
Szkoła Podstawowa w Trzebiczu

Sprawozdanie z realizacji

Szkolnego Programu Promocji Zdrowia

„W zdrowym ciele – zdrowy duch” 

w ramach projektu

SZKOŁY  PROMUJĄCE  ZDROWIE

Rok szkolny 2013/2014

„Żyj aktywnie, dobrze się odżywiaj –
zdrowie wygrywaj!”





Problem priorytetowy: 
Nieumiejętne planowanie zajęć i czasu wolnego, 
nieodpowiednie odżywianie – przyczyną 
nieprawidłowego funkcjonowania organizmu 
(nadwaga, wady postawy, słaba koncentracja, 
stres)



„Wygrywaj bez pychy, przegrywaj bez urazy”
Zawody szkolne:

IV Szkolny Bieg o Puchar Dyrektora  Szkoły (wrzesień)

Rozgrywki sportowe w ramach projektu Akademia Sukcesu  

„Szybciej, wyżej, dalej” - zawody sportowe w czasie ferii zimowych (luty)

III  Szkolne Biegi Przełajowe o Puchar Wiosny (kwiecień)

III Szkolny Bieg Patrolowy o Puchar Puszczy Noteckiej (maj)

III Szkolna Olimpiada o Puchar Małego Ekologa (maj)



Gimnastyka ciała i umysłu
„Aby złapać myśl potrzebny jest ruch”- dr  Paul Dennison                                                                       
To zmyślne ruchy, które doskonalą umysł. Poprawiają 
koncentrację i sprawność umysłową.  Zauważalne efekty widoczne 
są gdy na ćwiczenia poświęcimy 5-10 minut dziennie. 

Przyjaciele Zippiego to program, który kształtuje i rozwija 
umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. 

Uczy dzieci jak radzić sobie z codziennymi problemami, jak 
określać uczucia, jak o nich rozmawiać.

Program ten realizowany jest w naszej szkole od sześciu lat. Jego 
uczestnikami są dzieci uczęszczające do zerówki.



Programy i projekty realizowane
w naszej szkole w ramach promocji zdrowia

„Trzymaj Formę” - „Rusz się człowieku”

„Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej”   KIK 34

„Kibic na 6”

„5x warzywa, owoce lub soki”

„Szklanka mleka dla każdego ucznia”

„Śnieżnobiały Uśmiech”

„Przyjaciele Zippiego”

„Moje dziecko idzie do szkoły”

„Bezpieczna szkoła”

„Znajdź właściwe rozwiązanie”

„Nie pal przy mnie, proszę!”

„Aktywnie po zdrowie”



Nasze zdrowie – naszą szansą
Chipsy zdrowe – jabłkowe i marchewkowe.
Zachęcanie do kupowania chipsów owocowych 

w  sklepiku szkolnym

Smacznie, zdrowo, kolorowo.
Śniadanie daje moc.

Poszukiwacze  witamin.

Sałatki owocowe i warzywne.

Czy wiecie, co jecie?
OLIMPIADA DOBREJ FORMY

Konsumenckie ABC
Co w  produkcie piszczy?

Czytamy etykiety.



„Pomagając innym – pomagasz sobie”

Akcje charytatywne:

„Złote serca mamy i zwierzętom pomagamy”

„Góra grosza”

„Pomóż i Ty”

„Odkręcamy – pomagamy”

Jestem Samarytaninem...

„Jak udzielać pierwszej pomocy?

„Mały Wolontariusz” 



Podaj dalej, czyli pochwal się wiedzą...

Olimpiada Dobrej Formy 2013/2014

Powiatowa  Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu

Szkolny Konkurs o zdrowym odżywianiu

„Jak jadasz – takie zdrowie posiadasz”              

„BRD- Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”

„W Europie jeździmy bezpiecznie”



Nasi partnerzy w edukacji prozdrowotnej
i promocji zdrowia:

Rodzice

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Drezdenku

Pielęgniarka szkolna -pani Teresa Pietruszak

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Drezdenku

Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Klub Sportowy URAN TRZEBICZ

Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy  im. prof. Wiktora Degi

Hala Sportowo-Rehabilitacyjna w Drezdenku

Urząd Miejski w Drezdenku

OSP Trzebicz

Komisariat  Policji w Drezdenku

Tematy spotkań z rodzicami:

„Wpływ aktywności fizycznej na rozwój dziecka”

„Ważne drugie śniadanie”

„Dopalacze”



MŁODZIEŻOWA 
DRUŻYNA POŻARNICZA DRUŻYNA TRAMPKARZY 

PRZY KS URAN TRZEBICZ



„Aktywnie po zdrowie”

Zespół ds. promocji zdrowia:

Anna Owczarzak

Małgorzata Wierciak

Teresa Kwiatkowska

Agnieszka Kazimierczuk

Anna Blatkiewicz


