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                         Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu już od wielu lat wielki nacisk kładzie na zdrowie młodych ludzi. Każda działalność promująca zdrowy sposób 

życia ukierunkowana jest na przekazanie uczniom podstawowych zasad, którymi powinni się kierować w dorosłym życiu. Zasady te, wpajane już od najmłodszych lat. Prowadzić mają do 

ograniczania zachorowalności na wszelkiego rodzaju nowotwory.  

IV edycji programu Szkoła w profilaktyce onkologicznej. W ramach programu podejmowane były różnorodne przedsięwzięcia, których celem była promocja profilaktyki chorób 

nowotworowych oraz promowanie Zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. 

 

 

LP. 

 

DZIAŁANIE 

 

OPIS 

I. Organizacja 

 i udział  

w spotkaniach 

edukacyjnych 

Edukacja liderów. 

Udział w konferencji  przeprowadzonej przez Zespół Edukacyjny z Centrum Onkologii w Bydgoszczy - uzyskanie certyfikatów przez szkolnych koordynatorów:  

28 III 2014, 22 V 2015  Katarzyna Kurtysiak (wychowawca, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapii pedagogicznej) i Anna Witecka-Słomion (wychowawca, nauczyciel 

przyrody, biologii, geografii, wychowania do życia w rodzinie, wychowania fizycznego) 

22 V 2015 Barbara Herrmann (wychowawca, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki, muzyki) 

Przeprowadzenie spotkań edukacyjnych przez  liderów programu w 2018r. 

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych przez szkolnych liderów programu z uczniami na lekcjach. Przeprowadziliśmy na lekcjach zajęcia z uczniami – edukacja dotycząca 

promowania zasad Europejskiego kodeksu walki z rakiem (wzrost świadomości onkologicznej). Wykorzystywaliśmy przy realizacji tych zajęć materiały z Centrum Onkologii – 

komiksy, ulotki, płyty (wersja elektroniczna Europejskiego kodeksu walki z rakiem). Odbyło się 12 spotkań. 

Dużą rolę przy realizacji programu miała korelacja międzyprzedmiotowa (godziny wychowawcze, przyroda, biologia, chemia, geografia, wychowanie fizyczne,WDŻ). 

Nauczyciele uświadamiali, iż w dużej mierze, to czy zachorujemy na raka zależy od nas samych i od trybu życia jaki będziemy prowadzić. 

- efekt – poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu profilaktyki onkologicznej 

II.  Udział 

w projektach, 

akcjach, 

1. Udział w programie Szkoły Promująca Zdrowie – cały rok. 

2. Program Śniadanie daje moc - uczniowie klas 0 –III samodzielnie lub z udziałem rodziców przygotowywali śniadanie, zgodnie z zasadami zdrowego               i 

zrównoważonego odżywiania – 8.11.2018r.- popularyzowanie zasad zdrowego odżywiania 

http://www.sp10ino.edupage.org.pl/
mailto:sp10inowroclaw@poczta.onet.eu


programach 

prowadzonych przez 

inne instytucje 

3. Program Owoce i warzywa  w szkole - uczniowie trzy razy w tygodniu otrzymują porcje warzyw i owoców; 

4. Program Mleko w szkole - uczniowie trzy razy w tygodniu otrzymują mleko. 

5. Program Dziel się uśmiechem - uczniowie  w formie ćwiczeń, gier, quizów poznali najważniejsze zasady oraz zalety dbania o swoje zęby. 

6. Programy antynikotynowe: Czyste powietrze wokół nas –oddział przedszkolny,Nie pal przy mnie proszę - kl.III, Bieg po zdrowie- kl.IV – uczniowie poznali szkodliwy wpływ 

palenia tytoniu na organizm człowieka, w tym czynnego i biernego. 

7. Program Trzymaj formę!- uczniowie na zajęciach z wf i biologii poznają zasady zbilansowanej diety w połączeniu z regularną aktywnością fizyczną.  

6. Udział w festynie antynikotynowym Inowrocław nie pali- zwiększenie zakresu wiedzy uczniów na temat szkodliwości palenia czynnego i biernego. 

7. Udział w „ Białej Sobocie” - akcji propagującej zdrowy styl życia w SP5 w Inowrocławiu – 19.05.2018r.. 

8. Uczestnictwo w warsztatach kujawskich „ Od ziarenka do bochenka” - uczniowie poznali sposoby wypiekania chleba w piecu kamiennym  na drewnie i na naturalnym 

zakwasie bez konserwantów i polepszaczy , znaczenie pieczywa pełnoziarnistego w naszej diecie-Piekarnia „Marta” przy ulicy Kusocińskiego w Inowrocławiu - 10.10. 2018r. 

9. Udział w zawodach rowerowych dla dzieci szkół podstawowych  Inowrocławski czar dwóch kółek - propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku, promocja 

dyscypliny kolarskiej wśród dzieci i młodzieży, poprawa kondycji i sprawności ruchowej dzieci -20.06.2018r. 

10. Udział w Biegu Leśnym na terenie balczewskich lasów – 9.11.2018r.- propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 

11. Udział w rajdzie pieszym z okazji 159 rocznicy urodzin Jana Kasprowicza -Mątwy-Szymborze-Inowrocław – 8.12.2018r - propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego 

stylu życia. 

12. Udział w Święcie Dyni w Palmiarni w Solankach -9.11.2018r.- poznanie walorów zdrowotnych dyni. 

13. Udział w Ogólnopolskim Dniu Przedszkolaka w Hali Widowiskowo-Sportowej w Inowrocławiu – promocja zdrowego odżywiania -21.09.2018r. 

- efekt – wzrost zainteresowania zdrowym stylem życia  

III. Współpraca z 

okolicznymi 

jednostkami 

samorządowymi  

instytucjami  

i organizacjami, w 

których cele 

statutowe wpisane są 

działania na rzecz 

profilaktyki  

i promocji zdrowia 

Współpraca z: 

Centrum Onkologii  im. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy , Powiatowy Szpital Wielospecjalistyczny im. L. Błażka w Inowrocławiu Oddział Rejonowy PCK w Inowrocławiu, 

,,Cuiavia” Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Inowrocławiu , Piekarnia „Marta” w Inowrocławiu , Wydział  Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta 

Inowrocławia, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  w Inowrocławiu, Inowrocławski Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża, Przetwórnia Owoców i Warzyw z 

Lubawy, Klub pływacki Delfin, Stowarzyszenie Sport4Life,Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, PTTK O/Inowrocław, Zakład Energetyki Cieplnej w Inowrocławiu, 

Poradnia Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu, Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu, Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna  w Inowrocławiu, pielęgniarka szkolna oraz rodzice zatrudnieni w służbie zdrowia, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr10 im. Jana Kasprowicza w 

Inowrocławiu 

Współpraca z innymi szkołami - udział w konkursach międzyszkolnych: Konkurs Krew darem życia – 21.05.2018r. (SP11); Konkurs Prozdrowotno-Ekologiczny Zdrowie a 

środowisko- 11.05.2018r.(SP5) Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia -30.11.2018r.(Polski Czerwony Krzyż) 

-efekty współpracy: poszerzanie wiedzy i świadomości dotyczącej konieczności dbania o zdrowie, aktywny sty życia 

IV Organizacja akcji 

profilaktycznych, 

festynów, 

happeningów, 

marszów oraz 

innych działań 

promujących 

zdrowy styl życia 

1. Przygotowywanie i degustacja zdrowych posiłków dla całej społeczności szkolnej – 9.04.; 8.11.2018r. oraz podczas Czwartkowych spotkań u Jana, w ramach Drzwi 

Otwartych - promocji szkoły – 5.03.; 19.03.2018r 

2. Organizacja Festynów Rodzinnych – 26.05.2018r.; 2.10.2018r.- promocja zdrowego stylu życia 

3. Realizacja szkolnego projektu Tydzień Zdrowia – VIII edycja pod hasłem W zdrowym ciele zdrowy duch – 9-12.04.2018r. 

4. Organizowanie wystaw, ekspozycji dotyczących tematyki prozdrowotnej:   

Kącik literatury o zdrowiu – Zdrowotne właściwości ziół – wystawa w bibliotece  ; Gazetka w holu szkoły – budynek 116; Gazetka ścienna Na zdrowie; Gazetka w holu szkoły – 

budynek 123 EKWzR - cały rok 

5. Publikowanie materiałów promocyjnych oraz naszych działań w ramach programu na stronie www szkoły i portalach miejskich – cały rok, 

6. Wycieczka do Regionalnego Punktu Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - kl. 7 - 15.06.2018r. 

7. Spotkania  ze znanymi sportowcami, specjalistami od zdrowego stylu życia, profilaktyki bezpieczeństwa i uzależnień: 

 Spotkanie z p. Agatą Harendą Profilaktyka cukrzycy Uwaga cukrzyca! Jak pomóc w szkole dziecku choremu na cukrzycę – 14.09.2018r. 

 Wyprawa po marzenia – 26.04.2018r. – w ramach Międzynarodowego Tygodnia Sportu odbyło się spotkanie z p. Rafałem Domerackim, który podjął próbę zdobycia 

Korony Oceanów i Kanału La Manche. Znany lokalnie pływak uzmysłowił uczniom, że sport jest bardzo ważny w życiu człowieka, bowiem pozwala poznawać siebie, a 

przede wszystkim pozwala długo cieszyć się zdrowiem i unikać zachorowania na choroby nowotworowe. 

 Spotkanie dr A Pakulską – lekarzem medycyny rodzinnej podczas konkursu wiedzy onkologicznej, która mówiła o aspektach badań profilaktycznych. 

8. Wyjazd do Parku Solankowego – poznanie walorów zdrowotnych inowrocławskich tężni solankowych – klasy 1-3; 2.10.2018r 



-efekt: wzrost  aktywności ruchowej oraz utrzymania prawidłowej masy ciała (przeciwdziałanie otyłości) 

V Organizacja 

różnorodnych form 

aktywności ruchowej 

1. Realizacja zajęć prozdrowotno - rekreacyjnych na  pływalni i lodowisku – nauka i doskonalenie pływania, rekreacja i doskonalenie jazdy na łyżwach – kl. I-VI -cały rok. 

2. Prowadzenie zajęć dodatkowych z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w szkole dla uczniów kl.1-3 oraz zajęć ruchowych dla kl.1-3. I-VI 2018r. 

3. Uczestnictwo w zajęciach gimnastyki korekcyjnej na pływalni w ramach akcji  Proste Plecy dla uczniów kl. 1-3 i 4-8 – cały rok. 

4. Prowadzenie zajęć sportowych – SKS -cały rok. 

5. Prowadzenie zajęć fakultatywnych z wychowania fizycznego na Hali Widowiskowo-Sportowej – kl.VII i VIII . 

6. Przeprowadzenie zajęć przez nauczycieli wychowania fizycznego dla uczniów klas IV-VII: „Umiem wyznaczyć własne BMI; wiem, jak je zinterpretować”- 3.04.2018r. 

7. Zrganizowanie szkolnych turniejów piłki nożnej: 11.04.2018r., 6.12.2018r. 

8. Roztańczone przerwy – duża przerwa – cały rok.   

9. Organizacja Festynów Rodzinnych – 26.05.2018r.; 2.10.2018r.- wyścigi rzędów  

10. Aktywne przedszkole - zwiększenie aktywności ruchowej wśród dzieci oraz wiedzy dzieci na temat aktywnych form spędzania czasu wolnego –cały rok. 

-efekt: wzrost świadomości w zakresie  profilaktyki zdrowotnej i aktywności ruchowej oraz utrzymania prawidłowej masy ciała (przeciwdziałanie otyłości). 

VI Organizacja 

konkursów oraz 

różnorodnych form 

aktywności 

artystycznej (np. 

konkurs plastyczny, 

teatralny, kulinarny, 

sportowy i inne) 

dotyczących tez 

Europejskiego 

kodeksu walki  

z rakiem 

Organizacja konkursów: 

1.Konkursy międzyszkolne: 

-Międzyszkolny konkurs Na zdrowie – IV edycja dla klas II  

-Międzyszkolny konkurs onkologiczny- Żyję zgodnie z zasadami Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem - pogłębienie wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu 

profilaktyki onkologicznej oraz zdrowego stylu życia – III edycja  25.11.2018r.  

2. Szkolne konkursy prozdrowotno-ekologiczne: 

    - Konkurs plastyczny Z pasją po zdrowie połączony z wystawą pokonkursową 7.04.2018r. 

    - Szkolny konkurs na wykonanie prezentacji multimedialnej Moje propozycje aktywnego wypoczynku – 9.04.2018r. 

    - Konkurs dla uczniów klas I-III Właściwości zdrowotne ziół - 9.04.2018r. 

    - Szkolny konkurs wiedzy prozdrowotno-ekologicznej – 13.04.2018r. 

    - Konkurs plastyczny Na zdrowie 10.04.2018r. 

    - Inowrocławski czar dwóch kółek - konkurs plastyczny 8.06.2018r. 

-efekt: zainteresowanie  tematyką profilaktyki zdrowotnej w oparciu o zasady kodeksu walki z rakiem, korzyści płynących dla człowieka ze stosowania w diecie warzyw i owoców 

oraz zachęcanie do uprawiania sportu i aktywności ruchowej, promocja w środowisku  12 tez Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. 

 

Ewaluacja - badanie skuteczności podejmowanych działań. 

W wyniku analizy posiadanej dokumentacji, informacji zwrotnej od dzieci, rodziców, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi ( bieżące rozmowy, obserwacje, wywiady, 

ankiety),  stwierdziliśmy szereg korzystnych zmian w zakresie wiedzy, przekonań, umiejętności i działań na rzecz własnego zdrowia. Dzieci wiedzą czym jest zdrowie, jak o nie dbać, są 

świadome, że wymaga to wysiłku i aktywności, a jednocześnie wiedzą, że dbanie o zdrowie jest przyjemnością i chroni w przyszłości przed chorobami nowotworowymi. Rodzice chętnie 

wspomagali nasze działania, tworzyli zdrowe środowisko w domu. Zrealizowanie zaplanowanych działań w ramach programu Szkoła w Profilaktyce Onkologicznej było możliwe dzięki 

wielkiemu zaangażowaniu dyrektora szkoły, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców i uczniów naszej szkoły oraz  jednostkom samorządowym, instytucjom i organizacjom 

działającym w naszym mieście.  

Efekty wynikające z realizacji programu:  

1.Zwiększenie zakresu wiedzy uczniów na temat zasad Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem oraz zmotywowanie uczniów i ich rodzin do prowadzenia zdrowego stylu życia poprzez 

kształtowanie zachowań zdrowotnych oraz wzrost świadomości w zakresie prawidłowych nawyków prozdrowotnych, które w przyszłości zaowocują poprawą wskaźników leczenia 

najgroźniejszych nowotworów. 

Ponadto: 

- Korzystne zmiany w  zakresie wiedzy, umiejętności  dotyczące  racjonalnego,  zdrowego odżywiania się - Uatrakcyjnianie czasu wolnego - Podnoszenie atrakcyjności działań szkoły - 

Kształtowanie prawidłowych zasad i nawyków żywieniowych -Zainteresowanie powyższa tematyką rodziców, osoby ze społeczności lokalnej. 

 

Koordynatorzy:  Barbara Herrmann, Katarzyna Kurtysiak, Anna Witecka-Słomion 


