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RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY/PLACÓWKI, 

POSIADAJĄCEJ CERTYFIKAT WOJEWÓDZKI SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE 

 
 

RAPORT ZA OKRES OD września 2012r.  do czerwca 2013r. 

 

INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKOLE/PLACÓWCE: 

 

 

Pełna nazwa szkoły/placówki 

 

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Generała Józefa 

Bema w Ostrowie Wielkopolskim 

W przypadku zespołu szkół proszę 

wpisać, której szkoły dotyczy raport  

............................................ 

Adres 63-400 Ostrów Wielkopolski  

ul. Bema 30 

Gmina  Ostrów Wielkopolski 

Powiat  Ostrów Wielkopolski 

Telefon 0-62 735-99-50 

Adres mailowy szkoły sp7ow@op.pl 

Adres mailowy koordynatora j-kas@wp.pl 

Strona www www.sp7.osw.pl 

Imię i nazwisko dyrektora Urszula Twardowska 

Imię i nazwisko koordynatora Jolanta Kasprzak 

Imiona i nazwiska członków 

szkolnego zespołu 

1. nauczyciele:  Jolanta Kasprzak, Renata Koperdowska, 

Emilia Nowacka,  Beata Krakowska, Anna Kubiak 

2. rodzice:  Karolina Plucińska, Arleta Grzeszczyk, 

Ryszard Kasperski 

3. uczniowie: Dominika Cieślińska, Maja Kupczyk, 

Zuzanna Zwierz, Karol Żymełka 

4. pracownicy niepedagogiczni:  Izabela  Cichowska,  

        Maria Olek 

5. inne osoby: ----------------- 

Data otrzymania Certyfikatu 
Wojewódzkiego Szkoła Promująca 
Zdrowie 

 

 czerwiec 2011 rok 
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1. Plan działań w zakresie promocji zdrowia. 

 

 

PLAN PRACY „SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE” 

Rok szkolny 2012/2013 

 

Obszar działań Zadania 
 

Formy realizacji Termin 
realizacji 

Osoby 
odpowiedzialne 

Promocja zdrowia 
psychicznego 

Zwiększenie 
zainteresowania 
zdrowiem 
psychicznym i 
bezpieczeństwa 
wśród uczniów, 
nauczycieli i 
pracowników 
szkoły. 

1 Konkurs plastyczny 
„Bezpieczna droga do 
szkoły”. 
2. Zapewnienie pomocy 
uczniom z trudnościami 
w nauce. 
3. Wczesna diagnoza 
uczniów klas pierwszych 
w celu wyłonienia 
uczniów z trudnościami. 
4. Pogadanka   
 ,,Sen jako warunek 
prawidłowego rozwoju 
organizmu i element 
higieny psychicznej”. 
5. Czynniki zagrażające 
zdrowiu w środowisku 
szkolnym- hałas, agresja 
(lekcje wychowawcze w 
kl. IV-VI, pogadanki w 
klasach I-III) 
 

wrzesień 
 
 
 
 

cały rok 
 
 
 

październik 
 
 
 

listopad 
 
 
 
 
 
 

cały rok 

Wychowawcy klas 
I-III 

 
 
 

Nauczyciele 
 
 
 

Wychowawcy klas 
I 
 
 

Higienistka 
szkolna 

 
 
 
 
 

Wychowawcy klas 

 Wdrażanie 
różnych form 
działań na rzecz 
zdrowia 
psychicznego i 
bezpieczeństwa. 

1.Zabawy ruchowe na 
przerwach prowadzone 
przez „opiekunów 
pierwszaków” 
2. Przestrzeganie 
regulaminu zawartego 
w klasowych 
kontraktach. 
3. Dopasowanie ławek i 
krzesełek dla uczniów. 
 
 
 

cały rok 
 
 
 
 

cały rok 
 

 
cały rok 

 
 

 

Nauczyciele 
 
 
 

Wychowawcy klas 
 
 

Nauczyciele 

 Propagowanie 
zdrowia 
psychicznego i   
 

1.Pogadanki z 
pracownikami Policji 
3.Wsółpraca ze Strażą  
 

 
cały rok 

 
Wychowawcy klas 
Pedagog szkolny 
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bezpieczeństwa  
w środowisku  

Pożarną. 
4. Pomoc rodzicom w 
rozwijaniu umiejętności 
wspierania rozwoju i 
edukacji ich dzieci. 
 

Higienistka 
szkolna 

Pedagog 
N-le 

Promocja zdrowia 
przez aktywność 

fizyczną. 

Propagowanie 
różnych form 
działalności 
sportowo-
rekreacyjnej. 

1.Zawody sportowe, 
turnieje. 
2. Zajęcia na pływalni. 
3. Rajdy 
4. Zajęcia SKS 
5. Wycieczki 
 

cały rok Nauczyciele 
Rodzice 

Promocja 
zdrowego stylu 
odżywiania się. 

Uświadamianie 
zagrożeń 
wynikających ze 
złego sposobu 
odżywiania się. 
 
Wdrożenie 
różnych form 
zdrowego 
odżywiania się w 
szkole. 
 
 
 
 

 
 

 
Propagowanie 
zdrowego stylu 
odżywiania w 
środowisku. 

 
1.Filmy  
  
 
 
 
1.Śniadanie z 
wychowawcą 
2.Przygotowanie 
zdrowych sałatek, 
kanapek i surówek. 
3.Akcja „Kolorowy 
piątek”(owoc lub 
warzywo na drugie 
śniadanie). 
 
 
 
 
1.Międzyszkolny 
konkurs kulinarny. 
 

 
marzec 

 
 
 
 

cały rok 
 
 

kwiecień 
 
 
 
 

cały rok 
 
 
 
 
 

kwiecień 

 
R.Koperdowska 

 
 
 
 

Wychowawcy klas 
 
 
 

Wychowawcy klas 
 
 
 
 
 
 

Kasprzak, 
Koperdowska 

Nowacka 
Kubiak 

Krakowska 
 

 
2.  Sprawozdanie z realizacji podjętych działań. 

 

We wrześniu wychowawcy klas I-III przeprowadzili konkurs plastyczny pod hasłem „Bezpieczna droga 
do szkoły”, wykonane prace umieszczono na gazetce szkolnej. Nauczyciele klas pierwszych 
przeprowadzili  diagnozę w celu wyłonienia uczniów z trudnościami edukacyjnymi. Przez cały rok 
szkolny nauczyciele prowadzili zajęcia dodatkowe podczas których zapewniali uczniom pomoc w 
nauce. W listopadzie higienistka szkolna przeprowadziła z uczniami pogadankę na temat wagi snu w 
prawidłowym rozwoju organizmu. W ciągu roku szkolnego odbywały się rozmowy z uczniami o 
hałasie i zachowaniach agresywnych, jako czynnikach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu w 
środowisku szkolnym. Każdego dnia podczas długich przerw uczennice starszych klas opiekowały się 
pierwszoklasistami (prowadziły zabawy ruchowe, pląsy). Odbywały się rozmowy z policjantem  w celu 
wyposażenia uczniów w wiadomości niezbędne do zrozumienia zasad świadomego uczestnictwa  
w ruchu drogowym, kształtowania umiejętności obserwacji i oceny sytuacji na drodze oraz 
podejmowania właściwych decyzji. Uczniowie uczestniczyli w wielu wycieczkach, rajdach, zajęciach 
sportowych. Przeprowadziliśmy kolejne mistrzostwa szkoły w pływaniu pod hasłem „Mamo, tato- 
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zobacz jak pływam”, w których udział wzięło 80 uczniów naszej szkoły.   Pokazano uczniom filmy 
uświadamiające zagrożenia wynikające ze złego sposobu odżywiania się. Wdrożyliśmy różne formy 
zdrowego odżywiania  w szkole tj. śniadanie z wychowawcą, kolorowy piątek (owoc lub warzywo na 
drugie śniadanie).  Przeprowadziliśmy IV Międzyszkolny Konkurs Kulinarny pod hasłem „Jem 
smacznie, zdrowo, kolorowo”. Do udziału w konkursie zgłosiło się  18 drużyn z  ostrowskich szkół. 
Zadania dotyczyły prawidłowego odżywiania, higieny i estetyki spożywania posiłku. 
 

 
3. Monitoring podjętych działań. 

 

Wszystkie działania podjęte w roku szkolnym 2012/13 były systematycznie monitorowane, aby 
uzyskać jak najwięcej informacji do ewaluacji. Informacje pozyskiwaliśmy  przez: 
- obserwację uczniów,  
- analizę wytworów pracy uczniowskiej, ich zaangażowanie w działania promujące zdrowie, 
- rozmowy z uczniami, rodzicami i pracownikami szkoły, 
- wymianę uwag, spostrzeżeń i własnych doświadczeń podczas spotkań Szkolnego Zespołu ds.   
Promocji Zdrowia, 
- informacje zwrotne od osób odpowiedzialnych za realizację zadań, 
- analizę dokumentów szkolnych. 

 
4. Informacja na temat ewaluacji podjętych działań. 

 

Z prowadzonych obserwacji wynika, że uczniowie spokojniej zachowują się podczas przerw, 
bezpieczniej spędzają czas na placu zabaw. Zwiększyła się liczba dzieci chętnych do udziału w 
zajęciach sportowych. Podjęte przez nas działania  przyczyniły się do utrwalenia właściwych nawyków 
żywieniowych. Coraz więcej dzieci je w szkole drugie śniadanie w skład którego wchodzą warzywa i 
owoce. 
Uczniowie uważają, że działania prozdrowotne realizowane w szkole uczą ich odpowiedzialności za 
własne zdrowie i powinny być kontynuowane. Rodzice wspierają działania prowadzone przez szkołę, 
uważają, że są właściwe i pozytywnie wpływają na świadomość dzieci.  
 

 
5. Nasza szkoła/placówka planuje ubiegać się w ciągu najbliższego roku o nadanie Krajowego 
Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie: TAK/NIE (właściwe podkreślić).  

 
 
6. Opis stopnia przygotowania do wystąpienia z wnioskiem o nadanie Krajowego Certyfikatu 

Szkoła Promująca Zdrowie (wypełniają tylko te szkoły/placówki, które należą do Wielkopolskiej 
Sieci SzPz dwa lata lub więcej).  

 
Nasza szkoła jest miejscem otwartym dla wszystkich. Pełni nie tylko rolę placówki oświatowej, ale jest 
to również miejsce otwarte na środowisko lokalne. Po zajęciach szkolnych młodzież oraz dzieci pod 
opieką rodziców lub opiekunów chętnie odwiedzają nasze obiekty sportowe i spędzają aktywnie czas. 
Cała społeczność lokalna dąży do polepszenia warunków swego życia, tym samym i nasza szkoła 
podejmuje działania ukierunkowane na edukację proekologiczną oraz stale realizuje przedsięwzięcia 
w tym zakresie. W ostatnich latach nastąpił widoczny wzrost świadomości i dobrych nawyków 
społeczności szkolnej. Tradycyjnie włączamy się w akcje Sprzątania Świata , organizujemy Dni Ziemi, 
którym towarzyszą m.in. wystawy prac, występy i popisy uczniów. Segregujemy makulaturę, puszki 
aluminiowe, nakrętki plastikowe, zużyte baterie i telefony komórkowe, a następnie przekazujemy 
odpowiednim przedsiębiorstwom zajmującym się recyklingiem i utylizacją odpadów. Raz w roku 
organizowana jest również lokalna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektrotechnicznego.  
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Dobrą praktyką w naszej szkole jest organizowanie bezpiecznych przerw międzylekcyjnych. 
Szczególnie kiedy warunki atmosferyczne uniemożliwiają korzystanie z terenu na zewnątrz szkoły, 
organizowane są zajęcia z opiekunami pierwszaka. Dzięki temu uczniowie bezpiecznie i aktywnie 
spędzają przerwy, a na korytarzach szkolnych nie ma tłoku i nadmiernego hałasu. 
Promocja zdrowia od lat jest nierozerwalną częścią życia szkoły. Podjęte w tym czasie działania 
przynoszą wymierne rezultaty. Dbając o rozwój fizyczny naszych uczniów prowadzone są zajęcia 
umożliwiające uczniom klas I-VI udział w zajęciach gimnastyki korekcyjno kompensacyjnej, zajęciach 
sportowych ukierunkowanych na piłkę nożną, piłkę siatkową, badminton i koszykówkę. Dzieci, 
młodzież, oraz dorośli mogą uczestniczyć w zajęciach tańca i aerobiku ZUMBA prowadzonych na hali 
sportowej naszej szkoły. Włączyliśmy się w realizację  programu „Zdrowie dla Ostrowa 
Wielkopolskiego” , którego celem jest przeciwdziałanie nadwadze, otyłości oraz nadciśnieniu 
tętniczemu wśród dzieci i młodzieży. Oprócz tego chętni uczniowie ze wszystkich klas mają możliwość 
korzystania  z  zajęć na basenie. Promocja zdrowia nierozerwalnie związana jest z propagowaniem 
właściwego, tzw. zdrowego odżywiania. Nasz sklepik szkolny oferuje świeże kanapki z warzywami, 
owoce, jogurty, wodę mineralną i niegazowane owocowe napoje oraz produkty, które nie są 
wzbogacane chemicznie, np. tradycyjne chipsy zostały zastąpione chipsami z suszonych owoców. 
Wiele informacji na temat zdrowej żywności, zbilansowanej diety młodego człowieka oraz ciekawe 
propozycje przepisów kulinarnych pojawiają się przy różnych okazjach na gazetkach szkolnych. Nasza 
szkoła ustawicznie podejmuje działania, które mają na celu poprawę klimatu i środowiska fizycznego 
szkoły. W ramach zaplanowanych działań i we współpracy z władzami miasta wyremontowano 
stołówkę i kuchnię szkolną. Uczniom stworzono przyjemne miejsce do spożywania smacznych 
posiłków. W miarę możliwości finansowych, sale lekcyjne stale są modernizowane i wzbogacane o 
nowe wyposażenie. W tym roku dokonano wymiany całej instalacji elektrycznej. Nad 
bezpieczeństwem uczniów w szkole oprócz nauczycieli czuwa system monitoringu elektronicznego 
umieszczony wewnątrz i na zewnątrz budynku. 
W naszej szkole stale podejmuje się działania związane z poprawą komfortu pracy uczniów, 
nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. 
 
 
 
 
 
 
 
                    Dyrektor                                                                    Szkolny koordynator  
 
 
          Urszula Twardowska                                                          Jolanta Kasprzak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostrów Wielkopolski   27 września 2013r. 


