Program Promocji Zdrowia
2015 – 2017
INFORMACJE O SZKOLE
Nazwa szkoły; Szkoła Podstawowa Nr 83im. Jana Kasprowicza we Wrocławiu
Adres szkoły; al. Boya – Żeleńskiego 32 , 51 – 160 Wrocław
Tel. /fax.: 71 325 – 12 – 26
mail:

sp83.sekretariat@wp.pl

Imię i nazwisko dyrektora szkoły Ewa Nadzieja
Imię i nazwisko koordynatora ds. promocji zdrowia Anna Szczuraszek
Adres mailowy koordynatora ds. promocji zdrowia;

asan1999@onet.pl

Liczba uczniów w placówce: 546
Liczba nauczycieli w placówce: 46
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AUTORSKI PROGRAM SZKOŁY PROMUJACEJ ZDROWIE
W LATACH 2015-2017
Proszę opisać program wg następujących zagadnień:
1.

Diagnoza środowiska lokalnego.
Szkoła znajduje się na osiedlu Karłowice. W jej bliskim sąsiedztwie mieszczą się inne placówki oświatowe: Gimnazjum Nr 24, Uniwersytet
Wrocławski, Szkoła Oficerska i Wyższa Szkoła Logistyki. Tworzy to niewątpliwie dobry klimat do nauki. Na terenie osiedla jest Poradnia
Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 5, obejmująca swą opieką uczniów naszej szkoły. Znajduje się tu również Komisariat Policji, Straż Pożarna,
parafia oo. Franciszkanów, świetlica środowiskowa „Tobiaszki”, świetlica środowiskowa – oratorium ,,Dominik”, Rejonowy Ośrodek Pomocy
Społecznej, 3 przychodnie, Szpital Chorób Wewnętrznych i Infekcyjnych. Są małe zakłady produkcyjne i sklepy.
Na osiedlu można wyodrębnić starą część willową, osiedle bloków mieszkalnych oraz nowe budynki wielorodzinne. Wokół szkoły jest hałaśliwy
ruch drogowy, co stwarza duże zagrożenie dla dzieci w drodze do szkoły, o czym wielokrotnie informowany był ZDiK we Wrocławiu. Warunki
bytowe ludzi są bardzo zróżnicowane: są rejony skupiające rodziny mieszkające w złych warunkach mieszkalnych tzw. „barakach”, oficynach.
Często rodziny te borykają się z trudną sytuacją materialną i dużym

bezrobociem (często obojga rodziców). Systematycznie postępuje

ubożenie rodzin, wzrasta liczba dzieci, korzystających z bezpłatnych obiadów w szkole, coraz częściej rodzice zwracają się o pomoc w
zaopatrzenie dzieci w podręczniki szkolne i objęcie ubezpieczeniem z funduszu ubezpieczyciela. Duża grupa rodzin korzysta z zasiłków socjalnych
pomocy społecznej, a także zasiłków szkolnych.
Nauczyciele naszej szkoły

jako wychowawcze cele priorytetowe

uczniowie uważają, że w szkole nie zawsze czują się

uznali przeciwdziałanie agresji, promowanie zdrowego stylu życia. Sami

bezpiecznie, zdarza się, że są przezywani, zaczepiani przez starszych kolegów, są

świadkami ich agresywnych zachowań. Miejscem, w którym się dzieci szczególnie boją jest boisko, szatnia, toalety, korytarze. W szkole nie
występuje problem palenia papierosów i picia alkoholu, ale nieliczni uczniowie byli do tego namawiani poza szkołą. Uczniowie, lubią swoich
nauczycieli, i w często zwracają się do nich po pomoc. Z obserwacji pedagoga szkolnego, nauczycieli i wychowawców wynika, że dużym
problemem jest nadal nadpobudliwość dzieci, duże napięcie emocjonalne i zachowania agresywne w relacjach koleżeńskich. Rodzice często
sygnalizują podobne problemy z dziećmi w domu.
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2.

Diagnoza środowiska szkolnego (rozpoznanie i opis problemów).
Nauczyciele naszej szkoły

jako wychowawcze cele priorytetowe

uczniowie uważają, że w szkole nie zawsze czują się

uznali przeciwdziałanie agresji, promowanie zdrowego stylu życia. Sami

bezpiecznie, zdarza się, że są przezywani, zaczepiani przez starszych kolegów, są

świadkami ich agresywnych zachowań. Miejscem, w którym się dzieci szczególnie boją jest boisko, szatnia, toalety, korytarze. W szkole nie
występuje problem palenia papierosów i picia alkoholu, ale nieliczni uczniowie byli do tego namawiani poza szkołą. Uczniowie, lubią swoich
nauczycieli, i w często zwracają się do nich po pomoc. Z obserwacji pedagoga szkolnego, nauczycieli i wychowawców wynika, że dużym
problemem jest nadal nadpobudliwość dzieci, duże napięcie emocjonalne i zachowania agresywne w relacjach koleżeńskich. Rodzice często
sygnalizują podobne problemy z dziećmi w domu.
3. Cel ogólny i cele szczegółowe programu.

Cel ogólny:
-

kształtowanie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniów i pracowników szkoły

Cele szczegółowe:
-

zapobieganie agresji
zapobieganie patologiom i uzależnieniom
promowanie zdrowego stylu życia
wychowanie do życia w rodzinie, społeczeństwie

Uczeń:





potrafi bezpiecznie zachować się w różnych miejscach i sytuacjach życiowych, zagrażających życiu i zdrowiu
potrafi unikać przemocy i agresji w grupie rówieśniczej oraz w relacjach z innymi ludźmi
ma wsparcie w sytuacjach trudnych i w przypadku pojawienia się niepowodzeń szkolnych
dba o zdrowie swoje i innych
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4.

L.p

Zadania do realizacji

Zadanie do realizacji

1.

Realizacja programu „Mleko w szkole”

2.

Realizacja programu „ Owoce w
szkole”

3.

Formy, metody realizacji
zadań
Dystrybucja mleka wśród
uczniów szkoły
Dystrybucja owoców i
warzyw wśród uczniów
szkoły

Realizatorzy

Uczniowie klas I –
VI, oddziałów
przedszkolnych
Uczniowie klas I –
III.

Dyrektor,
wychowawcy, woźne

Cały rok szkolny

Dyrektor,
wychowawcy, woźne

Cały rok szkolny

Realizacja polsko – szwajcarskiego projektu współpracy KIK – 34
„Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej”
Szkolne turnieje
Uczniowei klas IV Nauczyciele
Organizacja imprezy sportowo –
międzyklasowe
- VI
wychowania
rekreacyjnej dla uczniów

4.

Szkolny Dzieo Sportu

5.

Mini Olimpiada w świetlicy

6.

Aktywna przerwa; otwarta
sala gimnastyczna dla
uczniów podczas przerw;
gra w „ziemniaka” mini –
konkurs skoków na
skakance, karnawałowa –
nauka układów tanecznych.
Projekt „Moja rekreacja
ruchowa”

7.

Odbiorcy

Edukacja dzieci w zakresie aktywności
fizycznej

4

Wszyscy
uczniowie szkoły.
Dzieci
uczęszczające do
świetlicy
szkolnej.
Chętni uczniowie

Uczniowie klas VI

fizycznego
Wszyscy nauczyciele

Termin

Wg. harmonogramu
zespołu n. w-f
Czerwiec

Wychowawcy
świetlicy, nauczyciele
wychowania
fizycznego
Nauczyciele
wychowania
fizycznego

Maj

nauczyciele
wychowania
fizycznego

I semestr

Cały rok

8.

Uatrakcyjnienie oferty zajęć szkolnych o
zajęcia ruchowe realizowane w ramach
programu „Szkoła w mieście”

Zajęcia ze squasha,
badmintona, na rolkach, na
łyżwach.

Uczniowie klas i –
VI.

9.

Organizacja wspólnych śniadań

Przerwa śniadaniowa – 9.40
i 10.35 na stołówce szkolnej
dla klas IV – VI
Przerwa śniadaniowa w
klasach II i III – 9.40
Przerwa podwieczorkowa
klas I – 13.30
Dystrybucja obiadów
szkolnych na terenie szkoły

Wszyscy
uczniowie szkoły.

10. Zapewnienie obiadów szkolnych
zgodnie z zaleceniami IŻŻ
11. „Zdrowy” asortyment w sklepiku
szkolnym

12. Promocja zdrowego żywienia w szkole
13.

Dystrybucja w sklepiku
szkolnym warzyw i
owoców, soków, wody,
możliwośd zakupienia II
śniadania.
Pokaz na godzinach
wychowawczych filmu
„Zachowaj równowagę”
Umieszczanie na terenie
szkoły plakatów i posterów

14.

Przedstawienie na temat
zdrowego życia

15. Rozwijanie zdolności i wiedzy
kulinarnej zgodnej z zasadami

Warsztaty kulinarne w
„Akademii Odżywiania „ w
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Koordynator „Szkoły
w mieście”,
nauczyciele
wychowania
fizycznego,
wychowawcy klas

Według programu
„Szkoły w mieście”

Wychowawcy klas

Cały rok szkolny

Uczniowie
jedzący obiady w
szkole.
Wszyscy chętni
uczniowie i
nauczyciele.

Dyrektor szkoły,
firma „Kasia”

Cały rok

Dyrektor szkoły,
Rada Rodziców,
nauczyciele,
Samorząd Szkolny

Cały rok

Uczniowie l
Klas IV - VI

Wychowawcy klas

Według
harmonogramu

Wszyscy
uczniowie,
rodzice,
nauczyciele
Uczniowie
uczęszczający do
świetlicy.
Uczniowie klas I –
VI.

Zespól promocji
zdrowia

Cały rok szkolny

Zespół promocji
zdrowia

Kwiecieo - Dzieo
zdrowia

Koordynator „Szkoły
w mieście”,

Według programu
„Szkoły w mieście „

racjonalnego żywienia
16. Organizacja pikników, festynów
szkolnych upowszechniających zdrowy
styl życia

ramach „ Szkoły w mieście”

17. Edukacja rodziców w zakresie
aktywności fizycznej i zdrowego
żywienia

„Aktywna wywiadówka” –
przygotowana przez dzieci
dla rodziców

18.

Ulotki, gazetki, prelekcje

Rodzice

19. Organizacja sportowych spotkań dla
rodziców.

Organizacja meczów
siatkówki, piłki nożnej,
koszykówki.

Chętni rodzice.

20. Organizowanie zajęć motywujących do
samodzielnych prozdrowotnych
21. wyborów

Konkurs „ Moje II
śniadanie”
Konkurs plastyczny
„Owocowo – Warzywna
rzeźba”
Konkurs „Spiżarnia
smaków” na zdrowy przepis
„Owocowo – warzywna
zgadula” dla oddziałów
przedszkolnych
Pogadanki,

Chętni uczniowie

25. Realizacja programów profilaktycznych

„Domowi Detektywi”

Uczniowie klas V

26.

„Fantastyczne możliwości”

Uczniowie klas VI

22.
23.
24. Realizacja programu „Aktywnie po
zdrowie”

XIV Festyn Szkolny
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wychowawcy klas
Społecznośd
szkolna,
zaproszeni
goście.
Chętni rodzice.

Chętni uczniowie

Chętni uczniowie
Uczniowie
oddziałów
przedszkolnych.

Dyrektor szkoły,
uczniowie, rodzice,
nauczyciele

29 maja 2015

Zespół promocji
zdrowia,
wychowawcy,
uczniowie
Zespół promocji
zdrowia
Zespół promocji
zdrowia, nauczyciele
wychowania
fizycznego.
Zespół promocji
zdrowia
Zespół promocji
zdrowia

I semestr

Zespół promocji
zdrowia
Samorząd uczniowski

luty

Uczniowie klas II i III,
wychowawcy klas,
pedagog szkolny
Uczniowie, rodzice,
pedagog szkolny,
psycholog szkolny
Uczniowie, rodzice,
pedagog szkolny,

Cały rok

Raz w semestrze
Raz w miesiącu

Raz w miesiącu
październik

marzec

I semestr

II semestr

27. Program profilaktyczny „Trzymaj się
prosto”

Turniej klasowy uczniów
klas IV

Wszyscy
uczniowie

28. Program „Pomagamy i uczymy
pomagać”

Lekcje o tematyce
pierwszej pomocy
przedmedycznej
Badania przesiewowe;
masa, wzrost, BMI.
Pogadanki w klasach.

Uczniowie klas II

Organizacja pokazu w
którym uczniowie
przedstawiają swoje
pozaszkolne pasje

Chętni uczniowie

29. Program „Uczeń w formie”

30. Organizacja pokazu talentów

Uczniowie klas I,
III i V. Wszyscy
uczniowie

psycholog szkolny
Nauczyciele
wychowania
fizycznego,
wychowawcy klas,
uczniowie klas IV
Zespół promocji
zdrowia,
wychowawcy klas
Pielęgniarka szkolna,
zespół promocji
zdrowia,
wychowawcy klas.
Zespół promocji
zdrowia

listopad

II semestr

II semestr.

I dzieo kalendarzowej
wiosny

5. Zmiana w żywienia w stołówce szkolnej oraz asortymentu produktów w sklepiku i automacie szkolnym uwzględniająca zasady zdrowego i
racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży.

L.p
1.

FORMA
ŻYWIENIA
W SZKOLE
sklepik/bar
szkolny

CZY W SZKOLE
JEST ?
TAK/NIE
tak

OPIS ZMIAN
DOTYCHCZAS
WPROWADZONYCH

OPIS ZMIAN DO
WPROWADZENIA

Wycofanie

Pieczywo z

produktów w całości

dodatkiem nasion i

w czekoladzie lub

ziaren, warzywa i

słodkich

owoce, woda, soki

polewach,chipsów.

owocowe, musli,
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TERMIN
WPROWADZENIA
ZMIAN *
30.06.2016

2.

3.

4.

automat z
napojami i/lub
żywnością

nie

stołówka
szkolna (posiłki
przygotowywane
na miejscu)
stołówka
szkolna
(catering)

nie

tak

-

-

-

-

-

-

Zmiana ajenta

Zapewnienie obiadów

30.06.2016

szkolnych zgodnie z
zaleceniami IŻŻ

* Szkoły, które do 30.06.2016 r. nie dokonają zmian uwzględniających zasad zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży, zostaną wyłączone z programu
Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

6. Narzędzia monitorowania programu.
- ankieta skierowana do rodziców
- rozmowy z uczniami
- rozmowy z nauczycielami
- sprawozdania semestralne
7. Zakładane wyniki ewaluacji programu.
Uczeń – pozna zasady zdrowego życia w oparciu o zdrowe żywienie i aktywność fizyczną, będzie potrafił się bezpiecznie zachować w
różnych sytuacjach życiowych, zrezygnuje z przemocy i agresji w relacjach z innymi ludźmi. W trudnych sytuacjach i
niepowodzeniach szkolnych otrzyma wsparcie nauczycieli i specjalistów.
8. Kwalifikacje realizatorów programów z zakresu promocji zdrowia.
Anna Szczuraszek - nauczyciel wychowania fizycznego , koordynator programu od 2005 roku
Irena Mencel – nauczyciel kształcenia zintegrowanego, koordynator „Szkoły w mieście”
Agnieszka Hulewicz – pegagog szkolny, opiekun Samorządu Szkolnego
Joanna Wrona – psycholog szkolny
Marcin Łazik – nauczyciel wychowania fizycznego,
Hanna Madalińska – nauczyciel języka polskiego, opiekun gazetki szkolnej
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Arkadiusz Kołosiński – kierownik świetlicy szkolnej
Ewa Bernacka – nauczyciel plastyki
Henryk Miguła – nauczyciel przyrody i techniki.
Danuta Kwiatosinska – pielęgniarka szkolna
9. Potrzeby szkoleniowe z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień.
- szkolenia dla nauczycieli w zakresie chorób przewlekłych; cukrzycy, astmy.
- szkolenia uczniów „ Narkotykom mówię NIE”

10. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
- wyposażenie placu zabaw we współpracy z Rada Rodziców i Stowarzyszeniem „Nasza Szkoła”
11. Dotychczasowy udział szkoły w działaniach na rzecz rozwoju i poprawy zdrowia społeczności szkolnej i lokalnej.
- z Radą Osiedla Karłowice – Różanka: bieg kościuszkowski, festyn szkolny, festyn osiedlowy
- z parafią św. Antoniego; dofinansowanie obiadów
Załączniki:
1. Decyzja
o
gotowości
realizacji
Programu
Szkoła
60 % społeczności szkolnej. Deklarację w imieniu społeczności szkolnej podpisuje dyrektor szkoły.

Promująca

Zdrowie

przez

2. Deklaracja udziału nauczycieli, rodziców i uczniów w szkoleniach oraz programach z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki chorób i uzależnień.
3. Zobowiązanie dążenia do osiągania standardów Szkoły Promującej Zdrowie.
4. Deklaracja:
zmiany asortymentu produktów w sklepikach szkolnych,
zmiany asortymentu produktów w automatach z żywnością,
zmiany żywienia w stołówkach szkolnych,
uwzględniających zasady zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży do dnia 30.06.2016 r.
5. Deklaracja dążenia do otrzymania certyfikatu w zakresie: prowadzenia edukacji zdrowotnej, zmiany sposobu żywienia w stołówkach oraz
asortymentu produktów w sklepikach i automatach, aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.
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