
Szkoła Podstawowa w Trzebiczu

Sprawozdanie z realizacji

SZKOŁY  PROMUJĄCEJ  ZDROWIE



Nasza Szkoła 

:
w szczególny sposób propaguje zdrowy styl życia 

wśród uczniów

wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności 

niezbędne do podejmowania wyborów dla 

poprawy własnego zdrowia;

zachęca do działań prozdrowotnych zarówno      
uczniów szkoły, ich rodziców jak i                   
wszystkich pracowników szkoły;

kształtuje w uczniach poczucie 
odpowiedzialności za zdrowie własne i innych;





Dlaczego warto ćwiczyć ?

-Zadano pytanie.

Zaraz dokładnie

odpowiemy na nie.

Kto często ćwiczy 

– lat nie musi liczyć.

Ma mocne kości

i zdrowie w nim gości.

Jest zawsze pogodny,

ma przyjaciół wielu...

Nie ociągaj się już dłużej –

ćwicz z nami PRZYJACIELU!



„Wygrywaj bez pychy, przegrywaj bez urazy”

Zawody szkolne:

Szkolny Bieg o Puchar Dyrektora  Szkoły (wrzesień)

„Biała Zima” - zawody sportowe w czasie ferii zimowych (luty)

Szkolne Biegi Przełajowe o Puchar Wiosny (marzec)

Szkolny Bieg Patrolowy o Puchar Puszczy Noteckiej (kwiecień)



Programy i projekty realizowane
w naszej szkole w ramach promocji zdrowia

„Trzymaj Formę” - „Rusz się człowieku”

Ogólnopolska Kampania „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”

„Owoce i warzywa w szkole”

„Szklanka mleka dla każdego ucznia”

„Śnieżnobiały Uśmiech”

„Przyjaciele Zippiego”

„Moje dziecko idzie do szkoły”

„Bezpieczna szkoła”

„Znajdź właściwe rozwiązanie”

„Nie pal przy mnie, proszę!”



Dodatkowe zajęcia 

sportowe:



Nasze zdrowie – naszą szansą
Chipsy zdrowe – jabłkowe i marchewkowe.

Smacznie, zdrowo, kolorowo.
Zdrowe drugie śniadanie.

Sałatki owocowe i warzywne.

Czy wiecie, co jecie?
Kilka zasad zdrowego odżywiania.

Piramida zdrowia.

Konsumenckie ABC.
Co w  produkcie piszczy?



Współpraca i 

integracja 



„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?

Uczymy się bandażować.



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

Hala Sportowo-Rehabilitacyjna w Drezdenku

Urząd Miejski w Drezdenku

OSP Trzebicz

Komisariat  Policji w Drezdenku

Tematy spotkań z rodzicami:

„Cyberprzemoc”

„Dopalacze”

„Zagrożenia płynące z Internetu”

„Palenie tytoniu – zagrożenia dla rozwoju dziecka”



W naszej szkole jest zasada, 

że się ćwiczy, a nie gada…

…w górę, w dół, 

w dół i w górę, 

w zdrowym ciele,

zdrowy duch, 

aby  wstąpił

także w ciebie,   

ćwicz dziś z nami 

tak jak zuch!

Zespół ds. promocji zdrowia:

Anna Owczarzak

Anna Blatkiewicz

Teresa Kwiatkowska

Marta Kwiatkowska

Agnieszka Kazimierczuk



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Prezentację przygotowały: Anna Owczarzak                                              

Anna Blatkiewicz


