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Westerplatte we Wschowie 



Działania prozdrowotne naszej szkoły 
przed wstąpieniem do Lubuskiej Sieci 

SzPZ 

 Udział w Programie dla Szkół skierowanym do uczniów 

klas I-V  

 Program „Ratujemy i uczymy ratować”  

 Program "Cyfrowobezpieczni”  

 „W świecie ciszy własne myśli słyszysz”  
 Współpraca w ramach działań profilaktycznych z innymi 

instytucjami  



Co zmotywowało nas do przystąpienia do 
Lubuskiej Sieci Szkół Promujących 

Zdrowie? 

 dążenie do zwiększenia jakości i skuteczności edukacji 

prozdrowotnej uczniów, nauczycieli, rodziców 

  tworzenie środowiska sprzyjającego zdrowiu i 

bezpieczeństwu całej społeczności szkolnej  
 wypracowywanie wśród uczniów nawyków 

prozdrowotnych, które będą im towarzyszyć przez całe ich  

życie!!! 



Szkolenie Rady Pedagogicznej 



Wybór członków zespołu ds. 
Promocji Zdrowia 

 Nauczyciele uczący w naszej szkole 

 Pedagog 

 Pielęgniarka szkolna 

 Rada Rodziców 

 Samorząd Uczniowski 

 Ratownik medyczny  



Ewaluacja, obserwacja i 

rozmowy ze społecznością 

szkolną w celu wyłonienia 

priorytetów 



Priorytety na rok szkolny 

2018/2019 

 Propagowanie zdrowego stylu życia wśród 
społeczności szkolnej.  

 Dbanie o higienę i bezpieczeństwo w szkole 
i poza nią.  

 Wzmacnianie rodzinnych, indywidualnych i 
rówieśniczych czynników chroniących 
przed inicjacją spożycia środków 
psychoaktywnych.  



Płaszczyzny działań prozdrowotnych 

 fizyczna 

 społeczna 

 psychiczna 

 duchowa 

 



Propagowanie zdrowego stylu 

życia wśród społeczności 

szkolnej  



Konkurs na logo SzPZ 



Konkurs plastyczny:  

„Moje zdrowe drugie śniadanie” 





Spotkania ze sportowcami 





Aktywność fizyczna  

w wolnym czasie 





Ścianka wspinaczkowa 



Zajęcia kulinarne 





Dbanie o higienę  

i bezpieczeństwo w szkole  

i poza nią.  



„Ratujemy i uczymy ratować” 



Warsztaty z OSP Wschowa 







„Dni Bezpiecznego Internetu” 



Współpraca ze Strażą Pożarną 



Akademia Eksperymentów 



Wzmacnianie rodzinnych, 

indywidualnych i rówieśniczych 

czynników chroniących przed 

inicjacją spożywania środków 

psychoaktywnych  



Program antytytoniowy 



Konkurs: „Wolni od uzależnień” 



Działania wzmacniające 
kompetencje  

społeczno-duchowe 



„I kudłate i łaciate” 



Szkolne Dni Lasu 



Dzień Anioła 



Wspólne kolędowanie 



Spotkania przy choince 



Akcje charytatywne i 
wolontariat: 

 I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem” oraz „Uśmiech pod choinkę” 

  Paczka Bożonarodzeniowa dla Polskiego Kombatanta na Kresach 
Wschodnich RP”. 

 Dzień Pluszowego Misia”- zbieranie zabawek i gier dla małych pacjentów 
szpitali onkologicznych. 

 „Ołówek dla Afryki”  

 Zbiórka karmy dla psów ze wschowskiego schroniska  

 „Światełko na kresy” oraz „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” 

 „Góra grosza”  

 Działalność wolontariatu „Grupa Katyń”, której celem było pielęgnowanie 
pamięci ofiar zbrodni katyńskiej, odnowa mogił oraz wspieranie rodzin 
katyńskich.  



Rok szkolny 2019-2020 

Zmniejszenie częstości występowania 

zachowań konfliktowych wśród 

uczniów. 

 



Zadania zaplanowane w tym 
roku szkolnym: 

 Zorganizowanie Dnia Miłych Słówek;  

 Zorganizowanie Dnia Anioła;  

 Przeprowadzenie pogadanek/ warsztatów nt. relacji rówieśniczych 

przez pedagoga szkolnego;  

 Przeprowadzenie pogadanek na lekcjach wychowawczych nt. 

zachowań konfliktowych wśród uczniów;  

 Spotkania z policją nt. odpowiedzialności karnej nieletnich;  

 Pielęgnowanie pozytywnych relacji rówieśniczych poprzez 

organizowanie wspólnych uroczystości;  

 Nauka asertywnej postawy i umiejętności radzenia sobie z 

odrzuceniem;  



Co wpływa na nasze zdrowie? 



„Zdrowie wymaga stanu 
równowagi między 

wpływami środowiska, 
sposobem życia oraz 
różnymi elementami 

ludzkiej natury” 
 

Hipokrates 


