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I ZAŁOśENIA OGÓLNE:

Szkoła Podstawowa nr 11 znajduje się w spokojnej dzielnicy Gliwic. Jest to mała , przyjazna
szkoła z oddziałami przedszkolnymi, w której uczy się około 130 dzieci. W budynku
mieszczą się dwie sale gimnastyczne, wokół są liczne boiska i duŜo zieleni.
Szkoła oferuje duŜo zajęć pozalekcyjnych, ze względu na to, Ŝe jest jedynym miejscem na
osiedlu, gdzie dzieci mogą spędzać swój wolny czas i rozwijać swoje zainteresowania.
Ze względu na fakt, Ŝe coraz więcej dzieci choruje na przewlekłe choroby, ulega róŜnego
rodzaju nałogom oraz zwiększa się poziom agresji, w tym siłowego rozwiązywania
problemów, waŜne jest, aby zwrócić szczególną uwagę na zdrowie fizyczne, psychiczne
i społeczne naszych uczniów.
KaŜdy nauczyciel dysponuje róŜnymi moŜliwościami wpływania na edukację prozdrowotną
dzieci, dlatego wszyscy pracownicy w codziennych działaniach: na róŜnych zajęciach
lekcyjnych, podczas zabaw, wycieczek, a nawet w czasie przerw międzylekcyjnych zwracają
uwagę na odpowiednie postawy prozdrowotne oraz kształtują twórcze myślenie uczniów.
Podniesienie poziomu świadomości w zakresie promowania zdrowia stanowi jeden
z kluczowych warunków upowszechniania zdrowych stylów Ŝycia. Jest to moŜliwe dzięki
zwiększeniu skuteczności edukacji zdrowotnej dzieci. Dlatego podjęliśmy decyzję
o konieczności dalszej realizacji projektu: „Szkoła Promująca Zdrowie”, kontynuacji
dotychczasowych działań oraz uzupełnieniu ich.
W związku z powyŜszym program w swoim zakresie obejmuje następujące działy:
• Promowanie zdrowego odŜywiania
• Promowanie działań ekologicznych
• Rozpowszechnianie aktywnego stylu Ŝycia
• Rozwijanie zainteresowań sportowych uczniów
• Uświadamiania konieczności prowadzenia profilaktyki zdrowotnej
• Prowadzenie profilaktyki uzaleŜnień
• Wyrabianie nawyku dbałości o higienę osobistą
•

Promowanie bezpiecznych form spędzania czasu

Program Promocji Zdrowia : „Zdrowie przede wszystkim” podobnie jak wcześniej
realizowany będzie na wszystkich poziomach edukacyjnych , w całym procesie dydaktycznowychowawczym przez całą społeczność szkolną: przedszkolaków, uczniów, nauczycieli,
pedagoga szkolnego oraz rodziców.

Podstawą prawną programu jest Rozporządzenie MENiS z dn. 5 lutego 2004 r. w sprawie
dopuszczania do uŜytku szkolnego programów nauczania i podręczników ( Dziennik Ustaw
nr 25 z dn.23 lutego 2004 r.).
Program oparty jest na załoŜeniach i celach edukacji prozdrowotnej umieszczonych w:
• Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych
• Narodowym Programie Zdrowia
• Programie Szkoła Promująca Zdrowie
• Szkolnym Programie Wychowawczym Szkoły Podstawowej nr 11
• Szkolnym Programie Profilaktycznym SP nr 11
• Wybranych elementach ścieŜki prozdrowotnej
II CELE:
Cel główny:
• Promowanie zdrowego trybu Ŝycia poprzez:
• zdrowe odŜywianie
• aktywność fizyczną
• higienę osobistą
• profilaktykę zdrowotną
• profilaktykę uzaleŜnień
• walkę z agresją i dyskryminacją
• ochronę środowiska
• bezpieczne spędzanie czasu

Cele szczegółowe:
• Kształtowanie odpowiednich nawyków Ŝywieniowych ze szczególnym
uwzględnieniem
• codziennego spoŜywania warzyw i owoców
• Poznawanie podstawowych zasad zdrowego odŜywiania
• WdraŜanie do higienicznego i kulturalnego spoŜywania posiłków
• Podkreślenie wpływu wody na prawidłowe funkcjonowanie organizmu
• Podejmowanie działań na rzecz zdrowia własnego i innych

• Kształtowanie przekonania o konieczności zasad higieny osobistej
• Uświadamianie związku między aktywności ruchową a umiejętnością radzenia sobie
ze stresem i zapobieganie chorobom
• Zwiększenie aktywności fizycznej wśród dzieci jako alternatywa siedzącego trybu
Ŝycia
• Poznawanie róŜnych form aktywności ruchowej i reguł bezpieczeństwa
• Korygowanie wad postawy
• Uświadamianie konieczności prowadzenia profilaktyki zdrowotnej
• Zapoznanie ze sposobami prowadzenia profilaktyki
• Prowadzenie badań okresowych wśród dzieci
• Uświadomienie szkodliwych skutków nałogów i uzaleŜnień
• Podejmowanie działań na rzecz walki z uzaleŜnieniami
• Przeciwdziałanie przemocy i siłowemu rozwiązywaniu konfliktów
• Rozwijanie umiejętności negocjacyjnych i postawy asertywnej
• Kształtowanie postawy tolerancyjnej
• Przeciwdziałanie uprzedzeniom i dyskryminacji
• Uświadomienie wpływu środowiska na Ŝycie człowieka
• Rozwijanie postawy ekologicznej
• Kształtowanie postawy współodpowiedzialności za otaczający świat
• Zapoznanie z zasadami bezpiecznego uŜytkowania drogi oraz przepisami o ruchu
drogowym
• Przeciwdziałanie niebezpiecznym formom spędzania czasu
• Zapoznanie z zasadami bezpiecznej zabawy
• Organizacja czasu wolnego

III EWALUACJA PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ:
• analiza przeprowadzonych działań, gromadzenie dokumentacji w postaci scenariuszy,
ankiet, testów, zdjęć, wytworów uczniów, wyników, konkursów, sprawdzianów ,
notatek słuŜbowych
• analiza dokumentacji prowadzonej przez nauczycieli
• sprawozdania z realizacji zadań wynikających z realizacji programu promocji zdrowia

• opracowanie i analiza ankiet oraz testów
• wymiana uwag, spostrzeŜeń i doświadczeń podczas spotkań szkolnego zespołu
wychowawczego, zespołu do spraw promocji zdrowia
• wzrost świadomości potrzeby dbania o zdrowie swoje i innych
• obserwacja uczniów w róŜnych sytuacjach
• poprawa bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniów
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