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Część wstępna planowania 

w roku szkolnym 2021/2022 

 

1. Problem priorytetowy do rozwiązania:  Brak znajomości przez uczniów sposobów 

dbania o zdrowie w sposób holistyczny. 

 

a) Krótki opis problemu priorytetowego: 

 Wybrany przez nas problem priorytetowy ma za zadanie skłonić do wyznaczenia 

działań propagujących dbałość o zdrowie w sposób całościowy. Stan umysłu, ducha i ciała 

wzajemnie na siebie wpływają a ich wzajemna równowaga znajduje odzwierciedlenie w 

ogólnej kondycji człowieka. 

 

b) Uzasadnienie wyboru priorytetu: 

Wyboru dokonał Szkolny Zespół ds. Szkoły Promującej Zdrowie na podstawie 

obserwacji przeprowadzonych w czasie pracy zdalnej w roku szkolnym 2020/2021 oraz po 

powrocie do szkoły. Obecnie ważne jest szybkie reagowanie i wdrażanie działań 

sprzyjających odbudowie dobrostanu fizycznego i psychicznego uczniów. 

 

2. Przyczyna/y główna/e istnienia problemu: 

 długi okres pracy zdalnej w roku szkolnym 2020/2021 

 przebywanie uczniów przed komputerami  

 brak cyklicznego kontaktu z rówieśnikami w roku szkolnym 2020/2021 

 wyalienowanie uczniów 

 

3. Rozwiązania dla usunięcia przyczyn/y problemu: 

 rozwój empatii wśród dzieci 

 integracja dzieci między poszczególnymi klasami 

 zajęcia wspierające dla uczniów 

 propagowanie zdrowych zasad życia 

 



PLAN DZIAŁAŃ  

w roku szkolnym 2021/2022 

 

1. Cel: zwiększenie świadomości uczniów na temat sposobów poprawy ogólnej kondycji swojego organizmu. 

 

    Kryterium sukcesu: 50% uczniów klas 1-8 przyłączy się do proponowanych działań na terenie szkoły.  

 

3. Sposób sprawdzenia czy osiągnięto cel (sukces): 

a) Co wskaże, że osiągnięto cel ? wyniki ankiet wykonanych pod koniec roku szkolnego 2021/2022 

b) Jak sprawdzimy, czy osiągnięto cel ? obserwacje, ankiety, wywiady z pedagogiem i psychologiem szkolnym 

c) Kto i kiedy sprawdzi, czy osiągnięto cel ? wskazani członkowie i koordynator SzPZ 

 

II. ZADANIA 

Nazwa zadania Kryterium 

sukcesu 

Sposób realizacji Okres/termin 

realizacji 

Wykonawcy/osoba 

odpowiedzialna 

Środki/zasoby Sposób sprawdzenia 

wykonania zadania 

Program „Trzymaj 
formę”. 

100% uczniów  
klas I-VIII 
obecnych w szkole 
skorzysta z zadań 
podejmowanych w 
ramach projektu. 

Wybrane działania 
związane z aktywnością 
fizyczną i zdrowym 
odżywianiem 
realizowane są w czasie 
zajęć lekcyjnych i poza 
nimi w czasie zajęć 
dodatkowych. 

Cały rok Anna Broda 
Wychowawcy klas 

Materiały biurowe, 
pomoce 
dydaktyczne, 
akcesoria 
sportowe, 
komputer, 
projektor. 

Zdjęcia przedstawiające uczniów 
biorących udział w różnych 
działaniach. 

„Piątek – owocowo-
warzywny dzień w 
szkole”. 
 

100% uczniów 
klas I –VIII 
obecnych w szkole 
spożyje 
owoc/warzywo w 
czasie przerwy. 

Raz w tygodniu 
uczniowie klas I-VIII 
realizują zadanie 
poprzez spożywanie 
owoców/warzyw w 
czasie przerw 
międzylekcyjnych. 
 
 

X 2021r. – V 
2022r. 

Uczniowie klas I-
VIII 
Wychowawcy klas 
Karolina Śrama 
Katarzyna Roeske 

Warzywa i owoce 
przyniesione przez 
uczniów do szkoły. 

Zdjęcia przedstawiające osoby 
realizujące „Zdrowe przerwy”. 



„Środa dniem bez 
słodyczy”. 

100% uczniów 
klas 0- VIII 
obecnych w szkole 
weźmie udział w 
akcji. 

Jeden dzień w tygodniu 
uczniowie mają za 
zadanie powstrzymać się 
od słodkich przekąsek. 
 

XI 2021r.- V 
2022r. 

Katarzyna Roeske 
Karolina Śrama 
Wychowawcy klas 

Posiłki 
przyniesione przez 
uczniów do szkoły. 

Zdjęcia przedstawiające osoby 
realizujące „Środy bez słodyczy”. 

Wprowadzenie 
tematyki 
prozdrowotnej do 
zajęć godziny 
wychowawczej i w 
czasie zajęć w 
świetlicy. 
 

100% uczniów 
klas 4-8, obecnych 
w czasie godzin 
wychowawczych 
weźmie udział w 
lekcjach. 
100% uczniów 
obecnych w 
świetlicy weźmie 
udział w zajęciach. 

W czasie godzin 
wychowawczych 
wprowadzanie tematyki 
związanej ze zdrowym 
trybem życia. 

X 2021 – V 2022 Katarzyna Roeske 
Wychowawcy klas 
Nauczyciele 
świetlicy 

Materiały 
dydaktyczne dla 
uczniów i 
nauczycieli. 

Adnotacje w Librus. 

Zbiórka nakrętek dla 
Antosia. 

30% uczniów klas 
I-VIII będzie brać 
udział w akcji 
zbiórki nakrętek. 

Zbieranie nakrętek po 
napojach do koszy 
zlokalizowanych w 
szkole. 

IX 2021r.- V 
2022r. 

Beata Prokopiuk 
Monika Zając 
Samorząd 
Uczniowski 

Artykuły biurowe Zdjęcia. 

Akcja „Góra grosza”. 
 

30% uczniów klas 
I- VIII weźmie 
udział w akcji 
zbiórki groszy. 

Chętni uczniowie będą 
wrzucać monety do 
puszek zlokalizowanych 
w wybranych punktach 
szkoły. 
 

XI-XII 2021r. Beata Prokopiuk 
Samorząd 
Uczniowski 

Artykuły biurowe, 
puszki metalowe, 
słoiki szklane, 
darowizny 

Zdjęcia udostępnione na www 
szkoły i funpage’u szkoły. 

Akcje charytatywne - 
„Bursztynowa 
przystań”. 

20% uczniów klas 
I-VIII weźmie 
udział w akcjach.  

Zbiórka darów na 
potrzeby wybranych 
osób/placówki: 
sprzedaż kalendarzy, 
zbiórka z okazji DEN, 
kwesta listopadowa, 
Pola Nadziei, zbiórka 
produktów z okazji 
Bożego Narodzenia. 

IX 2021r. – V 
2022r.  

Beata Prokopiuk 
Samorząd 
Uczniowski 
Świetlica szkolna 

Darowizny Zdjęcia darów zebranych przez 
uczniów klas I-VIII.. 

Zbiórka karmy na 
rzecz schroniska 
Ciapkowo. 

30% uczniów klas 
I-VIII weźmie 
udział w akcji. 

Zbiórka darów w 
wyznaczonych 
miejscach w szkole. 

XII 2021r. Beata Urbanek 
Samorząd szkolny 

Kosze, pudła na 
dary 

Zdjęcia uwieczniające zebrane 
dary. 

Zbiórka darów na 
rzecz schroniska 
„Dąbrówka” koło 
Wejherowa. 
 

30% uczniów klas 
I-VIII weźmie 
udział w akcji. 

Zbiórka darów w 
wyznaczonych 
miejscach w szkole. 

I i II semestr  Beata Prokopiuk 
Anna Polańska 
Samorząd szkolny 

Kosze, pudła na 
dary 

Zdjęcia uwieczniające zebrane 
dary. 



Głośne czytanie w 
bibliotece. 

Wolontariusze z 
klas 7-8 oraz 
chętni uczniowie 
klas I-III wezmą 
udział w akcji. 

Głośne czytanie 
wybranych pozycji przez 
członków Szkolnego  
Koła Wolontariatu. 

II semestr Beata Prokopiuk 
Wolontariusze 

Pozycje książkowe Zdjęcia uwieczniające wybrane 
momenty z akcji. 

Dzień Misia. 
 
 

5% uczniów klas 
I-VIII weźmie 
udział w akcji. 

Zbiórka artykułów 
plastycznych. Uczniowie 
mają możliwość 
przyniesienia swojej 
misia. 
 

XI 2021r. Danuta Derheld  
 
 
 
 
 

Artykuły biurowe, 
komputer, 
drukarka 

Zdjęcia udostępnione na funpage’u 
szkoły. 

Wiosenna akcja 
sprzątania 
środowiska 

30% członków 
Szkolnego Koła 
Wolontariatu 
weźmie udział w 
akcji. 

Sprzątanie wybranego 
miejsca w Gdyni. 

II semestr Beata Prokopiuk 
Wolontariusze 

Worki na śmieci, 
rękawiczki 
jednorazowe 

Zdjęcia uwieczniające akcję, 
udostępnione na funpage’u szkoły. 

Wyznaczenie 
oddziałom klasowym 
konkretnych godzin 
wydawania 
posiłków. 
 
 

100% uczniów 
korzystających z 
obiadów w szkole 
skorzysta z akcji. 

Oddziały klasowe mają 
stałe, wyznaczone 
godziny wydawania 
posiłków. 

IX 2021r. – VI 
2022r. 

Lidia Kanka -- Grafik wydawania obiadów w 
szkole. 

Tablica dobrego 
słowa. 
 
 
 

40% uczniów klas 
I-VIII skorzysta z 
możliwości 
podzielenia się 
dobrym słowem. 

Na tablicach na dolnym i 
górnym holu będzie 
wyznaczone miejsce na 
„wpięcie” dobrego słowa 
dla koleżanki/kolegi. 

XI 2021r. – V 
2022r. 

Katarzyna Roeske 
Karolina Śrama 
Samorząd Szkolny 

Pineski  Zdjęcia tablicy z dobrym słowem. 

„Cichaczem przez 
przerwę” – przerwa 
w ciszy. 

50% uczniów klas 
I – VIII skorzysta 
z możliwości 
spędzenia czasu 
przerwy w 
mniejszym hałasie. 

W czwartki na przerwie 
o godzinie 9:40, 
uczniowie spędzać będą 
przerwę w spokojniejszy 
sposób. 

XI 2021r. – V 
2022r. 

Katarzyna Roeske 
Samorząd Szkolny 

Materiały biurowe Zdjęcia ogłoszeń i uczniów w 
czasie przerw. 

Aranżacja 
przestrzeni ciszy. 

100% obecnych i 
chętnych uczniów 
będzie mieć 
możliwość 
zaaranżowania 
przestrzeni 
znajdującej się 
obok sali 31. 

Uczniowie będą mieli 
szansę wykonać projekt 
miejsca, w którym będą 
spędzać czas w okresie 
długich przerw 
międzylekcyjnych. 

X-XI 2021r. Katarzyna Roeske 
Rada Rodziców 

Materiały biurowe Projekty uczniów zostaną 
uwiecznione a zdjęcia prac 
zamieszczone na funpage’u szkoły. 



Interdyscyplinarny, 
międzyszkolny 
konkurs „Hałas 
szkodzi, cisza 
łagodzi”. 

5% uczniów klas 
starszych weźmie 
udział w 
konkursie. 

Uczniowie będą mieli za 
zadanie zaproponować 
metody zredukowania 
poziomu stresu w 
szkole. 

I semestr  Agata Werner 
Katarzyna Roeske 

Materiały biurowe Projekty uczniów zostaną 
sfotografowane i zamieszczone na 
stronie www i funpage’u szkoły. 

Organizacja 
konkursu na 
najpiękniejszy 
świąteczny wystrój 
sali. 

100% uczniów 
obecnych w szkole 
(klas I-III )weźmie 
udział w strojeniu 
klasy.  

Wykonanie dekoracji 
oraz udekorowanie sal 
lekcyjnych. 

XII 2021r. Uczniowie klas I- III 
Wychowawcy klas 
Karolina Śrama 

Dekoracje 
świąteczne 
Artykuły biurowe 

Zdjęcia ze wspólnych przygotowań 
i zamieszczenie relacji na stronie 
szkoły oraz funpage’u szkoły. 

Zajęcia gotowania. 100% uczniów 
klas I-VIII 
obecnych w czasie 
planowanych zajęć 
weźmie udział we 
wspólnym 
gotowaniu. 

Wykonanie prostych, 
zdrowych posiłków. 

X 2021r. – V 
2022r. 

Wychowawcy klas  Produkty 
spożywcze 

Zdjęcia ze wspólnie spędzonych 
zajęć zamieszczone na stronie 
szkoły oraz funpage’u szkoły. 

Zajęcia w ramach 
programu „Apteczka 
pierwszej pomocy 
emocjonalnej”. 

100% uczniów 
klasy 3b obecnych 
w czasie zajęć 
weźmie udział 
programie. 

Zajęcia uczące dzieci 
podstawowych 
umiejętności 
społecznych i 
emocjonalnych. 

X 2021r.- V 2022r. Karolina 
Schirmacher 

Materiały biurowe Zdjęcia ze wspólnie spędzonych 
zajęć oraz wpis do Librus. 

Zmysły i zdrowie – 
wpływ komputera na 
zdrowie. 

100% uczniów 
klas I-III obecnych 
w szkole weźmie 
udział w 
działaniach. 

Zajęcia propagujące 
zdrowe nawyki związane 
z użytkowaniem 
komputerów. 

II semestr Karolina Śrama 
Wychowawcy klas I-
III 

Materiały biurowe, 
komputer, 
projektor 
multimedialny 

Zdjęcia ze wspólnie spędzonych 
zajęć zamieszczone na funpage’u 
szkoły. 

„Zdrowo jem, więcej 
wiem”. 

100% uczniów 
klas I-III obecnych 
w czasie zajęć 
weźmie udział w 
zadaniach. 

Zajęcia propagujące 
zdrowy styl życia, 
spożywanie warzyw, 
owoców i picie wody. 

II semestr Karolina Śrama Materiały biurowe, 
produkty 
spożywcze 

Wpis do Librus, zdjęcia 
zamieszczone na funpage’u szkoły. 

Chwila dla zdrowia – 
zajęcia sportowe. 

100% uczniów 
klas I-III obecnych 
w szkole weźmie 
udział w 
działaniach. 

Zajęcia pod postacią gier 
i zabaw ruchowych 
realizowane w czasie 
przerw. 

Cały rok Karolina Śrama Akcesoria 
sportowe 

Zdjęcia uwieczniające wspólne gry 
i zabawy. 

Spacery w czasie 
zajęć wychowania 
fizycznego. 

100% uczniów 
klas I-III obecnych 
w szkole weźmie 
udział w 
spacerach. 

Spędzanie czasu na 
świeżym powietrzu, w 
lesie. 

II semestr Karolina Śrama - Wpis do Librus. 



Elementy ułatwiające 
uczenie się i 
zapamiętywanie 

100% uczniów 
klas III-IV 
obecnych w 
danym dniu w 
szkole skorzysta 
ze wskazówek. 

Przekazywane uczniom 
klas III i IV sposobów, 
technik na 
zapamiętywanie i 
szybkie uczenie się. 

Cały rok Karolina Śrama 
Katarzyna Roeske 
Wychowawcy klas 
III i IV 

Materiały biurowe, 
komputer, 
projektor 

Sporządzanie krótkich wskazówek 
na tablicy czy w zeszycie ucznia. 

Program „Szkoła 
odpowiedzialna 
cyfrowo”. 

100% uczniów 
klas 4-8 obecnych 
w szkole skorzysta 
z zajęć. 

Zajęcia propagujące 
higienę cyfrową m.in. 
podejmowanie działań w 
zakresie e-uzależnień. 

Cały rok Anna Piątek Materiały biurowe, 
komputer, 
projektor 

Zdjęcia ze wspólnie spędzonych 
zajęć i podejmowanych działań. 

Program „Dobrze, że 
jesteś”. 

100% uczniów 
klas 4-8 obecnych 
w szkole skorzysta 
z zajęć. 

Zajęcia na temat 
profilaktyki depresji oraz 
dostępnych form 
pomocy, radzenia sobie 
ze stresem i izolacją 
spowodowaną pandemią. 
 

Cały rok Anna Piątek Materiały biurowe, 
komputer, 
projektor 

Zdjęcia ze wspólnie spędzonych 
zajęć i podejmowanych działań. 

Trening autogenny 
Schulza.  

100% uczniów 
klas 6-8 obecnych 
w czasie zajęć 
wychowania 
fizycznego 
weźmie udział w 
treningu. 

Nauka relaksacji oraz 
podnoszenia 
samoświadomości. 

X 2021r. – V 
2022r. 

Anna Broda Materac, 
radiomagnetofon 

Wpis do Librus. 

„Wyścig po zdrowie” 
szkolny projekt 
prozdrowotny. 

40% uczniów klas 
4-8 weźmie udział 
w projekcie. 

Propagowanie życia bez 
napojów 
energetycznych. 
Szukanie alternatyw dla 
„energetyków”. 

II semestr Katarzyna Roeske 
Anna Broda 
Wychowawcy klas 

Materiały biurowe, 
artykuły sportowe, 
pomoce 
dydaktyczne, 
komputer, 
projektor, drukarka 

Zdjęcia z przeprowadzonej akcji 
zamieszczone na www szkoły i 
funpage’u. 

Fachowa pomoc dla 
rodzica. 

10% rodziców 
uczniów klas 0-
VIII skorzysta z 
oferty. 

Zakup do biblioteki 
szkolnej pozycji 
dotyczących 
najczęstszych 
problemów 
rodzicielskich. 

Cały rok Rada Rodziców 
Anna Wendt 

Środki finansowe Wpis do księgozbioru biblioteki 
szkolnej. 

Bądź bezpieczny na 
drodze 

 100% uczniów 
obecnych w 
świetlicy weźmie 
udział w akcji 

Zajęcia praktyczne : 
poznanie znaków 
drogowych oraz nauka 
bezpiecznego 
przechodzenia przez 
jezdnię. 

IX 2021 r. Karolina Korzycka  Wpis w Librus 



Dzień mediacji  100% uczniów 
obecnych w 
świetlicy weźmie 
udział w akcji 

Metody aktywizujące – 
burza mózgów – 
mediacje; film 
edukacyjny pt.: 
„Mediacje w szkole” 

X 2021 r. Karolina Korzycka  Wpis w Librus 

Zajęcia 
wprowadzające w 
cykl projektu 
Uniwersytetu Dzieci 
„Ekologia. Jak 
chronić środowisko” 
– „Jak być dobrym 
przyjacielem?” 

100% uczniów 
obecnych w 
świetlicy weźmie 
udział w akcji. 

Zabawy uczące dzieci 
rozpoznawania cech 
dobrego przyjaciela oraz 
stosowania ich w 
relacjach z innymi 
ludźmi. 

X 2021r. Katarzyna Borawska Materiały biurowe Wpis do Librus 

Zajęcia 
wprowadzające w 
cykl projektu 
Uniwersytetu Dzieci 
„Ekologia. Jak 
chronić środowisko. 
Jak ludzie 
przeżywają emocje?” 

100% uczniów 
obecnych w 
świetlicy weźmie 
udział w akcji. 

Ćwiczenia rozwijające 
wiedzę o emocjach oraz 
empatyczną postawę. 

XI 2021r. Katarzyna Borawska Materiały biurowe Wpis do Librus 

Zajęcia dotyczące 
uczuć, empatii: 
„Wychowanie przez 
rymowanie”,  

100% uczniów 
obecnych w 
świetlicy weźmie 
udział w akcji. 

Ćwiczenia kształcące 
umiejętność radzenia 
sobie z emocjami, 
zasadami dobrego 
wychowania.  

IX 2021r. – I 
2022r. 

Katarzyna Borawska 
Karolina Korzycka 

Materiały biurowe Wpis do Librus i zdjęcia 
uwieczniające zajęcia. 

Bezpieczni w sieci. 100% uczniów 
obecnych w 
świetlicy weźmie 
udział w akcji. 

Zajęcia uświadamiające 
zagrożenia płynące z 
nieostrożnego 
korzystania z Internetu. 

X 2021r. Nauczyciele 
świetlicy 

Materiały biurowe Wpis do Librus 

Akcja „Kolorowe 
kredki – zbieramy 
kredki i pomagamy 
wyjątkowym i 
niesamowitym”. 

20% osób 
uczęszczających 
do świetlicy 
przyniesie kredki. 

Przyniesienie kredek, 
które zostaną 
przetworzone a fundusze 
zostaną przekazane na 
cele charytatywne. 

X 2021r. – VI 
2022r. 

Nauczyciele 
świetlicy 

Materiały biurowe Zdjęcia przekazanych darów. 

Wsparcie Fundacji 
„Mam marzenie”. 

20% osób 
uczęszczających 
do świetlicy 
przyniesie 
pluszaka do 
świetlicy 
 

Zbiórka pluszaków z 
okazji Dnia Pluszowego 
Misia. 

XI 2021r. Nauczyciele 
świetlicy 

Materiały biurowe Zdjęcia przekazanych darów. 



Wsparcie Wielkiej 
Orkiestry 
Świątecznej Pomocy.  

20% uczniów klas 
0-VIII weźmie 
udział w akcji 

Przekazanie kartek z 
motywem serca 
wyszywanych haftem 
matematycznym. 

XII 2021r. –  
I 2022r. 

Nauczyciele 
świetlicy 

Materiały biurowe Zdjęcia przekazanych darów. 

Zdrowo, bo 
sportowo. 

100% uczniów 
obecnych w 
świetlicy weźmie 
udział w akcji. 

Cykl zajęć zachęcający 
dzieci do aktywnego 
wypoczynku. 

XII 2021r. Nauczyciele 
świetlicy 

Materiały biurowe Zdjęcia z zajęć, zapis w Librus 

Nasza kochana 
babcia i dziadek. 

100% uczniów 
obecnych w 
świetlicy weźmie 
udział w akcji. 

Tygodniowy cykl zajęć 
dotyczący kształtowania 
szacunku i wdzięczność 
wobec seniorów. 

I 2022r. Nauczyciele 
świetlicy 

Materiały biurowe Zdjęcia z zajęć, zapis w Librus 

Bezpieczeństwo i 
radość sportów i 
zabaw zimowych. 

100% uczniów 
obecnych w 
świetlicy weźmie 
udział w akcji. 

Cykl zajęć mający na 
celu zapoznanie dzieci z 
zasadami bezpiecznej 
zabawy podczas ferii 
zimowych. 

I 2022r. Nauczyciele 
świetlicy 

Materiały biurowe Zdjęcia z zajęć, zapis w dzienniku 
zajęć świetlicy. 

Tydzień 
uczniowskiej 
supermocy 

100% uczniów 
obecnych w 
świetlicy weźmie 
udział w akcji. 

Zajęcia pomagające 
dzieciom dostrzec ich 
mocne strony. 
Odkrywanie mocy dobra 
w naszych rękach 

X 2021r. Karolina Korzycka Materiały biurowe Zdjęcia z zajęć, zapis w Librus 

Rozwijanie 
koordynacji 
ruchowej dzieci, „W 
zdrowym ciele 
zdrowy duch”. 

100% uczniów 
obecnych w 
świetlicy weźmie 
udział w akcji. 

Rozwijanie aktywności 
ruchowej u dzieci. 

II – VI 2022r. Aniela Panek 
Nauczyciele 
świetlicy 

Materiały biurowe Zdjęcia z zajęć, zapis w Librus 

Niepełnosprawni są 
wśród nas. 

100% uczniów 
obecnych w 
świetlicy weźmie 
udział w akcji. 

Uwrażliwienie dzieci na 
potrzeby osób 
niepełnosprawnych. 

XI 2021r. Nauczyciele 
świetlicy 

Materiały biurowe Zdjęcia z zajęć, zapis w Librus 

Kocham Was mamo 
i tato. 

100% uczniów 
obecnych w 
świetlicy weźmie 
udział w akcji. 

Cykl zajęć dotyczący 
wzajemnych relacji w 
rodzinie 

V 2022r. Nauczyciele 
świetlicy 

Materiały biurowe Zdjęcia z zajęć, zapis w Librus 

Ziemia – nasz 
wspólny dom. 

100% uczniów 
obecnych w 
świetlicy weźmie 
udział w akcji. 

Cykl zajęć promujący 
zachowania 
proekologiczne 

IV 2022r. Nauczyciele 
świetlicy 

Materiały biurowe Zdjęcia z zajęć, zapis w Librus 

Ogólnopolski tydzień 
kariery – Kim 
zostanę? 

100% uczniów 
obecnych w 
świetlicy weźmie 

Cykl zajęć zapoznający 
dzieci z różnymi 
zawodami 

X 2021r. Nauczyciele 
świetlicy 

Materiały biurowe Zdjęcia z zajęć, zapis w Librus 



udział w akcji. 
Zdrowe odżywianie 100% uczniów 

obecnych w 
świetlicy weźmie 
udział w akcji. 

Zajęcia zachęcające 
dzieci do zdrowego 
odżywiania. 

XI2021 – VI 2022 Karolina Korzycka  Zdjęcia z zajęć, zapis w Librus 

Cisza daje 
odpoczynek 

100% uczniów 
obecnych w 
świetlicy weźmie 
udział w akcji. 

Zajęcia wyciszające, 
relaksacyjne: słuchanie 
muzyki klasycznej, 
zachęcanie do spędzania 
czasu w ciszy. 

Cały rok Nauczyciele 
świetlicy 

Płytoteka, sprzęt 
multimedialny 

Zdjęcia z zajęć, zapis w Librus 

Wsparcie Fundacji 
„Przytulny domek” 

100% uczniów 
obecnych w 
świetlicy weźmie 
udział w akcji. 

Wykonanie 
„przytulnych” kartek 

Cały rok Katarzyna Borawska Materiały 
plastyczne 

Zdjęcia z zajęć, zapis w Librus 

 

Katarzyna Roeske 

Szkolny Koordynator Szkoły Promującej Zdrowie 


