
 

 

 

 PLAN DZIAŁAŃ w roku szkolnym 2018/2019 
 

1. Cel : Przeciwdziałanie otyłości – kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych. 

 

             Kryterium sukcesu: zwiększenie świadomość na temat zbilansowanych posiłków uwzględniając dzienne porcje warzyw i owoców. 

 

             Sposób sprawdzenia, czy osiągnięto cel (sukces):  

a) Co wskaże, że osiągnięto cel? Wynik ankiety przeprowadzonej pośród badanych, wywiadów. 

b) Jak sprawdzimy, czy osiągnięto cel? Analiza wyników ankiety, wywiadów. 

c) Kto i kiedy sprawdzi, czy osiągnięto cel? Wskazani członkowie zespołu promocji zdrowia, czerwiec 2018 

 

2. Zadania 
 

 

Nazwa 

zadania 

Kryterium 

sukcesu  

(dla zadania) 

Sposób realizacji Okres/termin 

realizacji 

Wykonawcy/ 

osoba 

odpowiedzialna 

Potrzebne 

środki/zasoby 

Sposób sprawdzenia wykonania zadań 

Co 

wskaże? 

Jak 

sprawdzimy? 

Kto i kiedy 

sprawdzi? 

Udział  w 

ankiecie „ 

Przeciwdział

anie 

otyłości” -

uczniowie i 

rodzice 

78% uczniów 

weźmie udział 

w ankiecie i 

53% rodziców 

Przeprowadzenie 

ankiety na godzinach 

wychowawczych i 

podczas zebrań z 

rodzicami 

Wrzesień/ maj Wychowawcy klas  Ankieta Wyniki 

ankiety 

Ewaluacja dyrektor 

Koordynator 

Wrzesień/maj 

Kontynuowa

nie programu 

„ Owoce w 

szkole” 

 

90% uczniów 

weźmie udział 

w programie 

Uczniowie dwa lub 

trzy razy w tygodniu 

otrzymują owoce, 

warzywa 

Cały rok 

szkolny 

Wychowawcy 

świetlicy szkolnej, 

intendentka szkolna 

Dostarczenie 

produktów przez 

firmę Sebex 

Raport  Analiza 

dokumentacji 

koordynator 

intendentka 

dyrektor 

na bież 

Degustacja 

soków 

 Udział w 

ogólnopolski

ej akcji „ 

79% uczniów 

 

90%uczniów z 

każdej klasy 

weźmie udział 

Akcja jednorazowa 

 

 

Uczniowie raz w 

tygodni otrzymują 

Grudzień 

 

 

Cały rok 

szkolny 

Wychowawcy 

świetlicy szkolnej, 

intendentka 

wychowawcy 

świetlicy szkolnej, 

Firma Sebex 

dostarcza  

Firma Sebex 

dostarcz 

produkty 

Raport 

 

Raport 

Analiza 

dokumentacji 

Analiza 

dokumentacji 

Koordynator  

grudzień 

 

dyrektor 

intendentka 



Szklanka 

mleka” 

w akcji produkty mleczne, 

(mleko, jogurt, kefir) 

 

 

 

intendentka  

 

 

 

 

 

koordynator 

czerwiec 

Europejski 

Tydzień 

Sportu 

 

75% uczniów 

weźmie udział 

w zdarzeniu 

Wspólne ćwiczenia, 

biegi 

październik nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, z-

ca dyrektora, 

nauczyciele w-f 

Obiekty 

sportowe 

Zdjęcia na 

stronie 

internetowe

j, 

sprawozdan

ia 

Analiza 

dokumentów 

koordynator 

dyrektor 

październik 

Projekt UKS 

Maratończyk 

67% uczniów 

weźmie udział 

w projekcie 

Uczniowie dwa razy w 

tygodniu korzystają z 

zajęć dodatkowych 

sportowych ( tenis 

stołowy, siatkówka) 

Cały rok 

szkolny 

nauczyciel w-f Obiekt sportowy Sprawozda

nie 

Analiza 

dokumentów 

dyrektor 

koordynator 

z-ca dyrektora 

czerwiec 

Mały mistrz  64% uczniów 

klas II i III 

weźmie udział 

w zawodach 

Zawody sportowe maj\czerwiec z-ca dyrektora, 

nauczyciele w-f 

Obiekt sportowy Sprawozda

nie 

Analiza 

dokumentów 

dyrektor 

koordynator 

z-ca dyrektora 

czerwiec 

Turniej 

Kinder 

71% uczniów 

z klas 

siatkarskich 

weźmie udział 

w zawodach 

Zawody siatkarskie Cały rok 

szkolny 

trenerzy siatkówki Obiekt sportowy Sprawozda

nie 

Analiza 

dokumentów 

dyrektor 

koordynator 

z-ca dyrektora 

czerwiec 

Europejski 

dzień 

przywracania 

czynności 

życiowych 

64% uczniów 

z każdej klasy 

weźmie udział 

w zdarzeniu 

Projekt  październik z-ca dyrektora Obiekt sportowy Sprawozda

nie 

Analiza 

dokumentów 

dyrektor 

koordynator 

październik 

Zima w 

szkole 

 

 

 

 

 

26% uczniów 

z klas I- III  

Organizacja projektu Styczeń/luty z- ca dyrektora, 

pedagog 

Obiekt sportowy Sprawozda

nie, 

informacja 

na stronie 

internetowe

j 

Analiza 

dokumentów 

Dyrektor 

Styczeń/luty 



Festyn 

rodzinny 

89% uczniów i 

59% rodziców 

weźmie udział 

Organizacja projektu czerwiec pedagog, nauczyciele Obiekt 

sportowy, 

stoiska z zdrową 

żywnością 

Zdjęcia na 

stronie 

internetowe

j i 

sprawozdan

ie 

Analiza 

dokumentów 

dyrektor 

koordynator 

czerwiec 

Zielona 

szkoła, 

obozy, 

wycieczki 

71% uczniów 

weźmie udział 

Wycieczki, wyjścia do 

kin, teatru, zielona 

szkoła 

cały rok szkolny wychowawcy klas  Sprawozda

nie, zapisy 

w e- 

dzienniku 

Analiza 

dokumentów 

dyrektor 

koordynator 

 

na bieżąco 

Konsultacje z 

psychologiem 

49% uczniów i 

rodziców 

weźmie udział  

Spotkanie 

indywidualne, 

warsztaty 

I semestr pedagog  Sprawozda

nie 

Analiza 

dokumentów 

dyrektor 

koordynator 

styczeń 

Spotkania z 

dietetykiem 

69% uczniów 

weźmie udział 

w spotkaniu 

Spotkania grupowe listopad koordynator Pokaz 

multimedialny 

Zdjęcia , 

sprawozdan

ie 

Analiz 

dokumentów 

dyrektor 

koordynator 

listopad 

Treningi 

AZS Olsztyn 

Indykpol 

69% uczniów 

z klas 

siatkarskich 

weźmie udział 

w treningu 

Spotkanie grupowe listopad Wychowawcy w-f Obiekt sportowy Zdjęcia , 

sprawozdan

ie 

Analiz 

dokumentów 

dyrektor 

koordynator 

listopad 

Szkolenie z 

ratownictwa 

wodnego 

74%uczniów 

klas v weźmie 

udział w 

szkoleniu 

Wyjazd do Bazy 

Mazurskiej Służby 

Ratowniczej w 

Okartowie 

czerwiec Wychowawcy klas, 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego ,rodzice 

Baza 

ratownictwa 

wodnego 

Sprawozda

nie, 

zdjęcia,  

Analiza 

dokumentów 

dyrektor 

koordynator 

czerwiec 

 

 

 

 


