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* PLAN DZIAŁAŃ w roku szkolnym 2019/2020 

 

1. Cel (nazwa): Skok po zdrowie – propagowanie zalet aktywności ruchowej. 

 

             Kryterium sukcesu: świadomie uczestniczy w różnych formach aktywności ruchowej 

 

             Sposób sprawdzenia, czy osiągnięto cel (sukces):  

a) Co wskaże, że osiągnięto cel? Wyniki ankiety, wywiadów wśród badanych 

b) Jak sprawdzimy, czy osiągnięto cel? Analiz ankiety. 

c) Kto i kiedy sprawdzi, czy osiągnięto cel? Wskazani członkowie zespołu promocji zdrowia czerwiec 2020 

 

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? 

Ankieta dla 

uczniów i 

rodziców 

67% uczniów i 

41% rodziców 

weźmie udział 

w ankiecie 

 

Na lekcjach 

wychowawczych i 

spotkaniach z 

rodzicami 

Wrzesień/ maj Wychowawcy klas ankieta Wyniki 

ankiety 

Ewaluacja ankiety Dyrektor 

członkowie 

zespołu 

wrzesień/ maj 

Kontynuowa

nie programu 

„ Owoce w 

szkole” 

 

 

90% uczniów 

weźmie udział 

w programie 

Uczniowie raz w 

tygodniu otrzymują 

owoce, warzywa 

Cały rok 

szkolny 

Wychowawcy 

świetlicy 

intendentka 

Owoce i 

warzywa 

dostarczone 

przez firmę 

Sebex 

Zestawieni

e liczebne 

Analiza 

dokumentacji 

Dyrektor 

członkowie 

zespołu 

czerwiec 

grudzień 

Degustacja 

świeżych 

soków  

  

79% uczniów 

weźmie udział 

 

 

Uczniowie degustują 

świeże soki z marchwi, 

jabłek 

grudzień Wychowawcy 

świetlicy  

intendentka 

Owoce i 

warzywa 

dostarczone 

przez firmę 

Zestawieni

e liczebne 

Analiza 

dokumentacji 

Dyrektor/koor

dynator 

grudzień 



Udział w 

ogólnopolski

ej akcji 

Śniadanie 

daje moc” 

 

90% uczniów 

z każdej klasy 

weźmie udział 

w akcji 

Organizacja śniadania październik Wychowawcy klas I 

III 

Produkty na 

zdrowe 

śniadanie 

Informacja 

na stronie 

internetowe

j, 

sprawozdan

ie 

Analiza 

dokumentów 

Dyrektor 

Koordynator 

październik 

Mali 

Mistrzowie 

na Start 

Zawody 

sportowe dla 

klas I - III 

64% uczniów 

klas I-III 

weźmie udział 

w zawodach 

Organizacja zawodów czerwiec z-ca dyrektora  

nauczyciele w-f 

Obiekty 

sportowe 

Informacja 

na stronie 

internetowe

j, 

sprawozdan

ie 

Analiza 

dokumentów 

Dyrektor 

Koordynator 

czerwiec 

Otwarcie 

Hali 

Sportowej 

90% 

zaproszonych 

gości weźmie 

udział 

Organizacja 

uroczystości 

październik z-ca dyrektora  

nauczyciele w-f 

Obiekty 

sportowe 

Informacja 

na stronie 

internetowe

j, 

sprawozdan

ie 

Analiza 

dokumentów 

Dyrektor 

Koordynator 

październik 

Europejski 

dzień 

przywracania 

czynności 

życiowych 

68% weźmie 

udział  

Organizacja zajęć październik z-ca dyrektora  

 

Obiekt 

sportowy, 

fantomy 

Informacja 

na stronie 

internetowe

j, 

sprawozdan

ie 

Analiza 

dokumentów 

Dyrektor 

Koordynator 

październik 

Forum 

kardiologicz

ne 

78% uczniów 

klas V weźmie 

udział w 

forum 

Organizacja spotkania wrzesień Wychowawcy klas - Informacja 

na stronie 

www.spra

wozdanie 

Analiza 

dokumentów 

Dyrektor 

Koordynator 

 

Konferencja 

„ Sport 

alternatywą 

dla otyłości” 

90% gości 

weźmie udział 

w konferencji 

Organizacja 

konferencji 

grudzień z- dyrektora 

koordynator 

nauczyciele języka 

polskiego 

nauczyciele w-f 

Obiekt sportowy Informacja 

na stronie 

www. 

sprawozdan

ie 

Analiza 

dokumentów 

Dyrektor 

Koordynator 

grudzień 

Konkurs „ 

Wiersz o 

87% weźmie 

udział 

Broszura grudzień Nauczyciel języka 

polskiego 

- Informacja 

na stronie 

Analiza  Koordynator 

grudzień 



zdrowym 

żywieniu” 

www. 

Układanie 

zdrowych 

jadłospisów 

87% weźmie 

udział 

plakaty grudzień Nauczyciel biologii - Informacja 

na stronie 

internetowe

j, 

analiza Koordynator 

grudzień 

Konkurs gra 

„ Skok po 

zdrowie” 

64% uczniów 

weźmie udział 

w konkursie 

Organizacja konkursu marzec Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 

Dyplomy, 

nagrody 

Informacja 

na stronie 

internetowe

j, 

Analiza Koordynator, 

członkowie 

marzec 

Impro 80% uczniów 

weźmie udział 

w zajęciach 

Zajęcia teatralno-

ruchowe 

Wrzesień/listop

ad 

Nauczyciel języka 

polskiego 

- Informacja 

na stronie 

internetowe

j 

analiza Dyrektor, 

członkowie 

zespołu 

listopad 

Wyjazdy na 

wycieczki, 

obozy, basen 

90% uczniów 

weźmie udział  

Organizacja 

wycieczek, wyjść 

Cały rok 

szkolny 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotowcy 

- Karty 

wyjść, 

wycieczek 

analiza Dyrektor, 

członkowie 

zespołu 

Na bieżąco 

Maraton 

tańca dla 

dzieci i 

rodziców ‘ 

Zumba” 

87% uczniów i 

rodziców 

weźmie udział 

Organizacja maratonu grudzień Nauczyciel I_III - Informacja 

na stronie 

internetowe

j 

analiza Koordynator 

grudzień 

Witaminowa 

dyskoteka 

90% uczniów 

weźmie udział 

w dyskotece 

Organizacja dyskoteki październik Nauczyciele I - III - Informacja 

na stronie 

internetowe

j, zapisy w 

dzienniku 

Analiza zapisów Koordynator 

październik 

Mistrzostwa 

Miasta i 

Mistrzostwa 

Wojewódzki

e- 

rywalizacja 

sportowa w 

80% uczniów 

weźmie udział 

Organizacja  Cały rok 

szkolny 

z-ca dyrektora Obiekty 

sportowe 

Informacja 

na stronie 

internetowe

j, zapisy w 

dzienniku 

Analiza 

dokumentów 

Dyrektor 

Członkowie 

zespołu 

Na bieżąco 

 



ramach 

rozgrywek 

Warmińsko-

Mazurskiego 

Szkolnego 

Związku 

Sportowego 

 

 


