Plan pracy
Szkoły Podstawowej w Trepczy
„Szkoła Promująca Zdrowie”
2017/2018
Problem priorytetowy- niedostrzeganie ludzi potrzebujących pomocy.

Cel – uwrażliwienie uczniów na potrzeby drugiego człowieka
Kryterium sukcesu: 80% uczniów bierze udział w akcjach charytatywnych i włącza się w działania pomocowe.

Działania

Formy i metody realizacji

Termin realizacji

Odpowiedzialni

1.Przygotowanie
planu pracy na rok
szkolny 2017/2018.

Przedstawienie przez koordynatorów
planu pracy opracowanego przez
szkolny zespół promocji zdrowia;

Wrzesień 2017r

Wioletta Burdziak-Zabłotny,
Bożena Zarzyka

Wrzesień 2017r.

Wychowawcy, koordynatorzy

Październik 2017

Pedagog szkolny

Październik 2017

Wychowawca
klasy III

Konsultacja programu i przyjęcie propozycji działań zgłaszanych przez nauczycieli.
2.Zapoznanie z planem pracy nauczycieli, uczniów, rodziców, jaki zakłada szkoła na rok
szkolny 2017/2018.

3. Siła różnorodności genetycznej.
4. Uśmiechnij się.

Zamieszczenie informacji o programie
„Szkoła Promująca Zdrowie”, planu
pracy oraz informacji o podejmowanych działaniach na stronie szkoły.
Wychowawcy na zajęciach rozmawiają
z uczniami na temat planu pracy, który
będzie realizowany w bieżącym roku
szkolnym.
Stałe uaktualnianie tablicy „Promocja
zdrowia”, dostarczającej wiadomości
na temat zdrowia.
Ogólnopolski Dzień Dawcy Szpiku –
udział w akcji.
Przygotowanie przez klasy młodsze
buziek z uśmiechami i wręczanie ich
każdemu uczniowi i nauczycielowi
podczas „Dnia Uśmiechu”

6. Światowy Dzień
Godności

Przeprowadzenie podczas zajęć z wychowawcą pogadanek.
Odegranie scenek.

Listopad 2017

Pedagog szkolny

7. Świąteczna
Paczka

Zorganizowanie na terenie szkoły
Grudzień 2017
zbiórki rzeczy potrzebnych dla rodziny
w ramach akcji „Razem na święta”.
Udział w kwestowaniu podczas WOŚP. Styczeń 2018

Opiekun SKW i
opiekunowie SU

8. Wyrównanie
szans dla noworodków.
9. Pomagamy
zwierzętom.

Opiekun SKW

Zorganizowanie na terenie szkoły
zbiórki karmy „Pełna miska dla zwierzaka ze schroniska” dla piesków ze
STONZ w Sanoku.
10. Razem możemy Prowadzenie strefy zabaw podczas mewięcej.
czu charytatywnego z fundacją „Czas
nadziei”.
11. Ziemi też trzeba Udział uczniów w akcji „Listy dla
nieść pomoc.
Ziemii”.
12.Wiosenna proŚwiatowy Dzień Zdrowia
mocja zdrowia
– hasło i główny temat obchodów na
2018r. podaje Światowa Organizacja
Zdrowia (WHO)
13. PorozmaPrzeprowadzenie warsztatów z mediawiajmy.
cji rówieśniczych.
Założenie w szkole Koła Mediatora.

Luty 2018

Opiekun SKW

Marzec 2018

Opiekun SKW

Kwiecień 2018

Opiekun LOP

Kwiecień 2018

Koordynatorzy.

Maj 2018

Opiekun Koła

14. Ewaluacja końcowa

Czerwiec 2018

Koordynatorzy

Obserwacja uczniów, rozmowy z nauczycielami i pracownikami szkoły.

