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Harmonogram działań w ramach projektu "Szkoła Promująca Zdrowie" 

w roku szkolnym 2018/2019 
Obszary:  
1. Prawidłowe odżywianie i prawidłowe nawyki żywieniowe – profilaktyka nadwagi. 

2. Profilaktyka powstawania wad postawy u dzieci i młodzieży. 

3. Działania mające na celu zapobieganie spożywaniu alkoholu, paleniu papierosów przez dzieci, młodzież i rodziców. 

4. Inne (profilaktyka przemocy oraz cyberprzemocy, aktywne formy spędzania czasu wolnego…) 

Obszar 

tematyc

zny 
Zadanie/działanie Termin 

realizacji 

Osoby 

realizujące 

/wspierające 

Instytucje 

współpracujące 
Adresat i ilość 

uczestników 

Liczba 

zrealizowanych 

godzin 

(warsztaty, 

szkolenia) 

Monitoring  i ewaluacja Spodziewane efekty Sposoby 

dokumentowania 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1-4 

„Tydzień Zdrowia” IV 2019 koordynator 

Programu 

SzPZ, zespół 

ds. promocji 

zdrowia 

Miejski 

Koordynator 

Sieci Szkół 

Promujących 

Zdrowie  

społeczność 

szkolna  rozmowy, dyskusje, 

wymiana doświadczeń i 

opinii  

uwrażliwienie na potrzebę 

dbałości o zdrowie i znaczenie 

profilaktyki w walce 

z chorobami cywilizacyjnymi  

sprawozdanie 

z Tygodnia 

Zdrowia  

1. 

„ Dobre, bo polskie” – 

polskie produkty 

żywnościowe  
z certyfikatem  

I śródrocze M. Stus 
M. Miszczak  

 26 – 4at 4 obserwacja wyborów 

konsumenckich 
wzrost świadomości 

konsumenckiej, wybieranie 

zdrowych produktów 

regionalnych, polskich 

zapis tematu         

w dzienniku, 

notatka na stronie 

internetowej 

1. 
Zaburzenia odżywiania: 

anoreksja, bulimia oraz 

nadużywanie leków 

I śródrocze M. Stus  26 -3at 1 analiza nawyków 

żywieniowych uczniów 

oraz ich ocena.  

wzrost świadomości na temat 

omawianych zagrożeń 
zapis tematu            

w dzienniku 

3. 

Krytyczne myślenie, 

przewidywanie 

skutków 

podejmowanych 

decyzji i konsekwencji 

własnych wyborów  

II śródrocze M. Stus   26 -3at 1 dyskusja, ocena postaw i 

zachowań ryzykownych  
uczeń potrafi przewidzieć 

skutki swoich wyborów 
zapis tematu          

w dzienniku 

4 

Lekcja "Problemy 

zdrowotne 

ograniczające wybór 

zawodu" 

09.2018 - 

06.2019 
M. Niezgoda 24 klasy I i II 1 dyskusja, obserwacja wspieranie trafności wyboru 

dalszej drogi zawodowej 
wpis w dzienniku 

elektronicznym 
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Lekcje geografii  II semestr J. Fedorczuk  Uczniowie 

klas 1szych 
4 analiza modeli 

żywieniowych różnych 

społeczeństw 

wzrost świadomości na temat 

omawianych zagrożeń 
zapis w dzienniku 

lekcyjnym 

1 

Czyste dłonie jako 

profilaktyka przed 

zakażeniami 

bakteryjnymi i 

pasożytniczymi  

I semestr J. Fedorczuk 

A. Pastuszak 

R. Winiarczyk  

 społeczność 

szkoły 
1 pokaz z ilustracjami 

prawidłowego mycia rąk 
wzrost świadomości uczniów 

na temat istoty mycia 

prawidłowego rąk 

zawieszenie 

planszy ze 

schematem 

prawidłowego 

mycia rąk 

1-4 

Edukacja prozdrowotna  
w ramach innowacji 

pedagogicznej 

„Dietetyk  
i organizator imprez 

okolicznościowych”            

w zawodzie technik 

żywienia i usług 

gastronomicznych  

09.2018 - 

06.2019 
J. Juszczak - uczniowie 

klasy 2at 
60 rozmowy, dyskusje, analiza 

danych nt. składu 

chemicznego i wartości 

odżywczej żywności, 

profilaktyka chorób 

edukacja prozdrowotna 

młodzieży  
sprawozdanie  

z realizacji  

4 

Edukacja na lekcjach 

wos w zakresie: 

Gwarancje ochrony 

praw człowieka            

w RP. Prawa 

zwierząt. 

Podstawowe prawa i 

wolności człowieka. 

Prawa kobiet. 

Zatrudnianie 

młodzieży                       

i podejmowanie 

działalności 

gospodarczej. Prawa 

i obowiązki ucznia. 

Przepisy prawne 

dotyczące sprzedaży                         

i konsumpcji 

alkoholu, 

papierosów                  

i narkotyków. 

Problemy 

przestępczości             

w Polsce 

09.2018 - 

06.2019 
R. Nowosad   uczniowie klas 

II technikum  
 wypowiedzi uczniów                   

i oceny 
pokazanie sposobu spędzania 

wolnego czasu i umiejętnego 

gospodarowania swoim czasem 

i znajomość swoich praw 

wpis w dzienniku 

elektronicznym 
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Akcje informacyjne  

z udziałem Samorządu 

Uczniowskiego 

09.2018 – 

06.2019 

koordynator 

programu 

prozdrowotne

go, Samorząd 

Uczniowski 

- uczniowie 

ZSGiH - 
zwrócenie uwagi na istotne 

zagadnienia i promocję 

zdrowego trybu życia 

zachęcenie do dyskusji 

i skupienia uwagi na 

zagadnieniach prozdrowotnych 

informacja 

w zakładce 

prozdrowotnej 

1-4 

Poinformowanie 

nowych członków 

społeczności szkolnej                

o koncepcji, 

standardach SzPZ                

i realizacji programu 

prozdrowotnego 

19.09.2018 J. Juszczak 

zespół ds. 

promocji 

zdrowia, 

wychowawcy 

klas 

uczniowie 

ZSGiH - 

dyskusja nt. znaczenia 

efektywnej i różnorodnej  

współpracy przy realizacji 

zadań prozdrowotnych 

angażowanie uczniów  
w realizację 

i inicjowanie działań 

prozdrowotnych 

sprawozdanie  
z realizacji 

Programu SzPZ 

1-4 

Pogadanka 

nt."Pozytywne                        

i negatywne skutki 

nawyków 

żywieniowych” 

19.09.2018 I. Jarząbek - 

Starzyńska 
zespół ds. 

promocji 

zdrowia 

rodzice 

uczniów 

ZSGiH obecni 

na zebraniu z 

wychowawca

mi klas 

0,5 dyskusja nt. pozytywnych           

i negatywnych skutków 

nawyków żywieniowych 

przypomnienie zasad 

sprzyjających dobremu 

samopoczuciu psycho - 

fizycznemu  

sprawozdanie 
z realizacji 

programu SzPZ 

3 

Pogadanka poświęcona 

problemom palenia 

papierosów wśród 

dzieci i rodziców 

rok szkolny 

2018/2019 
J. Juszczak  zespół ds. 

analizy działań 
profilaktycznych, 

zespół ds. 

programu 

prozdrowotnego, 

pedagodzy oraz 

wychowawcy 

klas 

rodzice 

uczniów  
- dyskusja nt. problemu 

„Palenie papierosów wśród 

dzieci i rodziców” 

przybliżenie rodzicom 

przepisów ustawy 

antynikotynowej oraz 

omówienie szkodliwości 

działania nikotyny na organizm 

człowieka 

sprawozdanie  
z realizacji 

Programu SzPZ 

3 

Omówienie w ramach 

godzin z wychowawcą 

przepisów ustawy 

antynikotynowej oraz 

szkodliwości działania 

nikotyny  
na organizm człowieka 

rok szkolny 

2017/2018 
J. Juszczak  zespół ds. 

analizy działań 

profilaktycznych, 

zespół ds. 

programu 

prozdrowotnego 

pedagodzy oraz 

wychowawcy 

klas 

uczniowie 

ZSGiH 
- dyskusja nt. problemu 

„Palenie papierosów wśród 

dzieci i rodziców” 

przybliżenie uczniom 

przepisów ustawy 

antynikotynowej oraz 

omówienie szkodliwości 

działania nikotyny na organizm 

człowieka 

wpis tematu  

w e-dzienniku 

4 

Omówienie w ramach 

godzin z wychowawcą 

oraz zebrań z rodzicami 

szkodliwości 

zażywania substancji 

psychoaktywnych 

rok szkolny 

2017/2018 
J. Juszczak  zespół ds. 

analizy działań 

profilaktycznych, 

zespół ds. 

programu 

prozdrowotnego 

pedagodzy oraz 

wychowawcy 

klas 

uczniowie 

ZSGiH 
- dyskusja nt. szkodliwości 

zażywania substancji 

psychoaktywnych 

uświadomienie ryzyka 

zażywania substancji 

psychoaktywnych 

wpis tematu                 

w e-dzienniku, 

notatka z zebrania 

z rodzicami  
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Publikowanie 

materiałów i informacji 

dotyczących zdrowia   

w  zakładce dotyczącej 

„Szkoły Promującej 

Zdrowie” 

09.2018 – 

06.2019 

szkolny 

koordynator 

programu, 

osoby 

odpowiedzialn

e za realizację 

działań   

- użytkownicy 

Internetu - 

publikacja informacji 

o zrealizowanych 

działaniach 

prozdrowotnych z udziałem 

społeczności szkolnej 

publikacja informacji na temat 

działań prozdrowotnych 

realizowanych w szkole, 

upowszechnienie wiedzy 

o właściwym odżywianiu, stylu 

życia i aspektach 

wpływających 
na utrzymanie dobrego zdrowia 

zakładka 

prozdrowotna 

4 

Pogadanka dla  

uczniów i rodziców nt. 

„Jak reagować na 

zagrożenia w sieci i jak 

ich unikać?” 

rok szkolny 

2018/2019 
J. Juszczak  zespół ds. 

analizy działań 

profilaktycznych, 

zespół ds. 

programu 

prozdrowotnego, 

pedagodzy oraz 

wychowawcy 

klas 

uczniowie 

ZSGiH, 

rodzice 

- dyskusja nt. 

bezpieczeństwa 

użytkowników Internetu             

w sieci 

edukacja społeczności szkolnej  
z zakresu bezpieczeństwa  

w Internecie, promocja 

bezpiecznych zastosowań sieci 

sprawozdanie  
z realizacji 

Programu SzPZ 

4 

Szkolenie zespołu 

wychowawczego pt. 

„Zjawisko 

cyberprzemocy, 

a działania 

profilaktyczne szkoły” 

II śródrocze  J. Juszczak - zespół 

wychowawczy  
1 h dyskusja nt. oblicza 

cyberprzemocy i zagrożeń 

wynikających                               

z niewłaściwych zachowań 
w sieci 

wspólne poszukiwanie 

rozwiązań w celu ograniczenia 

negatywnych skutków 

zagrożeń związanych z 

cyberprzemocą 

sprawozdanie  
z realizacji 

Programu SzPZ 

4 

Szkolenie zespołu 

wychowawczego nt.: 

„Wdrażania kultury 

języka w szkole” 

I śródrocze  J. Juszczak - zespół 

wychowawczy  
1 h analiza wieloznaczności 

pojęcia kultury języka 
wspólne poszukiwanie 

rozwiązań w celu podniesienia 

kultury języka uczniów  

sprawozdanie  

z realizacji 

Programu SzPZ 

1 

Światowy Dzień 

Cukrzycy 
listopad A. Berbecka Post na temat 

choroby                 

i racjonalnego 

spożywania 

cukru 

użytkownicy 

Internetu 
  edukacja w zakresie 

profilaktyki 
Facebook.pl 

4 

 

Cyberprzemoc 

 
listopad 

 
A. Berbecka 

 
Zajęcia 

edukacyjne: film 

„Cyberszantaż” 

 lekcja komentarz pedagogiczny  przestrzeganie tworzenia 

wizerunku w Internecie, 

uświadomienie skutków 

cyberprzemocy 

dziennik 

3 

 Rozdanie ulotek 

informacyjnych 

dotyczących 

szkodliwości palenia 

 I semestr 

2018/2019 
 pedagodzy wychowawcy 

klas  
rodzice 

uczniów 

klas  

0,5 rozmowy, dyskusje, 

wymiana opinii  
kampania antynikotynowa  notatki z zebrań          

z rodzicami  
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Wykonanie przez 

młodzież gazetki na 

temat: Bezpiecznego              

i odpowiedzialnego 

korzystania z zasobów 

dostępnych w sieci 

II semestr 

2018/2019 
pedagodzy Wychowawca 

klasy 

wytypowanej do 

wykonania 

gazetki 

rodzice, 
uczniowie,  
nauczyciele 

1  angażowanie                               

i motywowanie młodzieży 

do wyszukania materiałów, 

rozmowy  

wykonana gazetka, 
wzrost wiedzy społeczności 

szkolnej na temat bezpiecznego 

korzystania z sieci 

 

4. 

Świat niemych wrzesień A. Berbecka W kręgu osób 

niemych. 

Projekcja 

fragmentów 

filmu 

"Fortepian". 

kl.3ht 2 lekcje komentarz pedagogiczny         

i rozmowa w klasie  
świadomość społeczna o życiu  

ludziach niemych 
dziennik 

4 

Realizacja programu 

profilaktyki raka piersi 

„Różowa wstążeczka” 

I i II śródrocze 

2018/2019 
 pedagodzy Powiatowa 

Stacja Sanitarno 

– 

Epidemiologiczn

a w Chełmie 

uczniowie 

klas: 

4 

 4 rozmowy z uczniami  na 

temat profilaktyki raka 
adresaci poznają  zagrożenie, 

jakim jest rak piersi, ich uwaga 

zostanie zwrócona  na potrzebę 

profilaktyki 

wpisy w dzienniku 

lekcyjnym 

3 

Przeprowadzenie  

anonimowych ankiet 

,,Czy Twoje picie jest 

bezpieczne?” 

II śródrocze 

2018/2019 
pedagodzy ankieta 

opracowana 

przez PARPA 

chętni 

uczniowie 
klas 3 i 4  

5 zainteresowanie młodzieży 

wypełnieniem  ankiety, 

rozmowy 

zwrócenie uwagi młodzieży na  

zachowania, które powinny ich 

zaniepokoić 

 zapis w dzienniku  

pedagoga 

4 

Dbałość o kulturę 

słowa poprzez 

realizację tematyki w 

ramach godzin do 

dyspozycji 

wychowawcy oraz 

lekcji języka polskiego 

we wszystkich klasach 

09.2018 - 

06.2019 
nauczyciele 

języka 

polskiego 

zespół ds. 

analizy działań 

profilaktycznych, 

zespół ds. 

programu 

prozdrowotnego 

pedagodzy oraz 

wychowawcy 

uczniowie 

ZSGiH 
 dbałości o kulturę słowa scenariusze zajęć, prace 

uczniów  
sprawozdanie  

z realizacji 

Programu SzPZ 

2 

Badania przesiewowe 

uczniów klas I 
10-11.2018 A. Mielnicka - wszystkie 

klasy pierwsze 
- karta badania 

przesiewowego 
ocena stanu zdrowia ucznia: 

badanie wagi, wzrostu, 

ciśnienia tętniczego, 

kręgosłupa, wzroku 

karta badania 

przesiewowego, 

karta zdrowia, 

listy klasowe 

2 

Badania przesiewowe 

uczniów kończących 

szkołę 

03-05.2019 A. Mielnicka - wszystkie 

klasy 

kończące 

szkołę  

- karta badania 

przesiewowego 
ocena stanu zdrowia ucznia: 

wagi i wzrostu, ciśnienia 

tętniczego, badanie wzroku 

karta badania 

przesiewowego, 

karta zdrowia, 

listy klasowe 

2 
Klasyfikacja uczniów 

do grup WF - 

charakterystyka grup 

11-12.2018 A. Mielnicka - wszystkie 

klasy pierwsze 
po 1 godz. 

lekcyjnej 
karta badań bilansowych znajomość grup WF 

 i przeciwwskazanych ćwiczeń 

fizycznych 

dziennik lekcyjny, 

karta zdrowia, 

listy klasowe 

2 
Rejestrowanie zwolnień 

lekarskich z wf 
9.2018–

06.2019 
A. Mielnicka - uczniowie 

ZSGiH 
- zeszyt usług pielęgniarki zmniejszenie ilości zwolnień  

z wf 
listy klasowe, 

zeszyt usług 

pielęgniarki 
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Profilaktyka raka piersi 03-04.2019 A. Mielnicka MSPZOZ pełnoletnie 

dziewczęta  

z Chełma  

  karta samobadania piersi  ankiety, 

dokumentacja 

pracy pielęgniarki 

4 
Higiena i pielęgnacja 

ciał 
na bieżąco  A. Mielnicka  w zależności 

od potrzeb  
  codzienna higiena ciała  dziennik lekcyjny, 

dokumentacja 

pracy pielęgniarki 

4 

Profilaktyka chorób 

zakaźnych - szczepienia 

ochronne 

09.2017 -  

06.2018 
A. Mielnicka  uczniowie  

z rocznika 

szczepiennego  

  zaszczepienie dobrowolne  karta zdrowia 

ucznia, 

skierowanie  

na szczepienie  

1-4 

Zajęcia lekcyjne              

i pozalekcyjne                    

w Chełmskim Parku 

Wodnym 

rok szkolny 

2018/2019 

B. Szukało 

J. Lesicki             

A. Wójtowicz 

P. Radzięciak 

A. Rejent 

SZS              

TKKF                

UM 

uczniowie 

ZSGiH  

analiza poziomu 

sprawności fizycznej, testy 

sprawności (tor przeszkód), 

samokontrola, samoocena 

podniesienie poziomu 

sprawności, kształtowanie 

sprawności fizycznej 

specjalnej,  promocja 

aktywnego stylu życia, 

spędzenia wolnego czasu, 

wypoczynku, umiejętność 

dokonania wyboru 

zdjęcia, zapisy             

w dzienniku  zajęć 

pozalekcyjnych 

1-4 

Międzynarodowy 

Tydzień Sportu: 

zajęcia fitness 

mecz siatkówki, 

koszykówki, piłki 

nożnej, wyjścia do 

Chełmskiego Parku 

Wodneg 

23- 

28.09.2018 
B. Szukało 

J. Lesicki             

A. Wójtowicz 

P. Radzięciak 

A. Rejent 

SZS              

TKKF                

UM 

Uczniowie 

ZSGiH 
 analiza poziomu 

sprawności fizycznej, 

analiza wyników,  

dyplomy 

propagowanie aktywności 

fizycznej, promocja aktywnego 

stylu życia, spędzenia wolnego 

czasu umiejętność dokonania 

wyboru 

zdjęcia, strona 

internetowa,  

kronika, dyplomy 
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Zawody sportowe                  

i przygotowanie 

uczniów do zawodów 

na zajęciach 

pozalekcyjnych 

 (Licealiada): 

 LA                   

pływanie badminton, 

tenis stołowy, piłka 

siatkowa, piłka 

siatkowa plażowa piłka 

ręczna, piłka 

koszykowa, piłka nożna 

, unihokej 

Bieg Caritas 

Bieg Niepodległości 

 

 

Integracyjny mecz piłki 

siatkowej 

Rok szkolny 

2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Wójtowicz  

B. Szukało            

J. Lesicki            

P. Radzięciak  

A. Rejent              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele 

w- f 

SZS              

TKKF                

UM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samorząd 

Uczniowski 

uczniowie 

ZSGiH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

uczniowie 

ZSGiH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

analiza poziomu 

sprawności fizycznej, 

analiza wyników,  

dyplomy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

analiza poziomu 

sprawności fizycznej, 

analiza wyników 

propagowanie aktywności 

fizycznej, promocja aktywnego 

stylu życia, spędzenia wolnego 

czasu 

umiejętność dokonania wyboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

umiejętność organizacji 

turnieju 

 integracja młodzieży z różnych 

szkół  

zdjęcia, strona 

internetowa,  

kronika, dyplomy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdjęcia, strona 

internetowa,  

kronika, medale 

1-4 

Tydzień Patrona szkoły 

 

Tydzień Zdrowia 

 

Warsztaty Tańca,  

Fitball, piramidy 

wieloosobowe, 

Turniej Tenisa 

Stołowego, 

Mecz Piłki Siatkowej 

III – IV.2019 Nauczyciele 

 w-f           - uczniowie 

ZSGiH  
ocena publiczności, 

samoocena, ocena sędziego 

rozwijanie zainteresowań 

młodzieży, wzmacnianie 

poczucia własnej wartości, 

zachęcanie do twórczego 

spędzania wolnego czasu, 

integracja uczniów gimnazjów    

z uczniami ZSGiH 

 

 

 

 

zdjęcia, strona 

internetowa,  

kronika, dyplomy 

4 

„Mam talent” – 

etap szkolny, 

etap wojewódzki 

konkursu 

I i II semestr 

roku 

szkolnego 

2018/2019 

A. Wójtowicz 

R. Nowosad 

 

A. Wójtowicz 

CHDK, I LO, 

„Nowy tydzień”, 

“Super Tydzień” 

Radio Bon Ton 

uczniowie 

ZSGiH  
 

ocena jury, publiczności, 

samoocena 

rozwijanie zainteresowań 

młodzieży, wzmacnianie 

poczucia własnej wartości, 

zachęcanie do twórczego 

spędzania wolnego czasu, 

integracja z rówieśnikami, 

stosowanie zasady fair play 

 

zdjęcia, kronika 

szkoły, dyplomy, 

notatki w prasie 

lokalnej 

4 

Cykl zajęć na śniegu              

i lodzie, 

narciarstwo biegowe, 

wyjścia na lodowisko 

 nauczyciele 

 w-f           
lodowisko 

MOSIR 
uczniowie 

ZSGiH 
 analiza poziomu 

sprawności fizycznej, testy 

sprawności, samokontrola, 

samoocena 

rozwijanie zainteresowań 

młodzieży, wzmacnianie 

poczucia własnej wartości, 

zachęcanie do twórczego 

spędzania wolnego czasu, 

integracja z rówieśnikami, 

stosowanie zasady fair play, 

dbałość o bezpieczeństwo w 

czasie zabaw i gier na śniegu             

i lodzie                                                                                                                             

zdjęcia, strona 

internetowa 
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1-4 

Dzień Otwarty Szkoły 

 

oprowadzanie 

wycieczek 

gimnazjalistów 

04.2019 

nauczyciele  

w- f 

nauczyciele 

ZSGiH 

- 

uczniowie  

gimnazjów   

z powiatu 

chełmskiego, 

uczniowie 

ZSGiH  

integracja 

wzmacnianie poczucia 

własnej wartości, 

rozwijanie zainteresowań 

młodzieży,  integracja 

młodzieży z różnych szkół, 

umiejętność dokonania 

wyboru 

zdjęcia, kronika szkoły, strona 

internetowa  

Dzień Otwarty 

Szkoły 

 

oprowadzanie 

wycieczek 

gimnazjalistów 

4 „Dzień Dawcy Szpiku” 10.2018 
A. Jawornicka 

– Dobosz, A. 

Juszczak 
DKMS 

uczniowie, 

pracownicy 

ZSGiH, 

rodzice 

10 

analiza potrzeb i korzyści 

wynikających z 

podniesienia świadomości 

w zakresie dawstwa szpiku  

i komórek macierzystych  

rozbudzenie empatii                           

i uwrażliwienie na potrzeby 

innych 
protokół 

4 
Udział w akcjach: 

„Wyprawka dla Żaka”, 

„Gorączka Złota” 

09.2018- 

06.2019 
A. Jawornicka 

– Dobosz ZR PCK 

uczniowie, 

pracownicy 

ZSGiH 
rodzice 

6 zebranie uwag, wymiana 

spostrzeżeń 

rozbudzenie empatii                           

i uwrażliwienie na potrzeby 

innych 
protokół 

4 

Wykonanie gazetek 

ściennych: 
Profilaktyka Cukrzycy 

wśród młodzieży 
Światowy Dzień  AIDS 

Światowy Dzień 

Zdrowia 
Idea honorowego 

krwiodawstwa 
Europejski kodeks 

walki z rakiem 
Światowy dzień walki         

z głodem 
Dzień transplantologii 

09.2018  
-  

06.2019 

A. Jawornicka 

– Dobosz 

Powiatowa 

Stacja Sanitarno 

– 

Epidemiologiczn

a 

uczniowie, 

pracownicy 

ZSGiH 
rodzice 

5 

ankieta  potrzeb uczniów   

w zakresie  tematyki 

gazetek , analiza korzyści 

prawidłowego odżywiania 

ukazanie uczniom wartości 

zdrowia jako potencjału, 

którym dysponują, dbałości o 

właściwe odżywianie, 

utrwalenie zasad prawidłowego 

odżywiania                i 

zdrowego stylu życia 

gazetki, zdjęcia, 

prace plastyczne, 

plakaty 

4 

Ogólnopolska akcja 
„Sprzątanie Świata” 

Akcja „Wiosenne 

sprzątanie Chełma” 

 
09.2018 
04.2019 

 
A. Jawornicka 

– Dobosz 
 

 
Urząd Miasta 

Chełm 

uczniowie 

Zespołu Szkół 

Gastronomicz

nych                      

i Hotelarskich 

8 
rozmowa z  uczniami, 

obserwacja zachowań 

uczniów 

kształtowanie świadomości 

proekologicznej młodzieży, 

rozwijanie w uczniach potrzeb 

dbania o środowisko, w którym 

żyją, zwrócenie uwagi na 

problem segregacji odpadów, 

dbanie o najbliższe otoczenie 

zdjęcia 
wpisy                            

w dziennikach 

lekcyjnych 

4 

Ogólnopolska 

Olimpiada 
„Promocji Zdrowego 

Stylu Życia PCK” 
etap szkolny                           

i powiatowy 

 
10-12.2018 

A. 

Jawornicka-

Dobosz  

Polski 

Czerwony Krzyż 
Powiatowa 

Stacja Sanitarno 

– 

Epidemiologiczn

a 

uczniowie 

Zespołu Szkół 

Gastronomicz

nych                       

i Hotelarskich  

 
4 

wyniki olimpiady 
porównanie z wynikami                 

z poprzednich lat 

zainteresowanie uczniów 

własnym zdrowiem i 

problematyką prozdrowotną, 

podejmowanie na terenie 

szkoły i poza nią różnych 

działań promujących zdrowy 

styl życia 

protokół, 

dyplomy, zdjęcia 
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4 

Realizacja 

ogólnopolskiego 

programu profilaktyki 

raka szyjki macicy 
 „Wybierz życie. 

Pierwszy krok” 

I i II semestr 

2018/2019 

W. Pawluk 
A. 

Jawornicka-

Dobosz 

Powiatowa 

Stacja 

Sanitarno-

Epidemiologiczn

a w Chełmie 

uczniowie, 

rodzice, 

nauczyciele  
ZSGiH 

10 
adresaci poznali 

zagrożenie, jakim jest rak 

szyjki macicy  

zwrócenie uwagi na ryzyko 

zachorowania, podkreślenie 

wagi badań profilaktycznych 

wpisy tematów                

w dziennikach 

lekcyjnych 

4 
 

Realizacja programów: 

”Podstępne WZW” 

„Znamię. Znam je?” 

2018/19 

A. Jawornicka 

–Dobosz 
A. 

Starczewska 

Powiatowa 

Stacja 

Sanitarno-

Epidemiologiczn

a w Chełmie 

uczniowie                        

rodzice, 

nauczyciele, 

pracownicy  

10 

analiza potrzeb i korzyści 

wynikających                              

z podniesienia 

świadomości w zakresie 

profilaktyki chorób 

pogłębienie wiedzy wśród 

młodzieży, rodziców , 

pracowników nt. chorób                    

i możliwości profilaktyki 

protokół  

4 Udział w turnieju 

drużyn sanitarnych 05.2019 S. Gołub PCK  uczniowie 

ZSGiH                                               3 
uczniowie wykazali 

zainteresowanie tematyką I 

pomocy przedmedycznej 

uczniowie będą umieli udzielić 

I pomocy przedmedycznej dyplom, zdjęcia 

4 Prelekcje nt. oddawania 

krwi i szpiku kostnego 10.2018 
A. 

Jawornicka-

Dobosz 

RCKiK                       

w Lublinie 

o/Chełm 

uczniowie klas 

drugich i 

trzecich, 

pracownicy 

1,5 
uczniowie wykazali chęć 

uczestniczenia w takich 

zajęciach 

zachęcenie bycia dawcą krwi              

i szpiku 

wpisy                         

w dziennikach 

lekcyjnych 

4 
Udział w turnieju 

"Młoda krew ratuje 

życie" 

09.2018 
- 06.2019 

A. 

Jawornicka-

Dobosz 

RCKiK                       

w Lublinie 

o/Chełm 

pełnoletni 

uczniowie 

ZSGiH 
- 

wzrost zainteresowania 

krwiodawstwem                                

i krwiolecznictwem 
wzrost liczby krwiodawców sprawozdanie 

4 Zbiórka żywności dla 

potrzebujących 
12.2018 
03.2019 

A. Jawornicka 

– Dobosz ZR PCK uczniowie 

ZSGiH 5 rozpoznanie potrzeb, 

wywiad zebranie uwag 

rozbudzenie empatii                            

i uwrażliwienie na potrzeby 

innych 
protokół 

1 

Degustacja soków 

owocowych w trakcie 

Dnia Otwartego Szkoły 

30.04.2019 M. Emerla 

R. Buczma 
 uczniowie 

gimnazjów 
3 w trakcie Dnia 

Otwartego uczniowie 

gimnazjum będą 

degustowali zdrowe soki 
owocowe jako 

alternatywę do 

słodzonych napoi 

gazowanych. 

wzrost świadomości na 

temat zdrowego odżywiania 
zdjęcia z Dnia 

Otwartego. 

Informacja na 

stronie 
internetowej 

szkoły 
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1 

„Święto Dyni” Koniec 

października 

2018 

M. 

Nowosad, 

M. 

Sapiaszko 
M. Emerla 

 uczniowie 

ZSGiH 
akcja trwająca 

3 dni 
przygotowanie gazetki o 

walorach odżywczych 

dyni. Wystawa prac 

konkursowych 

wzrost świadomości na 

temat zdrowego 

odżywiania, kształtowanie 

zdrowych nawyków 
żywieniowych 

zdjęcia 

z wydarzenia,  

Informacja na 

stronie 
internetowej 

szkoły 

 

 

Planowane działania mogą być modyfikowane w zależności od potrzeb i pomysłów uczniów, rodziców oraz nauczycieli. 


