Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
za I półrocze roku szkolnego 2015/2016
Zespół ds. promocji zdrowia tworzą:
Katarzyna Niedzielska – koordynator
Bożena Walczak – Woźniak –(pedagog)
Nauczyciele:
Beata Majchrzak
Małgorzata Nowakowska
Anita Skorupka
Łukasz Wabiński
Anita Michalak – członek (rodzic)
Jakub Stróżyński –członek (uczeń)
W I półroczu członkowie zespołu spotkali się 4. krotnie:
We wrześniu odbyły się trzy spotkania, na których:
1) ustalono priorytet i cele podejmowanych działań w ramach SzPZ .
Priorytet na rok szk. 2015/16 - ”Małe zainteresowanie czytaniem ”.
Hasło: „Czytanie jest trendy!”
2) opracowano plan pracy na rok szk. 2015/2016 i wybrano osoby odpowiedzialne
3) przygotowano całoroczną ekspozycję zachęcającą do czytania
4) podsumowano realizację zadań w pierwszym półroczu roku szk. 2015/16.
W I półroczu zrealizowano następujące działania:
1) Uczniowie kl. III pod kierunkiem p. M. Nowakowskiej przygotowali i wystawili
przedstawienie teatralne „Lokomotywa J. Brzechwy inaczej”.
2) Odbyła się pedagogizacja rodziców nt. „Jak zachęcić dziecko do czytania?”.
3) Opracowano i rozdano wszystkim rodzicom foldery promujące czytelnictwo pt.
„Czytaj dzieciom, bo warto!”
4) Odbyła się rada szkoleniowa dla nauczycieli -warsztaty nt. ”Rozwijanie
kompetencji czytelniczych wśród dzieci”.

5) Szkolny koordynator d.s. promocji zdrowia przeprowadził szkolenie
nauczycieli, które miało na celu zapoznać szczególnie nowych, młodych
nauczycieli z koncepcją SPZ oraz przedstawił etapy tworzenia SPZ, zapoznał
zebranych z procedurami i wymaganą dokumentacją. W szkoleniu
uczestniczyli także starsi nauczyciele i pracownicy, dla których powyższe
wiadomości były przypomnieniem.
6) Zorganizowano „Dzień postaci z bajek, książek i powieści” – forma konkursu.
7) Przygotowano całoroczne ekspozycje promujące czytelnictwo.
8) Przygotowano kącik czytelniczy w holu szkoły, uczniowie podczas przerw
mogą korzystać z księgozbioru, który znajduje się na półce, sięgnąć po
wybraną książkę , usiąść przy stoliku i oddać się lekturze, czy chociażby
pooglądać.
9) Przygotowano wystawę prac plastycznych związanych tematycznie z
omawianą lekturą - „Zaczarowana zagroda” kl. III.
10)Zorganizowano i przeprowadzono konkurs plastyczny: na okładkę do
ulubionej książki w kl. IV-VI oraz ilustrację do ulubionej książki w kl. 0-III.
11) Nauczyciel bibliotekarz na bieżąco monitoruje zainteresowanie dzieci
czytaniem książek.
12) W ramach akcji, z okazji Obchodów Dnia Praw Dziecka przeczytano
dzieciom książkę „Twoje prawa” - Na podstawie Konwencji o Prawach
Dziecka).
13) Przeprowadzono wewnątrzszkolną akcję „Dzieci- dzieciom”, uczniowie
czytali kolegom i koleżankom komiks edukacyjny pt.; „ Kodeks zdrowego
życia”.
Działania całoroczne: akcja „Cała szkoła czyta dzieciom”, poranki czytelnicze w kl. 0III, dzienniczki lektur oraz lekcje biblioteczne są systematycznie realizowane.

Katarzyna Niedzielska

