SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie od wielu już lat promuje
zasady zdrowego stylu życia i podejmuje liczne działania z zakresu
edukacji zdrowotnej prowadzone w ramach zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element
programu nauczania i profilaktyki szkolnej.
Wiedząc jak ważną sprawą jest profilaktyka zdrowotna, nasza
szkoła przystąpiła do realizacji trzyletniego programu „Szkoły promującej zdrowie”.
W związku z tym uczestniczymy w wielu programach, projektach i kampaniach oraz
podejmujemy szereg działań promujących zdrowy styl życia.
Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?
Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej pracownicy i uczniowie - podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie,
uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza
rodziców do podjęcia podobnych starań.
Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?
Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej.
Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.:






kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie każdej osoby, w rodzinie
i w społeczności lokalnej,
zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne
i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły
z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów
dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska
fizycznego.

Pragniemy, aby nasza szkoła była:




miejscem, w którym panuje dobra atmosfera i obowiązują zasady współpracy.
miejscem, w którym społeczność szkolna podejmuje działania dla poprawy własnego
samopoczucia i zdrowia.
miejscem, w którym uczniowie uczą się jak zdrowiej i lepiej żyć.

OBSZARY NASZYCH DZIAŁAŃ

ZDROWE ODŻYWIANIE
Dzieci rozpoczynające swą przygodę
ze szkołą mają bardzo różne nawyki
żywieniowe

wyniesione

z

domu.

Odpowiedni dobór jadłospisu powinien
im pozwolić na poznanie mnogości
smaków i potraw, które są odpowiednie
dla danego wieku. Mając na uwadze
konieczność kształtowania wśród uczniów właściwych postaw prozdrowotnych związanych z
promowaniem zdrowego stylu życia poprzez zdrowe odżywianie oraz aktywność fizyczną,
nasza szkoła podjęła się realizacji wielu działań.
Do najważniejszych należą:
1. Udział w programie edukacyjnym WINIARY „Żyj smacznie i zdrowo”. Podejmowanie
problematyki zasad prawidłowego i smacznego odżywiania oraz wspólnego, rodzinnego
spożywania posiłków (pogadanki, filmy edukacyjne).

2. Realizacja projektów edukacyjnych związanych z promocją zdrowia:
- „Zdrowy tryb życia”

- „Piramida zdrowia”

- Pierwsza pomoc: „I Ty możesz uratować życie”.

3. Realizacja corocznych szkolnych akcji prozdrowotnych „DZIEŃ ZDROWIA”

-

„Zielono mi” i „Dzień marchewki” i „Witaminy na czerwono” – promowanie
zdrowego odżywiania się. Zachęcanie do spożywania owoców i warzyw.

„ZIELONO MI”

„DZIEŃ MARCHEWKI”

„WITAMINY NA CZERWONO”

4. Udział szkoły w programie „MLEKO Z KLASĄ” - stworzenie zdrowego nawyku
codziennego picia mleka przez dzieci.
5.Udział szkoły w programie „OWOCE W SZKOLE” – propagowanie zdrowego stylu
życia oraz zachęcania dojedzenia warzyw i owoców.

6. Szkolna akcja „Śniadanie daje moc” – tworzenie przez dzieci zdrowych kanapek
śniadaniowych.
Może się to wydawać zabawne, a jednak, jak się okazuje, śniadanie jest najważniejszym
posiłkiem spożywanym w ciągu dnia. Śniadanie powinno być urozmaicone, zjadamy
produkty zbożowe, mleczne, trochę mięsa. Nie można zapominać o warzywach i
owocach. Organizm po przerwie na sen potrzebuje wzmocnienia. Nie jedzący śniadania
nie mają w ciągu dnia dostatecznie dużo energii, wolniej kojarzą i mają gorszą
koncentrację.

7. Przedstawienie szkolne pt. „Pożegnanie Jesieni”
Najmłodsi uczniowie naszej szkoły zorganizowali apel poświęcony tematyce zdrowotnej. Celem tego
przedstawienia było zachęcenie uczniów do spożywania warzyw i owoców, które zaopatrują organizm
człowieka we wszystkie niezbędne składniki pokarmowe, przy tym są smaczne i nie kosztują wiele.

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
1. Zapoznanie uczniów z „EUROPEJSKIM
KODEKSEM WALKI Z RAKIEM” (lekcje
wychowawcze, pogadanki, lekcje biologii).
2. Przygotowanie gazetki informacyjnej dla uczniów
dotyczącej zasad walki z rakiem.
3. Udział w szkoleniu „Żywienie a choroby
nowotworowe”.
4. Zapoznanie uczniów z „Kodeksem zdrowego
odżywiania się”.
5. Realizacja programu „Walki z otyłością”
- pogadanki na temat prawidłowego odżywiania się,
- wartości odżywcze pokarmów.

8. Choroby cywilizacyjne

Świat, w którym żyjemy, nieustannie się zmienia, a lista wyzwań cywilizacyjnych i społecznych jest
coraz dłuższa.
Świadomi jesteśmy, że na całym świecie wskutek stałego rozwoju cywilizacyjnego oraz
postępującego uprzemysłowienia i urbanizacji gwałtownie wzrasta liczba czynników powodujących
bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego.

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I RUCH
Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na
ich prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, stan zdrowia i jakość życia.
Aktywność fizyczna może sprzyjać uzyskiwaniu przez dzieci dobrych wyników w nauce – mózg
dotleniony podczas wysiłku fizycznego lepiej pracuje, co przyczynia się do lepszej koncentracji
i sukcesów w nauce.
1. Udział uczniów w różnych formach aktywności fizycznej:
- zawody sportowe,
- zajęcia taneczno – muzyczne,
- pozalekcyjne zajęcia sportowe.
2. Udział w programie „Trzymaj formę” – pogadanki na lekcjach wychowania fizycznego
na temat aktywności fizycznej, odpowiedniej diety, aktywnego spędzania wolnego czasu.
Rozdawanie broszur informacyjnych dzieciom i ich rodzicom.
3.

Udział uczniów w zawodach pozaszkolnych takich jak „ TYMBARK”, „ORLIK” „Zawody
o Puchar D. Tuska”.

4. Mecz rodzice kontra uczniowie zorganizowany przy okazji „Święta Rodziny”.
5. Dzień Sportu – rozpowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży ZSP w
Ryczowie.

6. Udział szkoły w turnieju „Na najsprawniejszego ucznia” – gminne zawody sportowo –
ruchowe.

ZDROWO BEZ UZALEŻNIEŃ
1. Udział szkoły w ogólnopolskim projekcie „Palenie jest słabe” . Uświadamianie młodzieży
zdrowotnych skutków palenia papierosów (lekcje wychowawcze, pogadanki, konkurs
profilaktyczny, gazetka szkolna).

2. Udział szkoły w programie antynikotynowym „Znajdź właściwe rozwiązanie” – współpraca
z SANEPID-em.

3. Organizacja gminnego konkursu profilaktycznego pt. „Życie bez uzależnień”.

ZDROWO I BEZPIECZNIE
1. By poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego, już kolejny raz nasza szkoła wzięła udział
w akcji "Odblaskowa szkoła" organizowanej przez Małopolską Radę Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego, Policję oraz Kuratorium Oświaty.

2. Organizacja spotkań z uczniów z Policją. Promowanie zasad bezpiecznego poruszania się
po drodze wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego było głównym celem spotkania
policjantów z dziećmi.

3. Spotkanie ze Strażą Pożarną
Tematem spotkania było przypomnienie dzieciom zasad bezpiecznego zachowania w domu, szkole
oraz przedstawienie podstawowych zasad postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego

zdarzenia. Został zaprezentowany wóz bojowy wraz z jego wyposażeniem oraz odbył się również
pokaz obsługi węża strażackiego używanego podczas pożaru. Przy tej okazji zostały przypomniane
numery alarmowe, czyli 998 do straży pożarnej oraz numer 112.

CHCEMY ŻYĆ W CZYSTYM ŚRODOWISKU
1. Segregacja śmieci
Jednym z warunków zachowania dobrego stanu zdrowia jest życie w czystym środowisku. Jednak
trudno zachować przyjazny człowiekowi stan środowiska, jeżeli zalewają nas tony odpadów.
Można jednak ograniczyć ilość śmieci wywożonych na wysypiska. Jednym ze sposobów takiego
ograniczania jest segregacja odpadów, z których część można wykorzystać ponownie.
W naszej szkole już segregujemy śmieci, które produkujemy każdego dnia. W tym celu na korytarzach
znajdą sie trzy rodzaje pojemników: niebieskie, żółte i czarne.

2. Akcja „Sprzątanie Świata” – co roku nasza szkoła bierze udział w sprzątaniu
najbliższej okolicy.

3. Zbiórka zużytych baterii
Do wielu urządzeń wykorzystujemy baterie galwaniczne jako źródło energii. Nie zdajemy sobie
jednak sprawy z tego, jak bardzo mogą być szkodliwe dla naszego zdrowia te urządzenia, jeżeli będą
nieprawidłowo użytkowane i byle gdzie wyrzucane.
Baterie zawierają metale, takie jak kadm, ołów, rtęć, nikiel, cynk i mangan, które mogą być,
w przypadku ich niekontrolowanego uwolnienia do środowiska, przyczyną wielu chorób ludzi,
zwierząt oraz roślin.

4. Zbiórka makulatury
Co roku nasza szkoła przystępuje do akcji „Zbiórka makulatury”. Celem akcji jest
zaktywizowanie całej społeczności szkolnej do działań związanych z segregacją odpadów –
praktyczna edukacja ekologiczna, wdrażanie uczniów do ochrony środowiska poprzez
pozyskiwanie surowców wtórnych.

5. Lekcje przyrody na żywo

