Szkoła Promująca Zdrowie
Plan pracy na rok szkolny 2018/2019
Część wstępna
1. PROBLEM PRIORYTETOWY:

Niska świadomość uczniów dotycząca zdrowego stylu życia.

2. PRZYCZYNY ISTNIENIA PROBLEMU
•
•
•
•

nieznajomość wpływu zdrowego odżywiania na organizm człowieka,
niezdrowe odżywianie,
niska świadomość dotycząca wpływu aktywności fizycznej na organizm człowieka,
czynniki związane z relacjami uczeń – nauczyciel - rodzic (sprzeczność interesu, brak autentycznego dialogu i kontaktu).

3. ROZWIĄZANIA DLA USUNIĘCIA PRZYCZYN PROBLEMU
1. Działania szkoły:
• samokształcenie nauczycieli,
• edukacja rodziców,
• opracowanie propozycji i tematyki godzin wychowawczych i ich realizacja,
• organizacja przerw śniadaniowych,
• uatrakcyjnienie spędzania przerw przez uczniów.
2. Działania wychowawców klasowych:
•
•

zajęcia o tematyce zdrowego odżywiania i jego wpływu na organizm,
poszerzenie zainteresowania uczniów różnymi formami aktywności ruchowej.

Cel główny – zwiększenie świadomości uczniów dotyczącej zdrowego stylu życia.
Kryterium sukcesu – co najmniej 90 % uczniów zna zalety prowadzenia zdrowego stylu życia.
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