
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK 

TYTUŁ/NAZWA  

„Dobrej praktyki” 

Programy  propagujące zdrowy tryb życia. 

Organizacja festynów pod hasłem: „Żyję zdrowo”, „Zdrowie to radość 
ruch i wiedza”, „Zdrowie pod choinkę”. 
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OPIS DOBREJ PRAKTYKI 

OPIS DOBREJ PRAKTYKI 

(opis przesłanek, problemów, 

potrzeb, które zainspirowały 

realizację projektu, a także krótka 

charakterystyka podjętego 

Program „Żyję zdrowo” powstał w celu promowania bezpiecznego i zdrowego 
stylu życia oraz zapobiegania pojawianiu się zachowań dysfunkcyjnych. 
Głównymi celami programu jest: m.in. kształtowanie postawy zdrowego stylu życia, 
nabywanie umiejętności przezwyciężania zachowań agresywnych, działania na rzecz 
zwiększenia poczucia bezpieczeństwa dzieci w szkole i poza nią, uświadamianie uczniom 
negatywnego wpływu na organizm środków psychoaktywnych.  
Obserwując młodzież w szkole i poza nią, jej nawyki żywieniowe, formy 



działania) spędzania wolnego czasu łatwo zauważyć, że świadomość dzieci na temat 
zdrowego stylu życia, higieny osobistej oraz zagrożeń wynikających z używania 
szkodliwych substancji takich, jak tytoń, alkohol czy narkotyki jest niewielka. 
Czas który poświęcamy uczniom na realizację tych zagadnień w ramach godzin 
wychowawczych, lekcji przyrody, zajęć z pedagogiem jest niewystarczający.  
Każdego roku na terenie naszej szkoły organizujemy dla uczniów z klas 
młodszych, jak również starszych festyny promujące zdrowy tryb życia. 
Zorganizowaliśmy festyny pod hasłem: „Żyję zdrowo”, „Zdrowie to radość 
ruch i wiedza”, „Zdrowie pod choinkę”. 
Głównymi celami festynów było m.in. pogłębianie wiedzy na temat zasad 
higieny osobistej, poznawanie znaczenia ruchu i ćwiczeń fizycznych dla 
prawidłowego rozwoju, nabywanie umiejętności dbania o swoje zdrowie, 
kształtowanie aktywnej postawy wobec zdrowia swojego i innych, uwrażliwienie 
na zdrowotne potrzeby swoje i innych, kształtowanie pożądanych nawyków i 
zachowań zdrowotnych, poszerzenie wiedzy dotyczącej zdrowego odżywiania, 
zbilansowanej diety; aktywności fizycznej, zapoznanie uczniów z zasadami 
prawidłowego żywienia, uświadomienie uczniom potrzeb aktywności fizycznej i 
jej wpływu na zdrowie oraz wdrożenie zasady odpowiedzialności indywidualnej 
za własne zdrowie, dostarczenie uczniom wiedzy na temat negatywnego 
wpływu środków uzależniających na człowieka, integracja uczniów, rozwijanie 
umiejętności współdziałania w grupie. 
Podczas wspólnej zabawy uczniowie zmagali się przede wszystkim z 
konkurencjami wiedzowymi, takimi jak: rozwiązywanie krzyżówek, rebusy 
dotyczące zdrowia i uzależnień, wiedza na temat środków zmieniających 
świadomość oraz sportowymi hula-hop, transport piłki, rzuty kółkiem, tor 
przeszkód. 
 Festyny przynoszą dzieciom wiele zabawy i radości. W sposób kulturalny 
uczniowie kibicują swoim drużynom.  
 W ramach przedsięwzięcia zorganizowaliśmy dla uczniów z klas V-VI 
spotkanie z panią psycholog z Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu i 
Współuzależnienia w Puławach. Temat spotkania dotyczył szkodliwości oraz 
konsekwencji związanych z nadużywaniem alkoholu. 
Zadaniem uczniów było również przygotowanie i zaprezentowanie podczas 
wspólnej zabawy plakatów dotyczących m.in. szkodliwości palenia papierosów, 
promujących zdrowe odżywianie, ukazujących aktywne spędzanie wolnego 
czasu. Plakaty wykonane przez uczniów umieszczone zostały na gazetce 
ściennej na korytarzu. Uczniowie przygotowali również przebrania i antyreklamę 
niezdrowego produktu, którą zaprezentowali podczas festynu. Wszystkie klasy 
pięknie omówiły i zaprezentowały swoje prace. 
  

REZULTATY/KORZYŚCI  

Wszyscy uczniowie zostali objęci intensywnymi działaniami profilaktycznymi, 

otrzymali wiedzę na temat skutków nadużywania alkoholu, nikotyny, 

narkotyków, 

Podczas prowadzonych zajęć profilaktycznych, spotkań  

z terapeutą wzmacniane były negatywne postawy uczniów wobec środków 

psychoaktywnych, 

Uczniowie wykazywali się zdolnościami i umiejętnościami poprzez 

wykonywanie prac konkursowych w ramach organizowanych festynów, 

przedsięwzięć (np. plakaty, prezentacje), byli nagradzani za udział w nich, co 

zachęciło dzieci do angażowania się w takie przedsięwzięcia, zaspokajało 

potrzebę sukcesu i osiągnięć, 

Udział  w konkursach sprzyjał wyzwalaniu się zdrowej rywalizacji między 

uczniami, 



Poprzez organizowanie festynów zdrowotno-profilaktycznych uczniowie 

uzyskali wiedzę nt. zasad higieny osobistej, odzieży  

i otoczenia, poznali znaczenie ruchu i ćwiczeń fizycznych dla prawidłowego 

rozwoju, nabyli umiejętności dbania o swoje zdrowie, uczniowie poszerzyli 

swoją  wiedzę na temat  zdrowego odżywiania, zbilansowanej diety; aktywności 

fizycznej, uczniowie byli zmotywowani do aktywności, poszerzali swoją wiedzę 

z zakresu zdrowego stylu życia bez sięgania po używki, wyszukiwali potrzebne 

im w przygotowaniach do konkursów  informacje sięgając do różnych źródeł 

informacji (Internet, książki, ulotki), 

Podczas prowadzonych  przez wychowawców, pedagoga zajęć profilaktycznych 

uczniowie dowiedzieli się, jak sobie radzić z przejawami agresji, w jaki sposób 

konstruktywnie rozwiązywać zaistniałe konflikty, 

Nauczyciele włączali tematykę związaną z profilaktyką uzależnień, 

propagowaniem zdrowego stylu życia oraz zapobieganiem zjawiskom agresji  i 

przemocy do planów pracy wychowawczej wzbogacając warsztat pracy. 

PROBLEMY I PRZESZKODY  

W REALIZACJ 

Jedynym problemem z realizacją programu zdrowotno-profilaktycznego jest 

pozyskiwanie środków finansowych. 

 

RADY I WSKAZÓWKI 
 

 

INSTYTUCJE/ORGANIZACJE 

WSPÓŁPRACUJĄCE w realizacji 

działania 

W czasie realizacji projektu współpracujemy m.in. z  Poradnią Terapii 

Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Puławach, Monarem w 

Puławach oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Żyrzynie. 

ZAŁĄCZNIKI 

(dodatkowe materiały 

uzupełniające) 

 

 

 

 

 


