
Rok szkolny 2016/2017 
W zakresie realizacji projektu SzPZ  w I semestrze podjęto następujące działania: 

 k. plastyczny ,,talerz pełen witamin” (świetlica) 

 k. plastyczny ,, Kto je owoce i warzywa – temu siły przybywa” (świetlica) 

 program ,,Warzywa i owoce w szkole” 

 cykl lekcji w klasie 1 ,,W zdrowym ciele zdrowy duch” 

 codzienne spożywanie warzyw i owoców ,,O” 

 dla klas 1-3 odbył się apel ,,Żyj zdrowo- z hałasem skończ ekspresowo” przygotowany przez 

uczniów klasy 3e i 3f pod opieką p. Ewy Bazylczuk i Joanny Żółkowskiej, 

 konkurs literacki dla klas 2-3 ,,Walcz z hałasem – rymuj czasem” przygotowany przez  

p. M. Łasisz, 

 dla uczniów objętych opieką świetlicową konkurs na plakat ,,Hałasowi mówimy stop”, 

 dla uczniów klas 1-3 zorganizowano cichą przerwę śniadaniową,  podczas której dzieci 

spożywają śniadanie w dogodnych warunkach w klasie pod opieką wychowawców, 

 klasa 3d (wych. p. D. Łazuga) odbyła spotkanie z lekarzem, panią anestezjolog, która 

opowiedziała uczniom o skutkach niewłaściwego zachowania na przerwach. Lekarz udzielił 

również dzieciom instruktażu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, 

 SU klas 4-6 podjął działanie walki z hałasem w stołówce szkolnej podczas przerwy 

obiadowej klas 4-6. Aby eliminować wszelkie źródła hałasu wytyczono i oznakowano stałe 

miejsca dla poszczególnych klas do spożywania posiłku. 

 tworzenie prezentacji multimedialnych dotyczących zdrowego odżywiania na lekcjach 

informatyki w klasach 4-6. 

 podejmowanie tematu szkodliwego wpływu hałasu na nasz organizm na lekcjach 

wychowawczych, 

 gazetka informacyjna dla rodziców ,,Hałas szkodzi” 

 

II okres roku szkolnego 2016/2017 

Ekologia: 

 - III Międzyszkolna Olimpiada Ekologiczna 

 - seria warsztatów ekologicznych dla klas 0-3 na temat ochrony środowiska naturalnego, 

segregowania i wykorzystania surowców wtórnych 

 - udział w I Międzyszkolnych Igrzyskach Ekologicznych (drużyna z kl. 3b II miejsce,  

z kl. 3 III miejsce) 

Zdrowie: 

 program dla klas 0-3 ,,Warzywa i owoce w szkole” 

 w klasie ,,0" codzienne, wspólne spożywanie owoców 

 akcja drugie śniadanie 

 przerwa śniadaniowa w klasach 1-3 

 akcja ,,Kolorowy tydzień" w klasach 4-6 

 konkurs piosenki o zdrowiu kl. 4-6 

 fluoryzacja kl. 1-6 

 badanie wad postawy w klasach 0-3 

 apel dla klas 6 ,,Walka z hałasem" 

 cicha przerwa w klasach I-III, ciche przerwy dla klas IV-VI- 1130- 1145 w sali korekcyjnej 

 lekcja z ratownictwa medycznego dla klas IV 

Sport - aktywność fizyczna: 

 turniej sportowy dla klas ,,0" - Na sportowo zawsze zdrowo 

 Dzień sportu w klasach 1-3, 4-6 

 kontynuacja programu Kids Athletics (klasy II i III) 

 Innowacja pedagogiczna ,,Lekkoatletyka przyjazna dzieciom" 



 czwartki lekkoatletyczne 

 promocja sportu w środowisku lokalnym- ewenty dla przedszkoli z terenu miasta Siedlce. 


