
Plan działań w zakresie promocji zdrowia w Zespole Szkół Samorządowych w Chełchach dla klas IV-VI szkoły
podstawowej i I-III gimnazjum

1. Problem priorytetowy.
Brak świadomości negatywnych wpływów na zdrowie spożywania alkoholu, zażywania narkotyków oraz palenia tytoniu.

2. Opis problemu
Na podstawie ankiety przeprowadzonej we wrześniu 2008 roku stwierdzono, iż 47% uczniów klas IV-VI szkoły

podstawowej oraz I-III gimnazjum spożywało alkohol, 20% paliło papierosy, natomiast 17% twierdziło że paliło tylko raz.
Cztery osoby zadeklarowały codzienne palenie papierosów. Wyniki ankiety potwierdzają nasze obserwacje.

3. Uzasadnienie wyboru priorytetu.
Spożywanie alkoholu w tak młodym wieku hamuje rozwój zarówno fizyczny jak i psychiczny organizmu. Częściej niż w

późniejszym okresie życia prowadzi do uzależnienia.

4. Przyczyny istnienia problemu.
Głównymi przyczynami problemu są uwarunkowania środowiskowe, łatwa dostępność środków, wpływ mass mediów. Brak
zainteresowania rodziców tym w jaki sposób ich dzieci spędzają wolny czas. Negatywny wpływ grupy rówieśniczej. Brak
asertywności. Nieświadomość konsekwencji własnych działań. Chęć zaimponowania grupie rówieśniczej. Naśladowanie
postaw niektórych rodziców, starszych kolegów.

5. Propozycje rozwiązania problemów.
Zapoznanie rodziców z istniejącym problemem. Pogadanki na lekcjach do dyspozycji wychowawcy. Indywidualne
rozmowy z uczniami u których problem nie wystąpił incydentalnie. Kształtowanie postaw asertywnych wśród uczniów.
Wyrabianie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie. Projekcja filmów edukacyjnych, warsztaty, spotkania z
pedagogiem, pielęgniarką, lekarzem. Gazetki tematyczne, przedstawienia, konkursy.



Sposób sprawdzenia wykonania zadaniaZadania Kryterium
sukcesu

Metody
realizacji-
terminy

Wykonawca Środki Monitorowanie,
termin, osoba Co

wskazane
Jak sprawdzić Kto i kiedy sprawdzi

Spotkanie z
rodzicami

70 % rodziców
bierze udział w
spotkaniu na
temat
szkodliwości
spożywania
alkoholu i
palenia tytoniu

70 % rodziców
wypełni ankietę
dotyczącą
świadomości na
temat
szkodliwości
spożywania
alkoholu i
palenia tytoniu
przez ich dzieci

Pogadanka na
temat
szkodliwości
spożywania
alkoholu i
palenia tytoniu

Zapoznanie z
elementami
projektu
edukacyjnego:
„Na zdrowie”

Wychowawcy
pielęgniarka

Wychowawcy

Plansze, dane
statystyczne,
film

Broszury

Wychowawcy klas
Październik 2008

Wychowawcy klas

Lista
obecności

Ankiety

Harmonogram
spotkań w
poszczególnych
klasach

Analiza ankiety

Wicedyrektor

Wicedyrektor

Spotkanie klas z
pracownikami
ośrodka uzależnień
w Ełku

65 % uczniów
weźmie udział w
spotkaniu

40 % uczniów
zastosowało się
do wskazań
pracowników
ośrodka

Wykład na
temat zagrożeń
uzależnieniem
wynikających
ze spożywania
alkoholu i
palenia tytoniu
Listopad 2008
maj 2008

Cały rok

Wychowawcy,
pracownicy
poradni
uzależnień

Uczniowie

Ulotki,
plakaty,
infolinia

ankiety

Wychowawcy

Wychowawcy

Lista
obecności,

Analiza
ankiety

Sprawozdanie

Wnioski

Wicedyrektor

Wicedyrektor



Opracowanie i
przeprowadzenie
szkolnego etapu
konkursu na temat
HIV i uzależnień

60 % uczniów
weźmie udział w
konkursie

Przeprow.
konkursu
Listopad 2008

p. Anna
Iwaszko
p. Ewa
Szymbor

Test
Prezentacja
Prace
plastyczne

p. Ewa Szymbor
p. Anna
Żołnieżewicz
p. Mariola
Szulimowska

Wyniki
konkursu

Zestawienie
wyników

Organizatorzy

Organizacja i
przeprowadzenie
konkursu
plastycznego na
temat szkodliwości
spożywania
alkoholu (szkoła
podstawowa)  i
palenia tytoniu
(gimnazjum)

40% uczniów
weźmie udział w
konkursie
plastycznym
„Antyreklama
papierosów”
oraz „Negatywne
skutki picia
alkoholu”

Przeprow.
konkursu
Styczeń 2009

p. Alicja
Podlaska

Prace
plastyczne

p. Marcin
Święciński
p. Grzegorz
Kacperski

Galeria
wyróżniony
ch

Ocena wg
kryteriów

Powołana komisja

Wykonanie
tematycznych
gazetek ściennych w
każdej klasie „Życie
bez nałogów”

Wszystkie klasy
wykonają
gazetki

Październik
listopad 2008

Uczniowie
Wychowawcy

Dowolne Wychowawcy Wykonanie
gazetki

Punkty za
wykonanie

Komisja konkursowa

Przygotowanie i
wystawienie
przedstawień
profilaktycznych
„Sąd nad
Papierosem” oraz
„Sąd nad
alkoholem”

100% uczniów
bierze udział w
pokazie
przedstawień

Przedstawienia
Styczeń 2009
Maj  2009

Uczniowie
klasy V i III
gimnazjum
p. Anna
Iwaszko

Sprzęt
nagłaśniający,
Stroje,
Dekoracje,

p. Anna Iwaszko Wyciągnięc
ie
pozytywnyc
h wniosków

Dyskusja, analiza Wychowawcy



Turnieje sportowe
jako forma
właściwego
wykorzystania czasu
wolnego

50 % uczniów
bierze udział w
turniejach
sportowych:
piłki nożnej,
unihokeja, tenisa
stołowego,
lekkoatletyczne,
wycieczki
rowerowe,
wyjazdy na
basen

Cały rok p. Marcin
Święciński
P. Grzegorz
Kacperski
p. Anna
Iwaszko

Sprzęt
sportowy,
rower

p. Marcin
Święciński

Wyniki
turniejów

Sprawozdania Wicedyrektor

Kampania
antynikotynowa z
okazji Światowego
dnia bez papierosa

70% uczniów
bierze udział w
kampanii

Przekazanie
przez uczniów
rodzicom
informacjo
negatywnym
wpływie
nikotyny na
zdrowie rodzice
– uczniowie

Uczniowie,
Wychowawcy

Broszura
Plakat

Wszyscy
nauczyciele
Maj 2009

Opracowani
e  broszur

Ocena, przegląd,
konkurs broszur

Wychowawcy

Wykazanie
wysokości nakładów
finansowych
ponoszonych przez
rodzinę związanych
z paleniem tytoniu.

100% uczniów
wykona
kalkulację

Wyliczenie na
lekcji
matematyki
Luty 2009

p. Anna
Żołnieżewicz

Kalkulator p. Anna
Żołnieżewicz

Kalkulacje  Wyniki
Zapisy

p. Anna Żołnieżewicz


