
Szkolny Dzień Zdrowia  
Dwudniowe obchody Światowego Dnia Zdrowia w Zespole Szkół Rolniczych w Czarnocinie w 

dniach 12.-13. 04. 2012 r. 
 
Cele przedsięwzięcia: 

- podwyższenie poziomu wiedzy na temat zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania się, otyłości 

i bulimii, 

- badanie poziomu glukozy we krwi, ciśnienia tętniczego – spotkanie z pielęgniarką, 

- pomiary masy ciała i wzrostu oraz określanie BMI – konsultacje z dietetykiem 

- kształtowanie postaw prozdrowotnych, 

- zachęcenie do rekreacyjnych form aktywności fizycznej – udział w rajdzie rowerowym „Po 

zdrowie” 

- promocja zdrowia i zdrowego trybu życia, 

- udział w projekcie ekologicznym „Przyroda – Człowiekowi, Człowiek - Przyrodzie” – 

współfinansowanym ze środków WFOŚiGW w Łodzi; w ramach tego projektu zostaną 

zorganizowane 2 konkursy o tematyce ekologicznej, apel z okazji Światowego Dnia Ziemi, akcja 

ekologiczna „Szanuj przyrodę – segreguj odpady” i 6 wycieczek tematycznych. 

- propagowanie aktywności fizycznej jako formy spędzania czasu wolnego, 

- poznanie podstawowych technik samoobrony, 

- rozwijanie umiejętności pracy w grupach i kształtowanie odpowiedzialności za wykonanie 

przydzielonych zadań, 

- degustacja zdrowej żywności,  

- tworzenie w szkole klimatu sprzyjającego zdrowiu i higienicznemu trybowi życia, 

- realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i projektu Szkoła Promująca Zdrowie „W Czarnocinie 

życie zdrowo płynie”  

 

Przewidywane korzyści dla społeczności szkolnej: 

- uczniowie znają cele i założenia Szkoły Promującej Zdrowie,  

- rozumieją problem otyłości i bulimii, znają sposoby zapobiegania tym chorobom, wiedzą, jakich 

produktów w diecie należy unikać,  

- społeczność szkolna reprezentuje postawy sprzyjające zdrowiu,  

- uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły znają zasady zdrowego trybu życia, 

- uczniowie biorą aktywnie udział w ćwiczeniach podczas zajęć wychowania fizycznego, 

- promocja szkoły w środowisku lokalnym, 

- otrzymanie Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie i włączenie do Krajowej Sieci 

Szkół Promujących Zdrowie. 



Harmonogram zadań w związku z obchodami Szkolnego Dnia Zdrowia „W zdrowym ciele – 
zdrowy duch” 

LP
. 

ZADANIA  TERMIN  OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

ADRESAT 

1. Pozyskanie sponsorów. III 2012 Dyrektor szkoły 
Szkolny Zespół ds. 
Promocji Zdrowia 

Społeczność szkolna 

2. Diagnoza stanu 
wyjściowego.  

II – III. 2012  Szkolny Zespół ds. 
Promocji Zdrowia 

Społeczność szkolna 

3. Opracowanie scenariusza 
SzDZ. 

III 2012 Szkolny Zespół ds. 
Promocji Zdrowia 

Społeczność szkolna 

4.  Organizacja trasy rajdu. III 2012 Michał Lacheta  
Rafał Radziszewski 

Społeczność szkolna 

5. Przygotowanie apelu i 
prezentacji 
multimedialnej. 

IV 2012 Małgorzata Lacheta 
uczniowie kl. I TA 

Społeczność szkolna 

6. Nawiązanie współpracy  
z PSSE w Piotrkowie Tryb 
– wypożyczenie fantoma. 

III 2012 Małgorzata Lacheta Społeczność szkolna 

7. Pieczenie chleba z 
mieszanki chlebowej z 
dodatkiem pestek dyni i 
ziaren słonecznika. 

12.04. 
2012  

Anna Bernaciak 
Uczniowie klasy III TŻ 

Społeczność szkolna 

8. Przydział zadań: 
1.Zupa i poczęstunek 
owocowo-warzywny w 
internacie na ok. 200 
osób. 
 

2. Pogadanka – „Zasady 
zdrowego żywienia”. 
 
3. Pogadanka nt. bulimii.  
4. Profilaktyka raka sutka 
– badanie fantoma. 
 
5. Profilaktyka zespołu  
FAS. 
6. Dekoracja – drabina – 
piramida zdrowia. 
 
7. Sprzęt nagłaśniający. 
8. Przygotowanie zupy i 
nakrycie stołu oraz 
obsługa gości. 
 
9. Zdjęcia 

III 2012  Szkolny Zespół ds. 
Promocji Zdrowia: 
Marlena Cieplucha 
Jolanta Stępnicka 
Dorota Swarbuła 
Uczniowie klasy IV TŻ 
Dorota Swarbuła 
 
 
Anna Bernaciak 
 
Małgorzata Lacheta 
 
Edyta Sęk 
 
Małgorzata Lacheta 
Uczniowie kl. I TA 
 
Marcin Derek 
Marlena Cieplucha 
Dorota Swarbuła 
Uczniowie klasy IV TŻ 
 
Anna Pązik 

Społeczność szkolna 

9. Ewaluacja i wnioski. IV 2012 Szkolny Zespół ds. 
Promocji Zdrowia  

Społeczność szkolna 

10. Sprawozdanie, informacja 
na stronę www powiatu. 

16.04.2012 Małgorzata Lacheta 
Edyta Sęk 

Społeczność lokalna, 
organ prowadzący 

szkołę 



Oprócz powyższych atrakcji uczniowie na zajęciach z wychowania fizycznego w dniu 13.04.2012 r. 
będą doskonalić techniki samoobrony. Wezmą udział w pokazie z wykwalifikowanym 
pracownikiem firmy ochroniarskiej, poznają podstawowe chwyty stosowane podczas ataku, 
dowiedzą się, jak szybko i skutecznie obezwładnić napastnika.  

 
koordynator SzPZ 

    Małgorzata Lacheta 
 


