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WYBRANY OBSZAR 
TEMATYCZNY 
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OSOBY ODPOWIEDZIALNE 
/FUNKCJA/ 

 
Żywność - 

odpowiedzialność 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• popularyzowanie zdrowego 
 i racjonalnego żywienia oraz stylu 
życia wśród uczniów; 

• kształtowanie postaw 
prozdrowotnych wśród uczniów; 

• zmiana nawyków żywieniowych 
dzieci poprzez zwiększenie 
spożywania owoców i warzyw oraz 
przetworów mlecznych w ich 
codziennej diecie; 

• wyrabianie u uczniów poczucia 
odpowiedzialności za procesy 
globalne. 

 
 
 
 

Realizacja innowacji pedagogicznej 
"Wszystko o zdrowym żywieniu ucznia": 
- przygotowanie i wyposażenie szkolnej 
kuchni dla uczniów na potrzeby realizacji 
innowacji; 
- prowadzenie cotygodniowych 
warsztatów dla uczniów , poświęconych 
między innymi przygotowywaniu zdrowych 
posiłków. 
 

cały rok szkolny Elżbieta Dołęga (koordynator) 

Realizacja szkolnego programu 
profilaktycznego "Zdrowy ząbek": 
- zajęcia edukacyjne poświęcone 
prawidłowej higienie jamy ustnej oraz 
odpowiedniej diecie, mającej wpływ na 
stan uzębienia dzieci  w wieku szkolnym. 

cały rok szkolny Renata Sosulska (autor), 
wychowawcy klas 

Włączenie szkoły do ogólnopolskiego 
programu Wspólnej Polityki Rolnej  cały rok szkolny  

Grażyna Boczek 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Owoce i warzywa  w szkole" , w ramach 
którego uczniowie klas I - III otrzymują trzy 
razy w tygodniu  porcje  owocowe i 
warzywne przygotowane do bezpośredniej 
konsumpcji. 

Aneta Klim 

Włączenie szkoły do ogólnopolskiego 
programu Wspólnej Polityki Rolnej "Mleko 
w szkole", w ramach którego uczniowie 
klas I - VI trzy razy w tygodniu otrzymują 
karton mleka. 

cały rok szkolny 
 

Grażyna Boczek 
Aneta Klim 

Przygotowywanie zdrowych i 
pełnowartościowych posiłków dla uczniów 
klas I - VI w stołówce szkolnej. 

cały rok pracownicy firmy 
cateringowej TIM 

Udział uczniów klas I w programie 
"Akademia Zdrowego Żywienia": 
- zajęcia  edukacyjne dla uczniów, 
prowadzone w formie warsztatów. 

cały rok szkolny 
- raz  

w miesiącu 

Ewa Podsiadło (koordynator) 
nauczyciele klas I 

Realizacja lekcji przyrody, zajęć z 
wychowawcą, języka polskiego oraz 
języków obcych na temat zdrowego 
odżywiania się. 

cały rok szkolny nauczyciele przedmiotowcy 

Propagowanie wśród uczniów tematyki 
Sprawiedliwego Handlu (całoroczna 
wystawa w holu szkoły, 
odbiór certyfikatu Szkoły Przyjaznej dla 
Sprawiedliwego Handlu). 

cały rok szkolny 
 
 

X 2015 

Karolina Fingas, 
nauczyciele j. obcych 

Przeprowadzenie warsztatów "Zdrowe 
serce" w ramach Obchodów Światowego 
Dnia Serca. 

IX 2015 Elżbieta Dołęga 

Obchody Tygodnia Edukacji Globalnej - 
przeprowadzenie z uczniami zajęć 
edukacyjnych, wystawa w holu szkoły. 

X 2015 nauczyciele przyrody 

Realizacja projektu ogolnoświetlicowego X 2015, IV 2016 Aneta Niewiadomska, 



"Wiem, co jem" : 
- prowadzenie  w świetlicy szkolnej 
cotygodniowych zajęć edukacyjnych, w 
ramach których uczniowie, uczestnicząc w 
zabawach dydaktycznych, zapoznają się z 
tematyką żywienia (stosownie 
różnorodnych metod pracy). 

Jadwiga Paszko (autorki), 
nauczyciele świetlicy 

Przeprowadzenie warsztatów kulinarnych 
"Zdrowa krowa" dla uczniów klas IV - VI, 
promujących zdrowe odżywienie się. 

XI 2015 
opiekunki SUS, 

pracownicy firmy Zdrowa 
krowa 

Przeprowadzenie corocznej akcji 
charytatywnej "Pomoc da Muvali" 
- sprzedaż ciast podczas kiermaszy 
świątecznych, przekazanie dochodu na 
pomoc dla dzieci w Muvali. 

XII 2015, 
III 2016 opiekunki SUS 

Zmiana asortymentu w sklepiku szkolnym, 
nowy dzierżawca sklepiku szkolnego. I 2016 pracownicy firmy Zdrowa 

krowa 
Realizacja szkolnego projektu dla klas I - III 
„Mamo, tato wolę wodę!” 
– zajęcia edukacyjne promujące picie 
wody mineralnej. 

III 2016 wychowawcy klas I - III 

Przeprowadzenie konkursu dla uczniów 
klas IV na najlepszy plakat promujący 
zdrowe odżywianie się dzieci w wieku 
szkolnym. 

III 2016 nauczyciele przyrody 

Przeszkolenie  zespołu wychowawców 
świetlicy nt. „Propagowanie 
prawidłowego żywienia i aktywności 
fizycznej wśród dzieci". 

III 2016  
Jolanta Skotnicka 

Realizacja szkolnego programu 
prozdrowotnego  "Zdrowie może być 
smakowite" 
 

III 2016 Lidka Cichal  



Realizacja świetlicowego projektu "Woda - 
skarb nad skarby" 
- zajęcia edukacyjne prowadzone w 
oparciu o  komplet scenariuszy 
promujących picie wody i pozwalających 
docenić jej znaczenie. 

IV 2016 

D.Olenderek 
L.Cichal 

J.Skotnicka 
M.Pawlina 

 

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla 
klas II w ramach UNIKIDS nt. Zdrowego 
odżywiania się (warsztaty uczniowskie). 

IV 2016 Krystyna Kwasigroch 
(koordynator zajęć UNIKIDS) 

Organizacja  IX edycji - 
Międzynarodowego Konkursu 
Ekologicznego „Smacznie, zdrowo, 
kolorowo” pod hasłem „Nasze zdrowie z 
sadów, ogrodów, pól i łąk”. 

IV 2016 
Jolanta Skotnicka 

(koordynator), 
zespół konkursowy 

Udział w warsztatach w EkoCentrum 
Wrocław - "Odpowiedzialna konsumpcja" IV 2016 nauczyciele przyrody 

Przeprowadzenie konkursu wiedzy dla 
uczniów klas VI "Czy wiemy, co jemy". VI 2016 Elżbieta Dołęga (organizator) 

Organizacja happeningu  na ternie szkoły - 
Zdrowa Kanapka. IV 2016 Elżbieta Dołęga, 

Klub Liderów Zdrowia 
 Założenie w klasach kącików zieleni,  

w których dzieci zajmują się uprawą ziół  
i roślin doniczkowych. 

cały rok szkolny nauczyciele klas I -III 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
Zielone tereny 

przyszkolne 
• promowanie wśród uczniów 

zdrowego stylu życia, 
• dbałość o prawidłową 

aktywność ruchową dzieci, 
• rozwijanie u uczniów 

zainteresowania przyrodą, 
otaczającym nas światem 
roślin i zwierząt, 

• wyrabianie  u uczniów 
postaw proekologicznych, 

• promowanie aktywności 
ruchowej dzieci na świeżym 
powietrzu, 

• dbałość o prawidłowy 
rozwój psycho – ruchowy 
uczniów, 

• wyrabianie wśród uczniów 
odpowiedzialności za  teren 
przyszkolny, 

• wyrabianie poczucia 
estetyki, 

• doskonalenie umiejętności 
oznaczania roślin, 

 

Realizacja corocznej akcji szkolnej "Posadź 
drzewko dla pokoju": 
- uczniowie prowadzą zbiórkę pieniędzy na 
zakup drzew i krzewów (po 1 zł od 
każdego ucznia), 
- uczniowie, pod okiem szkolnego 
ogrodnika, sadzą zakupione rośliny na 
terenie wokół szkoły. 

IX 2015 nauczyciele przyrody, 
ogrodnik 

Przeprowadzenie corocznej akcji  szkolnej 
"Zakwitniemy na wiosnę" 
- uczniowie prowadzą zbiórkę cebulek 
roślin kwitnących, 
- uczniowie sadzą wokół szkoły cebule 
wokół szkoły. 

X 2015 nauczyciele przyrody, 
ogrodnik 

Przeprowadzenie akcji charytatywnej 
"Pola nadziei": 
- uczniowie prowadzą zbiórkę cebul 
narcyzów, 
- uczniowie sadzą cebulki kwiatów w 
wyznaczonych miejscach wokół szkoły, 
- uczniowie podczas kiermaszu świąteczno 
– wielkanocnego prowadzą sprzedaż 
kwiatów, 
- zebrane pieniądze uczniowie przekazują 
do Hospicjum dla dzieci. 

X 2015, 
III 2016 

nauczyciele przyrody, 
ogrodnik, 

psycholog szkolny 

Udział nauczycieli w szkoleniu na temat 
"Drzewa wokół nas", przeprowadzonych 
przez edukatorów  EkoCentrum Wrocław 

X 2015 nauczyciele przyrody, 
nauczyciele klas I -III 

Udział uczniów z klas IV w warsztatach 
edukacyjnych "Zielona edukacja" w Parku 
Zachodnim, których organizatorem jest 
EkoCentrum Wrocław. 

X 2015 nauczyciele przyrody 



Opracowanie wraz z uczniami projektu 
ścieżki dydaktycznej "Drzewa i krzewy". 
 

I - IV 2016 Magdalena krawczyk 

Opracowanie wraz z uczniami projektu 
ścieżki dydaktycznej "Skały i minerały". II - V 2016 Renata Lenart 

Udział uczniów klas IV - VI w warsztatach 
"Znaczenie zieleni miejskich", 
przeprowadzonych przez studentów 
Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu 

IV 2016 

Arkadiusz Dyjakon 
(organizator zajęć, pracownik 

UP) 
nauczyciele przyrody 

Dbanie o zieleń przyszkolną, prowadzenie 
nasadzeń nowych drzew i krzewów. cały rok szkolny Ewelina Bogusz 

(ogrodnik) 
Organizacja zajęć terenowych dla 
uczniów klas I - III " ,,Mali przyrodnicy to 
my” – spacery proekologiczne, wycieczki 
przyrodnicze, zajęcia i zabawy 
edukacyjne w Parku Zachodnim. 

cały rok szkolny nauczyciele klas I - III 

Prowadzenie zajęć terenowych i 
obserwacji przyrodniczych dla uczniów 
klas IV - VI na ternie wokół szkoły. 

IX - X 2015 
IV - VI 2016 nauczyciele przyrody 

Prowadzenie obserwacji przyrodniczych 
na terenach zielonych w obrębie szkoły dla 
uczniów klas I - III 

IX - X 2015 
IV - VI 2016 wychowawcy klas I - III 

Prowadzenie zajęć wychowania fizycznego 
dla uczniów klas I - VI na boiskach 
szkolnych oraz przyszkolnych terenach 
zielonych. 

IX - X 2015 
IV - VI 2016 

nauczyciele w - f 
nauczyciele klas I -III 

Prowadzenie lekcji przyrody oraz edukacji 
wczesnoszkolnej w zielonej klasie. 

IX - X 2015 
IV - VI 2016 

nauczyciele przyrody 
nauczyciele klas I -III 

Prowadzenie zajęć świetlicowych na 
świeżym powietrzu - organizacja gier, 
zabaw dla uczniów. 

IX - X 2015 
IV - VI 2016 nauczyciele świetlicy 

 


