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I. WSTĘP

1.Informacje o szkole.

Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 3 im. Józefa Pukowca w Rybniku

Adres: 44-206 Rybnik, ul. Śląska 18a

Tel.: (032) 422 71 17

Fax. (032) 422 71 17

E-mail: gimn3@poczta.onet.pl

Dyrektor szkoły: mgr Ryszard Kras

Wicedyrektor szkoły: mgr Elżbieta Bazan

Koordynator ds. promocji zdrowia: mgr Justyna Zysk 

Członkowie zespołu ds. promocji zdrowia: 

mgr Katarzyna Bednarz – Krawczyńska  

mgr Marcin Krawczyński

mgr Jan Roziński

Gimnazjum nr 3 im. Józefa Pukowca w Rybniku położone jest na obrzeżach
osiedla, na terenie cechującym się gęstą infrastrukturą. Mimo tego obszar jest
zadrzewiony, wokół budynku jest wiele zieleni.

Nasza szkoła liczy ok. 180 uczniów i 20 nauczycieli. Atutem naszej placówki
jest  brak anonimowości.  Każdy każdego zna – można więc czuć się  częścią
społeczności szkolnej i wspólnymi siłami budować klimat zaufania.

Szkoła  ma  bogatą  ofertę  zajęć  pozalekcyjnych,  na  których  uczniowie  mogą
spędzać  swój  czas  i  rozwijać  własne  zainteresowania.  Młodym ludziom nie
tylko  stwarza  się  warunki  do  rozwoju  umysłowego,  ale  również  do
kształtowania  aktywności  fizycznej.  W godzinach  popołudniowych  młodzież
spotyka się na dodatkowych zajęciach sportowych.

W  ostatnich  latach  otworzono  boisko  wielofunkcyjne,  wyremontowano  salę
gimnastyczną  w  celu  stworzenia  jak  najlepszych  warunków  do  uprawiania
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sportu.  W  tym roku  szkolnym zaczęliśmy  realizację  programu  WF  z  klasą,
którego głównym założeniem jest zaangażowanie uczniów w różnych formach
aktywności fizycznej.

Dbając o estetykę szkoły, a tym samym i dobre samopoczucie wszystkich osób
przychodzących  do  placówki,  założono  ogródek  szkolny,  w którym co  roku
wzrasta jego bioróżnorodność.

Znaczna część młodzieży szkolnej  wiele czasu spędza przed komputerem, co
wpływa  na  pogorszenie  się  sprawności  fizycznej,  częstym  podjadaniu
niezdrowych  produktów  a  także  może  negatywnie  wpłynąć  na  rozwój
psychospołeczny.  W  edukowaniu  młodzieży  nie  można  więc  zapomnieć  o
kształtowaniu  właściwych  zachowań  sprzyjających  zdrowiu.  Jeśli  młodzież
pozna efekty zdrowego stylu życia, istnieje duże prawdopodobieństwo wcielenia
w życie zdrowych nawyków i kontynuacja ich w przyszłości.

Program  Promocji  Zdrowia  realizowany  będzie  we  wszystkich  klasach
gimnazjalnych  w  całym  procesie  dydaktyczno-wychowawczym  przez  całą
społeczność szkolną: uczniów, nauczycieli, pedagoga, higienistki, pracowników
szkolnych oraz rodziców.

2. Diagnoza wstępna.

Diagnoza wstępna, przeprowadzona wśród uczniów, rodziców, nauczycieli oraz
innych pracowników szkoły, wykazała, że zasługującym na uwagę problemem
są złe nawyki żywieniowe oraz prowadzenie niezdrowego trybu życia, na co ma
wpływ również długie przesiadywanie przed komputerem.

Głównym celem programu jest  kształtowanie właściwych postaw i zachowań
prozdrowotnych.  W  oparciu  o  wyniki  diagnozy  wstępnej  program  zawiera
następujące moduły:

I. Promowanie zdrowego odżywiania.

II. Promowanie aktywnego stylu życia.

III. Psychospołeczne aspekty zdrowia.

Hasło  przewodnie naszego programu to „Pozytywnie nakręceni  na zdrowie”.
Pozytywne  nastawienie  pozwala  efektywnie  radzić  sobie  z  zadaniami  i
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wyzwaniami,  jakie  stawia  przed  nami  codzienność.  Kształtowanie  wśród
uczniów  postaw  prozdrowotnych  czy  umiejętności  interpersonalnych  w
przyjaznej atmosferze i chęciach działania jest głównym zadaniem edukatorów
programu.

Podstawę prawną  programów z zakresu edukacji prozdrowotnej i promocji
zdrowia stanowi  Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z dnia  23
grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej
wychowania  przedszkolnego  oraz  kształcenia  ogólnego  w poszczególnych
typach szkół.

Program  oparty  jest  na  założeniach  i  celach  edukacji  prozdrowotnej
umieszczonych w:

- Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum

- Szkolnym Programie wychowawczym Gimnazjum nr 3 w Rybniku

- Szkolnym Programie Profilaktycznym Gimnazjum nr 3 w Rybniku

II. CELE

Cel główny:

Promowanie zdrowego stylu życia poprzez:

I. Zdrowe odżywianie

II. Aktywność fizyczną

III. Psychospołeczne aspekty zdrowia

Cele szczegółowe:

I.1. Poznawanie podstawowych zasad zdrowego odżywiania

I.2.Przestrzeganie zasad higieny podczas przygotowywania posiłków

I.3. Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych

I.4. Poznawanie zagrożeń związanych z niewłaściwym odżywianiem

II.1.Zwiększenie aktywności fizycznej uczniów

II.2. Poznawanie różnych aktywnych form spędzania wolnego czasu
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III.1. Rozpoznanie swojego stylu uczenia się

III.2. Poznawanie zagrożeń wynikających ze stosowania używek

III.3. Kształtowanie asertywnej postawy wśród uczniów

III.4. Poznawanie zasad bezpiecznego korzystania z internetu

III.5. Poznawanie korzyści wypływających z aktywności fizycznej i umysłowej
poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych.

III. Program.

A. Promowanie zdrowego odżywiania.

Treści Procedury osiągania 
celów

Przewidywane efekty

1.Zdrowe odżywianie i 
piramida żywieniowa .

- projekt 
(piramida żywieniowa, 
BMI,
zapotrzebowanie 
kaloryczne)
- przygotowanie gazetki 
ściennej
- edukacja rodziców- 
spotkanie z dietetykiem

I.1.A) wyjaśni 
podstawowe pojęcia 
związane ze zdrowym 
żywieniem
I.1.B) omówi piramidę 
żywieniową
I.1.C) potrafi ułożyć 
jadłospis według 
piramidy zdrowego 
żywienia

2. Higiena i kultura 
spożywania i 
przygotowania  
posiłków.

- metody aktywizujące

Zajęcia praktyczne. 
Komponowanie potraw 
zgodnie z zasadą 
zdrowego żywienia.

I.2.A) potrafi wskazać 
zdrowe produkty i zrobić
z nich potrawy 
przestrzegając zasad 
higieny
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3.Sklepik szkolny pod 
lupą. - projekt 

(Przegląd oferty sklepiku
szkolnego pod względem
dostępności zdrowych 
produktów)

- wykonanie plakatu 
reklamującego zdrową 
żywność dostępną w 
sklepiku szkolnym

I.3.A) wzbogacenie 
oferty sklepiku o zdrową 
żywność
I.3.B) potrafi  ocenić 
wpływ produktów na 
zdrowie

4. Dodatki do żywności. - zajęcia warsztatowe

(analiza etykiet 
produktów 
żywnościowych)

I.4.A) potrafi 
zanalizować etykiety 
produktów
I.4.B) potrafi wyjaśnić 
znaczenie dodatków do 
żywności i ich wpływ na 
zdrowie
I.3.C) potrafi świadomie 
wybierać  zdrowe 
produkty

5. Otyłość – przyczyny i 
zagrożenia

- projekt
- przygotowanie ulotki 
informacyjnej dla 
uczniów i ich rodziców

I.4.A) potrafi wymienić 
przyczyny i skutki 
otyłości
I.3.B) wie jak dbać o 
prawidłową sylwetkę 
ciała
I.4.C) potrafi 
przedstawić zagrożenia 
wynikające z 
drastycznych metod 
odchudzania się

Ewaluacja.

  Test (etykiety)
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 Wprowadzenie do sklepiku zdrowych produktów (procentowe określenie 
sprzedaży tych produktów)

 Analiza ankiet dotyczących sposobu odżywiania się uczniów.

 Umiejętność przygotowania zdrowego posiłku przestrzegając zasad 
higieny.

 Wprowadzenie zasad zdrowego żywienia wśród rodziców – ankieta

B. Promowanie aktywnego stylu życia.

Treści
Procedury osiągania

celów
Przewidywane efekty

1.Zapoznanie z lokalną 
ofertą zajęć sportowych.

- projekt II.2.A) przedstawić 
ofertę różnorodnych 
zajęć sportowych w 
swoim regionie

2.Wpływ aktywności 
ruchowej na zdrowie.

- projekt, pogadanka III.5.A) wymienić 
korzyści wypływające z 
uprawiania sportu

3.Metody oceny 
sprawności fizycznej.

-testy sprawności 
fizycznej

II.1.A) ocenić swoje 
możliwości i sprawdzić 
w jakiej dyscyplinie 
może najlepiej rozwijać 
swoje uzdolnienia 
sportowe

4.Aktywność fizyczna na
co dzień.

- Dodatkowe zajęcia 
sportowe (SKS), oferta 
aktywnych form 
spędzania wolnego czasu
- gimnastyka poprzez 
taniec w rytm muzyki
- udział w projekcie WF 
z klasą
-imprezy sportowe –
udział w zawodach 
szkolnych  i 
międzyszkolnych

II.1.A) uczeń angażuje 
się na zajęciach 
sportowych
II.1.B) potrafi wykonać 
podstawowe ćwiczenia 
taneczne
II.1.C) potrafi stosować 
w życiu codziennym 
zasady zdrowego trybu 
życia
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Ewaluacja.

 Analiza osiągnięć uczniów w wybranych dyscyplinach

 Frekwencja uczniów na zajęciach sportowych

C. Psychospołeczne aspekty zdrowia.

Treści Procedury osiągania 
celów

Przewidywane efekty

1.Indywidualne style 
uczenia się.

-zajęcia warsztatowe

Przedstawienie metod i 
technik uczenia się.

III.1.A) potrafi 
rozpoznać swój styl 
uczenia się

2.Profilaktyka 
uzależnień.

-spektakl profilaktyczny
-prelekcja
-wywiadówka inaczej
-projekcja filmów 
edukacyjnych
- współpraca ze 
stowarzyszeniem 
„Stacja”

III.2.A) potrafi wymienić
zagrożenia wynikające 
ze stosowania używek

3.Kreatywne formy 
spędzania wolnego 
czasu.

 -różnorodność 
dodatkowych zajęć  
edukacyjnych 

- zajęcia teatralne 
(drama, zajęcia 
warsztatowe)

- wolontariat (projekt,
akcje charytatywne)

III.5.A) potrafi 
wykorzystać swoje 
predyspozycje do 
rozwoju osobistego
III.5.B) potrafi 
współpracować w grupie
III.5.C) kształtuje 
umiejętności 
komunikowania się
III.5.D) potrafi określić 
swoje mocne i słabe 
strony

4.Asertywność. Warsztaty

Wyjaśnienie pojęcia 
asertywność.
Rozpoznawanie 

III.3.A) potrafi 
wykorzystać swoje 
umiejętności asertywne 
w określonych 
sytuacjach, przez co 
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zachowań asertywnych.
Wyjaśnienie na czym 
polega asertywna 
odmowa.
Wyrażanie negatywnych 
uczuć w asertywny 
sposób.
Przyjmowanie krytyki i 
pochwał. 

wzmacnia wiarę w swoje
możliwości i buduje 
swoją lepszą samoocenę.

5. Bezpieczne 
korzystanie z internetu.

-prelekcje
-spotkanie z policjantem
-obchody Dnia 
Bezpiecznego Internetu

III.4.A) zna zasady 
bezpiecznego 
korzystania z Internetu
III.4.B) potrafi 
przedstawić z jakimi 
niebezpiecznymi 
sytuacjami można się 
spotkać podczas 
korzystania z internetu

Ewaluacja.

 Zachowania asertywne - ankieta

 Znajomość zasad bezpiecznego korzystania z Internetu –  ankieta

 W jaki sposób zajęcia dodatkowe wspierają nasz rozwój? – wywiad

 Uzależnienia – ankieta

IV. Sposoby dokumentowania.

 Opracowanie ankiety, wnioski.

 Wywiad – wnioski.

 Wyniki testów

 Analiza frekwencji

 Zdjęcia, nagrania, prace uczniów
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