HARMONOGRAM
działań w roku szkolnym 2010/2011
L.P. MODUŁ

III.

Aktywność
fizyczna

TREŚCI

DZIAŁANIA

1. Organizacja wyjazdów,
wycieczek i innych form
turystyki poprzez:
a) aktywny wypoczynek w
czasie wolnym od nauki;
b) wyjazdy o charakterze
kulturalnym i
edukacyjnym;
c) zielone szkoły.

udział
uczniów zgodnie
z -wychowawcy klas
wszystkich klas
w planem
pracy
wycieczkach
wychowawczej

2.Podnoszenie kondycji
fizycznej i dbałość o
prawidłową sylwetkę
ciała poprzez korzystanie z
różnorodnej oferty

TERMIN

ODPOWIEDZIALN
Y

- udział uczniów w zgodnie z ofertą
wycieczkach
do muzeum, teatru,
kina

-nauczyciele
przedmiotów,
wychowawcy

- udział uczniów w V-VI,
zielonych
klasy III SP
szkołach.

-nauczyciele
kształcenia
zintegrowanego

-organizacja
dodatkowych zajęć
sportowych,
tanecznych,
korekcyjnych,
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cały rok

-nauczyciele
wychowania
fizycznego

UWAGI

sportowych zajęć
szkolnych.

- uczestnictwo w
programach:
 „Radosna szkoła”
 „Trzymaj formę”
 „Aktywnie po
zdrowie”

cały rok

3. Udział uczniów w
zawodach
organizowanych na terenie
szkoły i miasta

- przygotowywanie
uczniów do udziału w
zawodach sportowych

Zgodnie z ofertą

- nauczyciele
wychowania
fizycznego

4. Święto Sportu

-międzyklasowe
zawody
sportowe

1.06.2011

-nauczyciele
wychowania
fizycznego,
wychowawcy
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- nauczyciele
kształcenia
zintegrowanego ,
świetlicy
-J. DrozdowskaSkórska
-D. Andrysiewicz

5.Szkoła placówką
inicjującą rodzinną
aktywność fizyczną .

VI.

Budowanie
1.Osiąganie sukcesów
własnej wartości przez dzieci
przez ucznia
2.Dawanie i budowanie
wsparcia

- organizacja festynów

VI. 2011

- Zespół ds.
Promocji Zdrowia,
nauczyciele zgodnie
z podziałem
obowiązków,
rodzice

- zajęcia grupowe i
indywidualne z
pedagogiem,
psychologiem,
logopedą,
surdopedagogiem

- cały rok,
zgodnie z org.
pracy szkoły i
planami

- pedagog,
psycholog,
logopeda,
surdopedagodzy,
terapeuci

3. Stworzenie alternatywy

3

4. Uwrażliwianie na
potrzeby
rówieśników.

5. Zapewnienie opieki
pedagogicznopsychologicznej

- udział w akcjach i
kampaniach mających
na celu niesienie
pomocy dzieciom i
ludziom
potrzebującym („Pola
Nadziei”, zbiórki
nakrętek, i in.

-cały rok oraz
zależnie od
potrzeb

- A.Termińska,
nauczyciele
świetlicy,
wychowawcy

- funkcjonowanie klas
integracyjnych,

-cały rok

-Dyrektor Szkoły,
wychowawcy,
nauczyciele uczący

- organizacja zajęć z
peda-gogiem lub
psychologiem

cały rok

-Dyrektor Szkoły,
pedagog, psycholog

Program opracował Zespół ds. Promocji Zdrowia w składzie: A. Zarębska A. Bogdanowska, J. Drozdowska-Skórska, U. Paździor,
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