
Plan pracy Zespołu ds. Promocji Zdrowia 
 

na rok szkolny 2021/2022. 

1. Powołanie zespołu ds. promocji zdrowia i  udziału w programach MEN, 
Sanepid itp.: 

Przewodnicząca – Agnieszka Kurzyna 

Członkowie – Beata Wioncek, Natalia Król, Luiza Szklarczyk 

 
 

 

 
LP. 

 
Nazwa przedsięwzięcia 
 

 
Odpowiedzialni 

 
Termin 

1. Realizacja edukacyjnych programów 
profilaktycznych organizowanych przez MEN, 
Sanepid i itp.: 
 
- „Wybierz Życie – Pierwszy Krok” 
-  „Znamię! Znam je?” Akademia Czerniaka 
- „Zdrowe piersi są Ok” 
 

 
 
 
Agnieszka Kurzyna 
Natalia Król 
Beata Wioncek 
 

Cały rok: 
na lekcjach biologii, 
przyrody, godzinach 

wychowawczych oraz 
zastępstwach 

2. Nie bądź obojętny, od Ciebie wiele zależy – 
dbamy o Ziemię:  
- kto powinien dbać o środowisko i w jaki 
sposób?  
- propagowanie ekologii w najbliższym 
środowisku, 
- udział w działaniach ekologicznych. 
 

Zespół ds. promocji 
zdrowia oraz 
uczniowie biorący 
udział w akcji 
„Sprzątanie Świata” 
 

Wrzesień – Akcja 
„Sprzątanie Świata” 

 
Działania ekologiczne -  

cały rok 
 

3. Przygotowanie wystaw, gazetek ściennych, 
ciekawostek poświęconych tematyce zdrowia: 
 
- Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi – 
obchodzony 15 października 
- Światowy Dzień Walki z Rakiem – obchodzony 
4 lutego, 
- Światowy Dzień Wody – obchodzony 22 marca 
- Światowy Dzień Zdrowia – obchodzony 7 
kwietnia, 
- Światowy Dzień bez Tytoniu – obchodzony 31 
maja 

Zespół ds. promocji 
zdrowia wraz z 
uczniami. 
 

Cały rok 
(według kalendarza           

i potrzeb) 

4. Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym 
zdrowego odżywiania m.in.: 
- projekcje filmów profilaktycznych i promujących 

Zespół ds. promocji 
zdrowia 
 

Cały rok 
(według potrzeb) 

 



zdrowy styl życia, w tym zdrowe odżywianie, 
- organizacja „Dnia zdrowego żywienia”. 
 

 
 

 
Kwiecień/maj 2022 

5. Udział w olimpiadach/konkursach dotyczących 
profilaktyki i promocji zdrowia. 
 

Zespół ds. promocji 
zdrowia  

Według harmonogramu 
dotyczącego konkursów/ 
olimpiad, po uzgodnieniu 
terminu 

6. Współpraca z wychowawcami, którzy podczas 
godzin wychowawczych będą realizować 
zagadnienia z zakresu promocji zdrowia  
i profilaktyki np. uzależnień. 
 

Wychowawcy klas 
Psycholog 
Pedagog 

Cały rok 
(według potrzeb) 

 

7. Udział nauczycieli w szkoleniach, 
konferencjach i warsztatach związanych  
z profilaktyką  prozdrowotną. 
 

Zespół ds. promocji 
zdrowia 

Cały rok 

 
 

 
           Zespół ds. Promocji Zdrowia 

 
                                                                                        Opracowała: Agnieszka Kurzyna 

Przewodnicząca Zespołu ds. Promocji Zdrowia 
 

 


