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Trochę historii…
Działania dla tworzenia szkoły 
promującej zdrowie:

kwiecień/maj 2015 :

• zapoznanie z koncepcją Szkół 
Promujących Zdrowie, 

• sporządzenie i złożenie zgłoszenia do 
Miejskiej Sieci Szkół Promujących 
Zdrowie,

• powołanie zespołu ds. promocji 
zdrowia

czerwiec 2016:

• uzyskanie Miejskiego Certyfikatu 
Szkoły Promującej Zdrowie przez 
Gimnazjum nr 5 (na okres trzech lat)

wrzesień 2019:

• podjęcie starań o przedłużenie 
Miejskiego Certyfikatu przez Szkołę 
Podstawową nr 5



• Szkoła Promująca Zdrowie to taka, która 
tworzy warunki i podejmuje działania 
sprzyjające:

• dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,

• podejmowaniu przez członków społeczności 
szkolnej działań na rzecz zdrowia własnego 
i innych oraz tworzenia zdrowego środowiska.



Główne cechy 
Szkoły Promującej Zdrowie:

• edukacja zdrowotna jako ważny element 
programu nauczania szkoły,

• etos zdrowia w szkole, to znaczy troska o 
dobre samopoczucie uczniów i wszystkich 
pracowników szkoły,

• współdziałanie z rodzicami i społecznością 
lokalną.



Zdrowie ma cztery wymiary, 
które powinny być w harmonii:

1. Zdrowie fizyczne – prawidłowe funkcjonowanie organizmu, jego 
układów i narządów.

2. Zdrowie psychiczne, a w jego obrębie zdrowie:
• emocjonalne – zdolność do rozpoznawania emocji, wyrażania ich w 

odpowiedni sposób, umiejętność radzenia sobie ze stresem, 
napięciem, lękiem, depresją, agresją,

• umysłowe – zdolność do logicznego, jasnego myślenia.

3. Zdrowie społeczne – zdolność do nawiązywania, podtrzymywania i 
rozwijania prawidłowych relacji z innymi ludźmi.

4. Zdrowie duchowe – u niektórych ludzi związane z wierzeniami, 
praktykami religijnymi, u innych osobisty zbiór zasad, zachowań i 
sposobów osiągania wewnętrznego spokoju i równowagi.



Problem priorytetowy w roku szkolnym 2019/2020:

Niska aktywność fizyczna uczniów.
(wyniki ankiety i obserwacji przeprowadzonych w szkole)

Inne problemy zauważone przez społeczność szkolną to:

• Niewłaściwy sposób spędzania wolnego czasu i zachowania 
uczniów na przerwach.

• Słaba znajomość zasad zdrowego odżywania.

• Trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu dobrych relacji z 
innymi.



Zaplanowane działania dla usunięcia 
problemu priorytetowego

Wyposażenie uczniów w  wiedzę dotyczącą wpływu ruchu na zdrowie 
i sylwetkę człowieka. 

Tworzenie środowiska przyjaznego podejmowaniu aktywności ruchowej:

• stworzenie warunków i możliwości aktywnego spędzania przerw na terenie 
szkoły oraz zachęcanie uczniów do korzystana z nich,

• włączanie uczniów do planowania organizacji przerw i ustalenia zasad 
zachowania się w czasie ich trwania,

• wprowadzenie możliwości spędzenia przez uczniów edukacji wczesnoszkolnej 
przerwy na świeżym powietrzu,

• promowanie różnorodnych form aktywności ruchowej prowadzonych przez 
nauczycieli w szkole i poza nią, 

• aktywizowanie uczniów do zajęć, zabaw i gier ruchowych,
• zmodernizowanie zaplecza rekreacyjno-sportowego szkoły przy współudziale 

rodziców, pracowników szkoły i społeczności lokalnej,
• tworzenie klas Mistrzostwa Sportowego w pływaniu i profilowanych w 

pływaniu.



Nasze zdrowie w naszych rękach 

Wyposażenie uczniów w  wiedzę 
dotyczącą wpływu ruchu i 
odżywiania na zdrowie i sylwetkę 
człowieka. 

Przykładowe tematy lekcji w klasach 
I-VIII:
• Bądź codziennie aktywny 

ruchowo.
• Piramida zdrowego odżywiania.



XVI Lubelski Festiwal Nauki – zdobywamy 
wiedzę

• ABC i inne witaminy, czyli alfabet zdrowego odżywiania się.

• Odpady – zasady segregacji i możliwości ponownego wykorzystania.

• Dlaczego tata każe myć ręce?

• Dlaczego pszczoły są ważne?

• Magiczny świat zapachów.

• Zobaczyć temperaturę.



Promocja zdrowia na lekcjach języka 
angielskiego.

The health 
promoting 
school (HPS) 



Zmodernizowanie zaplecza rekreacyjno-
sportowego szkoły 

(dostosowanego do szkoły podstawowej)

• Remont i oddanie szkolnych 
boisk wielofunkcyjnych.

• Rozbudowa placu zabaw w 
ogródku szkolnym.

• Utworzenie miejsca do 
wyciszenia i relaksacji dla 
uczniów niepełnosprawnych.

• Utworzenie kącików 
relaksacyjnych w salach 
szkolnych.



Spotkanie z reprezentantami Polski w pływaniu



Ruch to zdrowie ! 

Wiedzą o tym doskonale dzieci z klas młodszych. Podczas zajęć w-f w okresie 
letnim często korzystamy z boiska szkolnego, bawimy się chustą animacyjną, 
czy też  jeździmy na hulajnodze pod opieką wychowawcy, pamiętając o 
zasadach bezpieczeństwa.



Aktywni podczas przerw

Gry ruchowe:

• gry podłogowe na korytarzu 
szkolnym,

• interaktywny dywan,

• salka sensoryczna (ćwiczenie 
integracji sensorycznej SI),

• profesjonalny plac zabaw.



Zajęcia ruchowe w salce do integracji 
sensorycznej



Roztańczone przerwy międzylekcyjne

• Taneczne przerwy – zainspirowane i 
moderowane przez opiekuna i 
członków zespołu „Gwiazdeczki z 
Piąteczki”.

• Tańce cieszą się zainteresowaniem 
dzieci klas młodszych. Zdarzało się 
także, że starsi uczniowie również 
przychodzili posłuchać muzyki i 
pobawić się wspólnie z gromadą 
maluchów.



Taniec – niezastąpiony ruch

• Dyskoteki szkolne dla klas IV-VIII 
moderowane przez uczniów dla 
uczniów (Samorząd Uczniowski).

• Bal karnawałowy dla klas I-III.



Sportowe zajęcia pozalekcyjne i świetlicowe –
różne dyscypliny sportu

• piłka nożna

• piłka siatkowa

• piłka ręczna

• koszykówka

• tenis stołowy

• biegi przełajowe

• pływanie



Pływamy od małego…



…a potem mamy sukcesy



Piątka najlepsza w Lublinie!!!



Lekcje w-f i treningi w dobie epidemii 
koronawirusa

https://hosting0.lublin.eu
/roundcube/?_task=mail
&_action=get&_mbox=IN
BOX&_uid=460&_token=f
C46EadbSNWJhwOxflT1Y
w5w0AluHoWX&_part=3

https://hosting0.lublin.eu/roundcube/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=460&_token=fC46EadbSNWJhwOxflT1Yw5w0AluHoWX&_part=3


Promocja aktywności fizycznej

OBÓZ NARCIARSKI STASIKÓWKA 2020
W dniach 11-17.01.2020 r. uczniowie, 
nauczyciele i rodzice naszej szkoły 
uczestniczyli w obozie narciarskim w 
Stasikówce, organizowanym przez UKS 
Piątka.

FERIE NA PŁYWALNI 

W czasie ferii zimowych uczniowie 
naszej szkoły uczestniczyli w akcji 
„Zima w mieście” – korzystając z 
uroków szkolnej pływalni. 



A może by tak na rowery?

Promujemy jeżdżenie do szkoły na 
rowerach. 
Przed szkołą zamontowano stojaki na 
rowery.
Co roku bierzemy udział w akcji 
Lowerowy Lublin.



II Bieg Mikołajkowy

Coroczne zajęcia dla uczniów klas I-III

… i nauczycieli



Zajęcia ruchowe dla przedszkolaków – gości 
naszej szkoły

W „Piątce” się ruszamy, bo o zdrowie dbamy!



Poznajemy się – zajęcia integracyjne dla klas 
pierwszych

Dzieci miały możliwość poznać się, 
pobawić i twórczo popracować w 
czterech krainach: graficznej, 
słowa, koloru i piano.



Wycieczka integracyjna klas I
do Parku Historycznego „Słowiański Gród” w Wólce Bieleckiej



Pikniki/spotkania integracyjne uczniów, 
rodziców i nauczycieli



Miasto to też Twój dom - Masz wpływ na dobrą 
atmosferę• Uczniowie wspólnie z nauczycielami badali jakość 

powietrza w salach lekcyjnych i poza budynkiem szkoły 
za pomocą pyłomierza osobistego i aplikacji Dust Air.

• Rozmawiali o postawach proekologicznych, które mogą 
przyczynić się do poprawy jakości powietrza w naszym 
mieście. 

• Doświadczenia i rozmowy prowadziły do ważnego 
wniosku: Wszyscy oddychamy tym samym powietrzem, 
w związku z czym wspólnie musimy dbać o jego 
czystość i jakość.



Bezpieczni na drodze

Uczniowie klas młodszych spotkali się z 
policjantami z Komisariatu V w Lublinie. 

Pan młodszy aspirant Tomasz Grzelak oraz pan 
aspirant Paweł Piekarz rozmawiali z dziećmi o 
bezpiecznym poruszaniu się po ulicach miasta, 
a w szczególności omówili zasady bezpiecznej 
drogi do i ze szkoły.



Halo! Czy mnie widzisz?
• Spotkanie klas I-III z panem Pawłem Dunajem –

egzaminatorem WORD Białystok nt. bezpieczeństwa 
pieszych na drodze.

• Przyczyną wypadków bardzo często jest brak wyobraźni 
pieszych oraz brak koncentracji uwagi, spowodowany 
nadmiernym wpatrywaniem się w ekrany swoich 
telefonów.



Spektakl profilaktyczny

Adepci szkolnego koła teatralnego „Kolce róży” zaprezentowali  na scenie 
model rodziny w rodzajowej scence kabaretowej pt. „Rodzinka.pl”

Spektakl powstał w ramach programu: „Porozmawiajmy z rodzicami przez 
teatr”.



Miejski Program Zdrowego Odżywiania 
„Jedz z głową” - PoZdro

Program realizowany przez 
Fundację Medicover we 
współpracy z Wydziałem Zdrowia 
i Profilaktyki Urzędu Miasta 
Lublin.

Szkolenia dla nauczycieli, rodziców, 
uczniów, intendentów, ajentów 
sklepików szkolnych (w trakcie).

Przesiewowe badania medyczne w roku 
szkolnym 2019/2020 zorganizowane przez 
Fundację Medicover:
- uczniowie klas III (za zgodą rodziców).

Badaniom poddane są: ocena 
postawy i masy ciała oraz 
wydolności fizycznej. 



Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia -
08.11.2019



Dbamy o higienę własną i pomieszczeń

• Myjemy/dezynfekujemy 
ręce.

• Dbamy o nasze zęby.
• Wietrzymy sale.
• Uczestniczymy w 

programach:
✓ profilaktyki próchnicy 

zębów,
✓ profilaktyki wad postawy,
✓ wczesnego wykrywania 

wad wzroku,
✓ badania umiejętności 

słuchowych.



Światowy Dzień Bez Tytoniu  

Mamo, tato, nie pal przy mnie 
(klasy I-III)

Ja nie palę! Jak oprzeć się 
namowom i nie stracić 

przyjaciół? (klasy IV-VIII)



PLANY

Dzień Rodzinny na 
Sportowo 
(maj/czerwiec).

Szkolny Dzień Sportu 

(czerwiec 2020).



Informacje o działaniach podejmowanych w szkole 
znajdują się na stronie internetowej

www.sp5.lublin.pl

http://www.sp5.lublin.pl/

