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DATA 

 

NAZWA DZIAŁANIA 

 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA / OPIS DZIAŁANIA (CELE) 

OSOBY UCZESTNICZĄCE  

W DZIAŁANIU 

 

UWAGI, WNIOSKI 

WYNIKAJĄCE 

Z EWALUACJI 

DZIAŁANIA 

L. 

nau-

li 

L. 

uczniów 

Inne osoby 

IX. 2019 Kampania 

informacyjna .  

Zapoznanie uczniów klas pierwszych i ich rodziców z projektem. 

Przekazanie informacji o projekcie przez wychowawców na 

zajęciach z wychowawcą i spotkaniach z rodzicami, zapoznanie 

uczniów z planem działań projektowych na rok szkolny 

2018/2019, prowadzenie strony internetowej projektu w formie 

zakładki na szkolnej stronie internetowej.  

120 1350 Rodzice uczniów, 

pracownicy szkoły 

Upowszechnienie 

wiedzy na temat celu i 

form realizacji działań 

projektowych. 

IX. 2018-VI. 

2019 

Profilaktyczne gazetki 

ścienne. 

„Standardy Szkoły promującej Zdrowie”, ,,Żyj zdrowo”, 

,,Światowy Dzień Ziemi”, ,,Dzień Bezpiecznego Internetu”, 

,,Zdrowie dla wszystkich”, ,, Depresja- gdzie szukać pomocy?”, 

,,Dzień Sportu i Profilaktyki”,  ,, Światowy dzień bez tytoniu”, 

,,Bezpieczne wakacje”. 

3 1350 KPP i  PSSE w 

Limanowej, 

higienistka, rodzice 

Upowszechnianie 

wiedzy prozdrowotnej 

wśród społeczności 

szkolnej. 

IX. 2018-VI. 

2019 

Promocja 

bezpieczeństwa. 

Próbny alarm przeciwpożarowy – ewakuacja szkoły. Dyżury 

nauczycieli na terenie szkoły i w jej otoczeniu. Monitoring terenu 

szkoły. Tematyka bezpieczeństwa podejmowana podczas zajęć z 

wychowawcą klasy. Udział w Powiatowym Turnieju Pierwszej 

Pomocy  oraz w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. 

,,Młodzież zapobiega pożarom”.  

60 1350 Inspektor BHP, 

PSP w Limanowej, 

przedstawiciele 

instytucji  

Zwiększenie 

bezpieczeństwa, 

poszerzanie wiedzy 

pożarniczej i z zakresu I 

pomocy 

przedmedycznej. 

X. 

2018 

Przeprowadzenie 

akcji „Sprzątanie 

Świata” 

Przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata” we współpracy z 

Powiatowym Centrum Ekologicznym,. W tegorocznej edycji 

„lekcji ekologii” brali czynny udział uczniowie z klasy 

1C,1b2,1F.  

5 90 PCE przy 

Starostowie 

Powiatowym  

Promocja  ruchu na rzecz 

ochrony środowiska 

Clean up the World. 

X. 2018 Obchody Święta 

Drzewa. 

Aktywny udział w ogólnopolskim programie edukacji 

ekologicznej - Obchodów Święta Drzewa – akcja sadzenia drzew 

wokół szkoły. Przedstawicielami naszej szkoły byli uczniowie 

klasy 1P,  1F, 4b2. 

10 40 Starostwo 

Powiatowe, 

nauczyciele wf, 

Prozdrowotny wpływ 

przyrody na organizm. 

XI.,V. 2018/ 

2019  

„Światowy Dzień 

Rzucania Palenia”, 

Realizacja interwencji nieprogramowej „Światowy Dzień 

Rzucania Palenia” – przygotowanie: plakatów i gazetek 

50 1350 PSSE w 

Limanowej  

Uświadomienie 

szkodliwości z palenia, 



 
 

,,Dzień Bez Tytoniu” ściennych. Dyżury  nauczycieli na terenie szkoły oraz wokół 

szkoły tzw: ,,Walka z paleniem”. 

walka z nałogami. 

XI. V. 2018/ 

2019 

Prelekcje  i stoiska 

profilaktyczne dla 

rodziców. 

Przygotowanie stoiska profilaktycznego nt. profilaktyki 

zachorowań na ospę wietrzną (22.11.2018r.). Prelekcja nt: 

,,Przedstawienie procedury bezpieczeństwa oraz osób i instytucji, 

do których można zgłosić się o wsparcie” (16.05.2019r.) Rozdano  

ulotki ,,Gdzie szukać pomocy”.  

5 10 rodzice, higienistka 

szkolna, 

wychowawcy klas 

Podniesienie 

świadomości rodziców 

na temat zagrożeń 

zdrowotnych ich dzieci. 

X. 

2018 

VI. 

2018 

Szkolenia dla 

nauczycieli  w ramach 

zebrań Zespołu 

Wychowawców. 

W I okresie nt: ,,Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka 

krzywdzenia dzieci. Procedura ,,Niebieskiej Karty” w szkole”- 

szkoleniowiec Pan Jacek Wiewióra z MOPS   oraz Pan Dariusz 

Ciba z Policji w Limanowej. W II okresie nt. ,,Mediacja- jako 

alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów”- Pani Marzena 

Piętoń  z PCPR.  

90 - Miejski Zespół 

Interdyscyplinarny 

w Limanowej 

MOPS, PCPR w 

Limanowej 

Zasady postepowania w 

przypadku przemocy w 

rodzinie  oraz 

rozwiązywania 

konfliktów. 

XI. 

XII.  2018 

„Nie daj szansy 

AIDS” i kampania  

Światowego Dnia 

AIDS. 

Koordynowanie szkolnego etapu Powiatowego Konkursu Wiedzy 

o AIDS pod hasłem „Nie daj szansy AIDS” – opracowanie i 

przeprowadzenie testu konkursowego, zgłoszenie uczestników do 

etapu powiatowego. Przygotowanie i udział  uczniów klas biol-

chem. 

10 700 pani D. Rosiek, 

biblioteka 

pedagogiczna, 

PSSE 

Rozwijanie świadomości 

i poszerzanie wiedzy z 

zakresu profilaktyki 

HIV/AIDS.  

IX. 2018-VI. 

2019 

Realizacja zadań 

ujętych w Programie 

Wychowawczo-

Profilaktycznym. 

Systematycznie realizowano  zadania ujęte w Programie 

Profilaktyki i Programie Wychowawczym szkoły w tym  zajęcia 

psychoedukacyjne z psychologiem i pedagogami  nt: Nie daj się- 

uczeń się skutecznie, Stres- jak radzić sobie w sytuacjach 

trudnych, Cyberprzemoc- bezpieczny Internet, Mediacje jako 

alternatywna metoda rozwiązywania konfliktu. 

10 1350 nauczyciele, 

pedagodzy szkolni, 

psycholog szkolny 

Kształtowanie 

umiejętności 

skutecznego uczenia 

się,radzenia sobie ze 

stresem. Profilaktyka 

cyberprzemocy. 

IX.-VI. 2018 Akcje charytatywne. Zbieranie plastikowych nakrętek, zużytych baterii, Świąteczna 

paczka, kolportaż kartek świątecznych Sursum Corda oraz 

rękodzieł Stowarzyszenia Remedium. Sprzedaż,  potraw 

przygotowanych przez uczniów, zebrane fundusze zostały 

przekazane chorej osobie. 

10 150 Stowarzyszenia Uwrażliwianie na 

krzywdę i choroby z 

którymi się spotykamy. 

IX. –VI. 2019 Promowanie 

aktywności fizycznej 

i zdrowego stylu 

życia.  

Upowszechnianie wiedzy i zachowań prozdrowotnych poprzez 

udział w  zawodach sportowych, wyjazdach na basen, łyży, narty, 

organizacja wycieczek turystycznych i krajoznawczych, zajęć 

edukacyjnych w terenie.    

12 350 wychowawcy klas, 

nauczyciele w-f 

Wzmacnianie czynników 

chroniących. Rozwijanie 

zainteresowań. 

Integracja. 

IX. –VI. 2018 Działania 

profilaktyczne 

młodzieży z Internatu. 

Zajęcia na siłowni szkolnej i hali sportowej. Spotkanie z 

przedstawicielem policji na temat zagrożeń. Spotkanie z 

higienistką na temat higieny. Przygotowanie  kiermaszu 

charytatywnego. Projekcja filmu  na temat narkomanii. 

Progowanie zdrowego stylu życia- gazetki, konkursy, zajęcia 

4 30 KPP w Limanowej, 

higienistka 

 

Wzmacnianie czynników 

chroniących ucznia. 

Integracja. Dbanie o 

pozytywny klimat i 

relacje. 



 
 

wychowawcze, rozmowy sytuacyjne.  Pomoc koleżeńska.  

IX. 2018- VI. 

2019 

Spotkania w ramach 

Szkolnego Ośrodka 

Kariery Zawodowej.  

24 i 25. IX. odbyły się spotkania z panią Wiesławą Bubulą – 

kierownikiem Sekcji Żywienia oraz dietetykiem w Szpitalu 

Powiatowym w Limanowej. pt. „Zdrowie twoim sukcesem”. 8 

marca 2019 r. odbyła się spotkanie z panem Marcinem Radziętą – 

dyrektorem Szpitala Powiatowego w Limanowej. W czasie 

spotkania, poruszono zagadnienia: Rozwój osobisty i zawodowy. 

Zdrowie – jako najważniejszy aspekt życia. Zarządzanie 

szpitalem. Powołanie do zawodu lekarza i pielęgniarki. 

4 200 pani J. Marek 

SZOK 

pani W. Bubula  

pan M. Radziętą – 

dyrektor szpitala 

Zdobycie wiedzy nt. 

problemów 

żywieniowych, nadwagi 

i otyłości i aktywności 

fizycznej oraz gdzie 

szukać pomocy w 

problemach. 

X. 

2018 

Warsztaty rozwijające 

zainteresowania 

biomedyczne. 

23 października klasa 2C uczestniczyła w warsztatach 

edukacyjnych w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych 

Wydziału Biologii UJ. Zajęcia laboratoryjne były prowadzone 

przez panie doktorantki UJ. 

3 40 pani A.Cichorz, 

pani A. Sułkowska, 

pani J. Zapała,  

Realizacja pasji uczniów 

i poznanie przyszłego 

zawodu. 

XI. 2018 Spotkania uczniów 

klas I z Policją. 

Spotkania nt: „Odpowiedzialność karna nieletnich. Zasady i 

normy prawne. Zasady bezpieczeństwa. Zagrożenia używkami 

oraz zagrożenia. 

10 350 KPP  w Limanowej Uświadomienie zagrożeń 

i odpowiedzialności. 

I-III. 2019 Ogólnopolski Turniej 

Wiedzy 

Psychologicznej. 

Zajęcia przygotowujące do konkursu oraz analiza  artykułów z 

czasopisma ,,Charaktery”  i publikacje tematyczne. Organizacja 

etapu szkolnego  turnieju.  

5 30 pedagodzy szkolni, 

psycholog szkolny  

Poszerzenie wiedzy z 

zakresu aspektów 

zdrowia psychicznego 

człowieka. 

II. 2019 Promocja zdrowego 

odżywiania. 

 

 

Warsztaty z dietetykiem Justyną Liszką z Centrum Dietetycznego 

,,Projekt Zdrowie’’ w Limanowej.  1 lutego 2019r.  uczniowie 

wzięli  udział w warsztatach z dietetykiem. Tematem nt. „Zasad 

zdrowego odżywiania oraz umiejętność czytania etykiet” ze 

zwróceniem uwagi na substancje szkodliwe występujące w 

żywności. Uczestnikom spotkania została również przedstawiona 

charakterystyka zawodu dietetyka.  

10 120 pani Justyna Liszka 

z Centrum 

Dietetycznego 

,,Projekt Zdrowie’’ 

w Limanowej, Pani 

Agata Kozyra, 

Promocja zdrowego 

odżywiania wśród 

społeczności szkolnej. 

II. 2019 XXXIV Olimpiada 

Wiedzy Ekologicznej. 

Uczniowie musieli wykazać się umiejętnością  łączenia teorii z 

praktyką w ochronie środowiska. Organizacja etapu szkolnego  

olimpiady.  

1 75 Pani Anna Giemza Propagowanie wiedzy 

ekologicznej. 

12.II. 2019 

 

Szkoła LIDEREM 

PROJEKTU ,,Szkoła 

Promująca 

Bezpieczeństwo”. 

Zespół ds. bezpieczeństwa organizował wiele innowacyjnych 

działań zmierzających do poprawy poziomu bezpieczeństwa na 

terenie szkoły. Jednym z naszych ważniejszych sukcesów było 

pozyskanie do współpracy i realizacji nowych partnerów 

zewnętrznych. 

120 1350 KPP w Limanowej, 

Zespół ds. 

bezpieczeństwa,  

Podniesienie standardu 

bezpieczeństwa w 

szkole.  

III. 2019 

V. 

2019 

Zajęcia profilaktyczne 

w Zakładzie Karnym, 

Sądeckim Ośrodku 

Spotkania z młodzieżą pn. ,,Lekcje wychowawcze w zakładzie 

karnym”, w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej, 

uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami Działu Opieki Nad 

90 4 Zakład Karny, 

Sądecki Ośrodek 

Interwencji 

Refleksja nad wolnością 

oraz odpowiedzialnością 

za postępowanie, 



 
 

Interwencji 

Kryzysowej i Sądzie 

Rejonowym. 

Osobami Nietrzeźwymi i Bezdomnymi. Uzyskali informacje 

dotyczące choroby alkoholowej, faz jej powstawania. Zostali 

także oprowadzeni po pomieszczeniach Izby Wytrzeźwień. 

Kryzysowej i Sąd 

Rejonowy w 

Limanowej 

działania chroniące 

przed wchodzeniem w 

konflikty. 

IV. 2019 Działania w ramach 

projektu Małopolska 

Chmura Edukacyjna. 

Udział w warsztatach na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie 

przeprowadzonych przez panią dr inż. Paulinę Pająk pod hasłem 

„Co wiesz o swoich ulubionych napojach?” i „Co wiesz o swoich 

ulubionych przekąskach?” . Udział w wykładzie nt. zdrowego 

sposobu odżywiania (IV.2019r.)   oraz nt. Izolacja  DNA 

domowym  sposobem (7.I. 2019 r). 

3 35 Uniwersytet 

Rolniczy , 

nauczyciele 

przedmiotów 

gastronomicznych  

Uczniowie dowiedzieli 

się, ile cukru zawierają 

popularne napoje, jak 

zbadać ile soli zawierają 

popularne przekąski. 

IV. 2019 Międzyszkolny 

Konkurs 

Prozdrowotny 

,,Zdrowie to Twój 

Skarb”. 

Organizacja XII edycji konkursu    „Kocham życie – dbam o 

zdrowie” . 

W konkursie wzięła udział młodzież  ze szkół średnich i 

gimnazjalnych. Kształtowanie odpowiedzialnych zachowań i 

prozdrowotnych postaw wśród młodzieży. Promocja szkoły w 

środowisku lokalnym.  Upowszechnianie wiedzy na tematy 

prozdrowtne. 

10 100 pani D. Rosiek, 

PSSE  w 

Limanowej, szkoły 

z terenu powiatu 

limanowskiego 

Rozwój zainteresowań 

biologicznych uczniów, 

promowanie zdrowego 

stylu życia, 

kształtowanie postaw. 

IV. 2019 Światowy Dzień 

Zdrowia. 

 Informacje ogólnodostępne na stronie internetowej szkoły, 

telebimach, gazetka informacyjna nt. powszechnej opieki 

zdrowotnej.  

120 1350 PSSE  w 

Limanowej 

Zwiększanie 

świadomości  w zakresie 

problemów. 

V. 

2019 

Anonimowa skrzynka 

na sygnały dla 

rodziców. 

Na stronie internetowej szkoły została utworzona anonimowa 

skrzynka na sygnały dla rodziców w celu przekazywania szkole 

informacji o niepokojących sytuacjach oraz niwelowania 

niepokojących zdarzeń. 

5 - dyrekcja szkoły,  Wzmocnieniem 

współpracy pomiędzy 

szkołą a rodzicami.  



 
 

IX.-VI. 2019 
2017 

Działalność Szkolnej 

Grupy  

„APETYT NA 

ZDROWIE“ 

- na spotkaniu z rodzicami przeprowadzona kampania 

informacyjna nt. dbania o czyste powietrze. Rozdano ulotki 

dotyczące dbania o czyste powietrze. Przygotowano  prezentację 

multimedialną na telebimy, 

- włączenie się w Kampanię  Safe Internet , organizacja Dnia 

Bezpiecznego Internetu- warsztaty, wykłady, prezentacje, ulotki, 

lekcje tematyczne, nt: ,,Wirtualny świat- szanse i zagrożenia. 

Bezpieczeństwo cyfrowe”, prowadzone przez przedstawicieli 

Stowarzyszenia Sursum Corda z Nowego Sącza oraz  KPP  w 

Limanowej. Udział 10 klas. Zorganizowano ,,Konkurs Wiedzy o 

Bezpiecznym  Internecie”.   

- akcja ,,Bezpieczne ferie”- Na stronie internetowej szkoły 

zamieszczono informacje  dotyczące bezpieczeństwa podczas 

zimowego wypoczynku.  

- spektakl profilaktyczny  ,,Rób to, co kochasz” realizowany przez 

rapera Arkadio w ramach projektu Ministerstwo Sprawiedliwości. 

W  trzech spotkaniach wzięła udział młodzież z łącznie 20 klas.  

- spotkanie z przedstawicielami Grupy Podhalańskiej GOPR, 

udział 5 klas nt. charakterystyki pracy ratowników górskich, 

zachęcając uczniów do rekrutowania się do służby. Zapoznanie z 

aplikacją ratowniczą na telefon. 

- podczas Dnia Otwartego szkoły na stoisku biol – chem, 

prezentacja pierwszej pomocy, sprawdzanie  BMI,  spacer w  

alko- i narkogooglach, 

–współorganizacja Dnia Sportu i Profilaktyki:  pokaz i  ćwiczenia 

praktyczne w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej, 

symulator dachowania pojazdu,   pokaz tresury psa służbowego, 

badanie poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz  

tor przeszkód z alkogoglami lub narkogoglami, pomiar ciśnienia 

krwi, obliczanie BMI,   

- pojemniki do segregowania śmieci. Informacja na stronę 

internetową szkoły  dotycząca rodzajów odpadów, jakie  należy 

umieszczać w poszczególnych kontenerach, a także jakich nie 

wolno do nich wrzucać. 

-  Bezpieczne wakacje- przygotowano gazetkę ścienną i 

prezentację multimedialną na temat różnych zagrożeń w czasie 

wolnym, 

120 1350 Przedstawiciele 

Stowarzyszenia 

Sursum Corda z 

Nowego Sącza,  

Komendy 

Powiatowej Policji 

w Limanowej, 

raper Arkadio, 

Grupa Podhalańska 

GOPR, 

Auto Moto Klub 

Limanowa, 

MORD Nowy 

Sącz, 

PSSE w 

Limanowej 

Szkolna Służba 

Zdrowia, 

pedagodzy szkolni, 

psycholog szkolny,  

Uzyskanie informacji 

nt.: 

- właściwego 

ogrzewania, 

- bezpieczeństwa w 

Internecie, 

- potencjalnych zagrożeń  

podczas zimowego i  

wypoczynku, 

- profilaktyki 

pozytywnej  

- prawidłowego 

zachowania w górach i 

na trasach narciarskich, 

- działań 

prozdrowotnych i 

promujących aktywny 

zdrowy styl życia, 

-  reakcji ciała człowieka 

na losowe zdarzenia w 

ruchu drogowym 

(wykorzystanie 

symulatora wypadku), 

- poszanowania natury, 

segregowania śmieci, 

- promocji  zdrowych  

nawyków,  

- szerzenie treści 

profilaktycznych w  

atrakcyjny sposób, 

- uświadomienie 

potrzeby dbania o 

bezpieczeństwo podczas 

wakacji.  



 
 

V. 

2019 

Szkolne procedury 

bezpieczeństwa. 

Rada pedagogiczna nt. zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, 

które  wynikają z przepisów prawa i  obowiązujących  procedur 

(21.05.2019r). Przeprowadzenie zajęć dla  uczniów na temat 

czynników warunkujących bezpieczeństwo, procedur zachowania 

w sytuacji nadzwyczajne. 

120 1350 dyrekcja, pedagog,  

społeczny 

inspektor BHP 

Szkoła została 

przygotowana 

merytorycznie z tego 

zakresu. 

VI. 2019 Limanowski Głos 

Profilaktyki.  

Udział w happeningu dotyczącym profilaktyki uzależnień wśród 

młodzieży. Prezentacja stoisk tematycznych. Udział klasy 1C. 

5 37 Starostwo i 

instytucje 

Przeciwdziałanie 

uzależnieniom. 

 

                                                                                                                                                                                                              Limanowa, 19.06.2019r. 
                                                     


