
 

 

 

 

Sprawozdanie z realizacji działań oraz ich efektów 

odnoszących się do promocji Zaleceń Europejskiego 

Kodeksu Walki z Rakiem w Zespole Szkół w Trzcianie 
 

 

 

 

 

 

 

 

Czas, w jakim funkcjonuje obecnie szkoła to okres permanentnych zmian w zakresie wychowania,  

w tym również edukacji  zdrowotnej. Żyjemy w czasach wzmożonej konsumpcji niezdrowych produktów, 

agresywnie reklamowanych w środkach masowego przekazu, ulegamy modzie na bierny wypoczynek przed 

TV i komputerem, nałogom, co nie pozostaje bez negatywnego wpływu na młody organizm. Brakuje w nim 

odpowiedniej ilości witamin i składników mineralnych, czego dowodem są częste kontuzje podczas zajęć 

ruchowych  i brak odporności na różnego rodzaju infekcje czy zachorowania na nowotwory. Ważne jest, 

aby wychowywać młode pokolenie w przekonaniu, że zdrowie jest jedną z najważniejszych wartości, dzięki 

której człowiek może realizować swoje aspiracje i dążenia. Dlatego też przystąpiliśmy do udziału  

w Programie upowszechniającym Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, by prowadzić 

działania prozdrowotne  wśród całej społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, nauczycieli poprzez: 

poprawę jakości życia, zmianę nawyków żywieniowych wśród uczniów w szkole i środowisku rodzinnym, 

zwiększenie aktywności ruchowej dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw warunkujących bezpieczeństwo 

dzieci i młodzieży. 

 

 

 



I.  Realizacja projektów upowszechniających zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. 

Podejmowanie długofalowych działań dydaktycznych i wychowawczych sprzyjających budowaniu 

społeczeństwa promującego zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. 

 

1. Przeprowadzenie przez lidera cyklu szkoleń dla nauczycieli Zespołu Szkół w Trzcianie  oraz sąsiednich 

szkół, rodziców i uczniów z Trzciany oraz z terenu gminy Świlcza.  

2. Przeprowadzono pogadanki, zajęcia warsztatowe dotyczące zdrowego stylu życia we wszystkich klasach 

SP i G. 

3. Na godzinach wychowawczych prowadzono  pogadanki z wychowawcami, higienistką szkolną, 

pedagogiem na temat higieny, otyłości, nałogów i efektywnego spędzania wolnego czasu. 

4. Zapoznawano dzieci i młodzieży z zasadami prawidłowego odżywiania, szkodliwości nałogów, znaczenia 

aktywności fizycznej. 

5.Zadbaliśmy o zaopatrzenie sklepiku szkolnego „ Malwinka” w zdrową żywność - owoce, wodę mineralną, 

soki, pod hasłem: „Czy wiesz, co kupujesz?” 

6. Organizowaliśmy zajęcia, imprezy – Pasowanie na Ucznia, Andrzejki, Otrzęsiny klas gimnazjalnych 

połączone z przygotowaniem i degustacją zdrowych posiłków (kanapki z ciemnego pieczywa, surówki  

z warzyw, desery z owoców). 

7. Podjęliśmy stałą współpracę ze stołówką szkolną celem ustalania jadłospisów i wzbogacania ich o zdrową 

żywność (owoce, warzywa, surówki, ciemne pieczywo, nabiał). 

8. Szkoła uczestniczy w akcji „Mleko dla szkół” i europejskim programie „Owoce w szkole”.  

9.W miesiącach październik, listopad zorganizowaliśmy zbiórkę makulatury i zużytych baterii w ramach 

akcji „Sprzątanie świata” . 

10.Zapoznano uczniów z nowymi rodzajami gier i zabaw ruchowych na zajęciach wychowania fizycznego  

i godzin wychowawczych.  

11.Prowadzone są gazetki informacyjne w poszczególnych klasach zachęcające do zdrowego stylu życia. 

12.Uzupełniono Program Wychowawczy i Szkolnym Planie Profilaktyki o zagadnienia związanych  

z zaleceniami EKWzR i promocją zdrowia. 

13.Zorganizowano konkursy plastyczne i wystawy pokonkursowe związane z tematyką wiedzy o zdrowiu: 

„Zdrowy styl życia”, „Reklama zdrowego produktu”  – scenki rodzajowe, piosenki, wiersze. 

14. Wykonano gazetkę informacyjną Szkoły Promującej Zdrowie dotyczącą zaleceń  EKWzR- zdrowego 

stylu życia, sposobów odżywiania i spędzania wolnego czasu. 

15. Wdrożono Projekt: „Zdrowa żywność – tradycyjne potrawy”  -  dla  dzieci  i  młodzieży z terenu 

gminy Świlcza, Głogów Młp. Rzeszów, który umożliwił nie tylko poznanie potraw związanych z regionem, 

ale również degustację tradycyjnej zdrowej żywności, w tym kasz, miejscowych wypieków, czy żuru, 

którego receptura z wielką pieczołowitością przekazywana była z pokolenia na pokolenie 

 



- intendent ZS w Trzcianie wraz z kucharką wygłosiły prelekcję nt. zdrowej żywności na podstawie 

piramidy, omówiły  kaloryczność i  zawartość składników odżywczych w produktach, przedstawiły 

prezentację multimedialną na w.w temat, 

 - uczniowie na warsztatach wykonywali „Piramid ę żywności”  stosując atrakcyjne wizualnie techniki 

plastyczne  oraz dokonywali regionalnych wypieków,  

- przeprowadzono warsztaty na bazie prezentacji multimedialnych nt. olejów jadalnych i  ich rodzajów, 

kasz i mąki, 

- zorganizowano wycieczkę do piekarni „Marzenie”  w Trzcianie oraz do młynu gdzie przybliżono 

dzieciom produkcję chleba oraz innego asortymentu piekarskiego na bazie zbóż,  

 

-zorganizowano konkurs ph: „Zdrowa żywność, tradycyjne potrawy”, 

 

-zorganizowano galę podsumowującą warsztaty z  wręczeniem  nagród 

16. Publikowanie  informacji na temat działań naszej  szkoły w zakresie promocji zaleceń Europejskiego 

Kodeksu Walki z Rakiem w  prasie lokalnej „Trzcionka” nr 64 

17. Realizowano program : „O żywić pola - rok kaczki”. W związku z nim organizowano lekcje i zajęcia 

przyrody w terenie, wycieczki ( również na Ścieżkę Ekologiczną w Trzcianie) - dzięki temu uczniowie 

poznawali osobliwości przyrody, zabytki, spacerowali i przebywali na świeżym powietrzu, wycieczki po 

najbliższej okolicy. 

18. Przeprowadzono warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli Zespołu Szkół w Trzcianie ,,Pierwsza pomoc 

przedmedyczna” oraz dla uczniów ZS. 

19. Przeprowadzono spotkanie z funkcjonariuszami z KM Policji z Rzeszowa. 

20. Zorganizowano gminne zawody międzyklasowe w piłce koszykowej i tenisie stołowym, zajęcia 

pozalekcyjne SKS. 

 

EFEKTY:  

�  wzrost świadomości potrzeby dbania o zdrowie własne i innych 

� wzbogacenie jadłospisu stołówki o świeże owoce i warzywa oraz produkty mleczne 

� zwiększenie liczby uczniów spożywających owoce, surówki i ciemne pieczywo 

� zmniejszenie spożycia chipsów i słodyczy przez uczniów 

� wyraźne zainteresowanie rodziców i uczniów problemem odpowiedniego żywienia i konieczności 

uprawiania sportu 



� włączenie się uczniów w walkę z nałogami i zagrożeniami cywilizacyjnymi w najbliższym 

środowisku 

� zwiększenie zainteresowania sportem i aktywnością ruchową 

� uświadomienie społeczności szkolnej  i lokalnej konieczności segregowania odpadów  i zagrożeń 

wynikających z niewłaściwego stylu życia 

� wzrost bezpieczeństwa uczniów w codziennym życiu 

� zdobycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy – właściwe reagowanie  

w nagłych wypadkach zagrażających zdrowiu i życiu 

� możliwość wymiany doświadczeń z innymi szkołami, promocja szkoły 

� wzrost zaangażowania środowiska lokalnego w kształtowanie kultury zdrowotnej 

 

 

II.  Współpraca szkoły w ramach realizowanych projektów z instytucjami i organizacjami działającymi 

w środowisku lokalnym, w tym organizacjami pozarządowymi 

 

Realizując działania dydaktyczne i wychowawcze promujące zdrowy styl życia współpracujemy z 

Urzędem Gminy w Świlczy ( ramach programu dożywiania GOPS funduje obiady dla  dzieci z rodzin 

znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej), z kościołem parafialnym w Trzcianie oraz Caritasem, 

Ośrodkiem Zdrowia w Trzcianie, Sanepidem. 

Aktywnie współpracujemy z Gminnym Centrum Kultury i Regionalnym Domem Tradycji Ludowych  

w Trzcianie, wspierającymi wysiłki szkoły jako współorganizatorzy różnego rodzaju przedsięwzięć 

wychowawczych i kulturalnych. 

Dobrze układa się nasza współpraca Towarzystwem Przyjaciół Trzciany i redakcją Kwartalnika Społeczno-

Kulturalnego Samorządu Gminy Świlcza „Trzcionka”,w którym publikujemy najważniejsze wydarzenia 

dotyczące Szkoły Promującej Zalecenia EKWzR.     

Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych uczniów podczas drogi do szkoły nawiązaliśmy współpracę  

z policją z Komendy Miejskiej w Rzeszowie, Strażą Pożarną w Trzcianie. 

Zaangażowaliśmy również rodziców, którzy wykazują ogromne zainteresowanie problemem zdrowia  

i aktywnie włączają się w różne akcje i imprezy, współpracują z lekarzami, higienistką, pedagogiem 

szkolnym i Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Rzeszowie.  

 


