
Sprawozdanie z realizacji projektu  
„W zdrowym ciele – zdrowy duch”  

w  roku szkolnym 2011/2012 
 

Podjęte działania: 
 

- Nawiązanie współpracy z Centrum Sportu i Rekreacji NIKU w Poznaniu – ustalenie 
zasad nieodpłatnego korzystania z kręgielni, organizacja wycieczek na bowling 

- Nawiązanie współpracy z Hufcem Piast – ustalenie zasad organizacji wycieczki do 
Rogalinka, realizacja rajdu, przygotowanie oferty przewozu dzieci na wycieczkę do 
Berlina 

- Przedstawienie oferty oraz zachęcenie dzieci do udziału w zajęciach pozalekcyjnych 
kół sportowych – we współpracy z wychowawcami klas oraz opiekunami kół 

- BieŜące monitorowanie udziału dzieci w zajęciach wychowania fizycznego oraz 
zajęciach sportowych 

- Opracowanie dokumentu – Monitoring zajęć WF – dla uczniów ZSS nr 105, analiza 
wyników, wnioski do dalszej pracy (we współpracy z nauczycielami wf) 

- Organizacja i realizacja wycieczek klasowych promujących zdrowy styl Ŝycia 
- Prowadzenie pogadanek z zakresu edukacji zdrowotnej – promocja zdrowego 

odŜywiania, wpływu aktywności fizycznej na zdrowie, wdraŜanie do aktywnego 
spędzania czasu wolnego 

- Organizacja i realizacja Międzyklasowego Turnieju w Dwa Ognie – dzieci z klas IV – 
VI samodzielnie przygotowały stanowisko do gry, przeprowadziły rozgrzewkę, 
przypomniały zasady zdrowej rywalizacji. Rozegrano turniej promujący aktywną 
formę wypoczynku oraz właściwe postawy społeczne. 

- Rozmowy grupowe oraz indywidualne z rodzicami – edukacja prozdrowotna. 
Zachęcanie do aktywnego stylu Ŝycia całej rodziny.  

- Promowanie róŜnych form aktywności fizycznej poprzez organizację imprez 
sportowych, udział w imprezach sportowych organizowanych przez inne szkoły a 
takŜe pokazy tańca podczas imprez szkolnych w wykonaniu członków koła 
tanecznego – zespołu Cheerleaders 

- Prowadzenie zajęć w nowoczesnej formie: nordic walking, zajęcia na łyŜworolkach, 
zajęcia przy muzyce oraz  zajęcia na rowerach górskich – zachęcanie do aktywnego 
wypoczynku (poziom trudności dostosowany do moŜliwości uczniów – rower dwu i 
trzykołowy) 

- wspieranie uczniów z nadwagą oraz uczniów mało aktywnych – mobilizowanie do 
udziału w dodatkowych zajęciach, aktywizowanie do pracy, stały kontakt z 
wychowawcami, psychologiem oraz nauczycielami wf. Ustalenie zasad współpracy 
oraz egzekwowanie tych ustaleń. 

- W ramach posiedzeń WDN oraz rozmów indywidualnych – monitorowanie 
frekwencji podczas zajęć ruchowych 

- Zapoznawanie młodzieŜy z róŜnymi formami aktywności – jeździectwo, łucznictwo, 
bowling, jazda rowerem, jazda na rolkach, nordic walking, gry druŜynowe, ćwiczenia 
przy muzyce, taniec, zajęcia terenowe, wędrówki, narciarstwo, pływanie itp. poprzez 
udział w wycieczkach, spotkaniach i zajęciach pozalekcyjnych. WdraŜanie do 
aktywnego wypoczynku, zdrowego odŜywiania oraz  aktywności fizycznej. 

- Praca nad organizacją wycieczki do Berlina (Tropical Island) – ze względów 
formalnych przełoŜona na jesień. 

- Opracowanie i wręczenie dyplomów dla uczestników turnieju w Dwa Ognie. 
- Opracowanie i wręczenie podziękowań dla instytucji wspierających realizację zadania 

projektowego – CR Niku oraz Hufiec Piast. 
- Przestrzeganie zasad BHP w róŜnych miejscach oraz sytuacjach. 
- WdraŜanie do prawidłowego reagowania w sytuacjach zagroŜeń – regulaminy 

wycieczek, regulaminy korzystania z obiektów sportowych, rozmowy. 



- Propagowanie aktywności fizycznej oraz aktywnego wypoczynku jako formy 
profilaktyki uzaleŜnień oraz niedostosowań społecznych – rozmowy, wycieczki, 
udział młodzieŜy w kołach sportowych i obozach, rozmowy z rodzicami. 

- Prezentacja osiągnięć uczniów na apelach szkolnych (we współpracy z nauczycielami 
wf) 

- Prezentacja realizacji projektu na szkolnej stronie internetowej 
- Prezentacja na parawanie wystawienniczym 
- WyróŜnienie uczestników turnieju w Dwa Ognie na forum społeczności szkolnej. 

 
Wnioski do dalszej pracy: 

 
− Kontynuacja pracy w kolejnym roku szkolnym 
− Dalsza aktywizacja dzieci i młodzieŜy do udziału w zajęciach o charakterze prozdrowotnym 
− PołoŜenie większego nacisku na edukację w zakresie odŜywiania – wdraŜanie całych  rodzin 

do zdrowego stylu Ŝycia 
− Przystąpienie do zewnętrznego projektu przeciwdziałania nadwadze wśród dzieci i młodzieŜy, 

propagowanie zdrowego stylu Ŝycia – zgłoszono wniosek o przystąpienie do 
międzynarodowego projektu – czekamy na informację zwrotną. 

− Organizacja wycieczki do Berlina na Wyspę Tropikalną (kompleks sportowo – rekreacyjny) – 
dopełnienie formalności, pozyskanie środków finansowych. 

 
Osiągnięte efekty: 

 
− Zaobserwowano wzrost sprawności fizycznej ogólnej u dzieci – wyniki testów 

sprawnościowych podczas lekcji wf – oceny przedmiotowe 
− W zdecydowanej większości przypadków zaobserwowano pozytywne nastawienie uczniów do 

zajęć ruchowych oraz rytmiczność realizacji zajęć sportowych 
− NaleŜy kontynuować edukację w zakresie zdrowego  Ŝywienia i aktywnego wypoczynku 
− Planowana kontynuacja  pracy z dziećmi w ramach kół sportowych w kolejnym roku 

szkolnym. 
 
 

Opracowała – mgr Ewa Maruszewska 
 
 
 
 
 
 

 
 


