Ramowy program zajęć z edukacji zdrowotnej i działań promujących zdrowie w roku
szkolnym 2016/2017.
L
p.
1.

Termin
realizacji
Wrzesień październik

Treści kształcenia

Liczba uczniów

Planowane metody/formy działania

1. Rola rodzica w
profilaktyce
i opiece zdrowotnej
dziecka

rodzice uczniów klas I

Spotkanie informacyjne. Zapoznanie rodziców z
zasadami funkcjonowania opieki zdrowotnej
w ZSE.

Pogadanka i
dyskusja. Objaśnianie
oraz wyjaśnianie właściwych zjawisk.

2.Omówienie
higiena okresu
dojrzewania

3.Fizjologia i
patologia wieku
rozwojowego
16.latka

4.Profilaktyka wady
postawy.

Prowadzący

klasy I
280 uczniów

Prezentacja
określonych
zestawów ćwiczeń oraz
zasad postępowania w sytuacji rozpoznanej już wady
postawy

pielęgniarka
Elżbieta Ptak

2.

2 x w roku
Wrzesień/
październik
oraz luty /
marzec

Realizacja
wszyscy
uczniowie
Rozporządzenia
szkoły -1060
MEN w sprawie
bezpieczeństwa i
higieny pracy
w publicznych i
niepublicznych
szkołach i
placówkach
(Dz.U.03, nr 6,
poz.69 z późn. zm.).
Dostosowanie mebli
edukacyjnych
do wysokości ciała
uczniów

Dostosowanie mebli edukacyjnych dla uczniów,
według wytycznych Centralnego Instytutu Ochrony
Pracy w oparciu
o pomiar wysokości ciała
i wysokości
podkolanowej.
Po dokonaniu pomiarów zostają dla uczniów
dobrane odpowiednie zestawy mebli, według
Polskiej Normy dotyczącej mebli szkolnych.
Aktualne listy pomiarów z przyporządkowanym dla
każdego ucznia/uczennicy rozmiarze mebli,
otrzymują wychowawcy, którzy dokonują
odpowiedniej adnotacji w elektronicznym dzienniku
klasy. Określają przydział ucznia do ławki
oznakowanej w kodzie koloru: zielonego,
niebieskiego lub brązowego.

Pogadanka
i dyskusja. Objaśnianie oraz wyjaśnianie właściwych
zjawisk.
Prezentacja
multimedialna

Dyrekcja szkoły,
pielęgniarka
Elżbieta Ptak,
wychowawcy
klas
i pracownicy
administracji szkoły.

3.

Listopad Grudzień

4.

Styczeń - luty 1. Sporty zimowe
odpowiednie
przygotowanie.
Urazy pierwsza
pomoc.

5.

6.

7.

Marzec kwiecień

Maj czerwiec

Cały rok

klasy II
1.Zaburzenia
213 uczniów
związane z
niedostatkiem
aktywności fizycznej
u młodzieży.

klasy II i III
455 uczniów

pielęgniarka
Elżbieta Ptak

Pogadanka.
Prezentacja
multimedialna

1.Bezpieczeństwo
młodzieży podczas
przebywania
w obszarach
nasłonecznionych
Udary słoneczne,
oparzenia-zasady
postępowania
Nikotynizmpowikłania
zdrowotne
wynikające
z długotrwałego
obciążania
organizmu nałogiem

klasy III – uczniowie
wyjeżdżający na
praktykę zawodową
do Portugalii
i Hiszpanii

Prezentacja zagadnienia.

klasy I - IV,
1060 uczniów

Prezentacja zagadnienia
i
Dyskusja.

Profilaktyka zdrowia

1.Indywidualna praca

Omówienie
określonych
filtrów p./słonecznych

Prezentacja multimedialna.

Wsparcie psychologiczne.

pielęgniarka
Elżbieta Ptak

pielęgniarka
Elżbieta Ptak

pielęgniarka
Elżbieta Ptak

psychicznego

z uczniem
nieradzącym sobie
z problemami
szkolnymi i
społecznymi
2.Indywidualna praca
z uczniem
zaburzonym
psychotycznie,
z Zespołem
Aspergera,
z depresją,
z zespołem
nadpobudliwości
psychoruchowej,
z zachowaniami
opozycyjno buntowniczymi

Stwarzanie dobrej atmosfery do rozmowy. Praca z
uczniem w oparciu
o pozytywne
wzmacnianie, pozytywną więź. Ustabilizowanie
sfery emocjonalnej ucznia.
Wspieranie
i umożliwianie uczniowi kontaktów społecznych.
Kreatywne wykorzystanie zainteresowań ucznia,
odwracanie złych nawyków.
Wdrażanie
i oczekiwanie
od ucznia przestrzegania zasad panujących
w szkole.

pielęgniarka
Elżbieta Ptak

Działania edukacyjne w zakresie promocji zdrowia obejmują ponadto współpracę z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Kielcach, z Dyrekcja
Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Szkolnym i Panią Pedagog. Działania profilaktyczne na rzecz zdrowia uczniów to stałe indywidualne kontakty z
rodzicami uczniów, z nauczycielami wychowania fizycznego i wychowawcami klas, to również interpretowanie testów przesiewowych do wykrywania
zaburzeń w obszarze rozwoju fizycznego obejmującego prawidłowe widzenie, prawidłowy pomiar ciśnienia tętniczego, ocenę układu ruchowego, ocenę BIM
oraz realizację zaleceń lekarskich z obszaru profilaktyki.

Kielce 2016.09.01.

Elżbieta Ptak

