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Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubaszu im. Batalionu Spadochronowego I Armii
Wojska Polskiego jest szkołą o dużych tradycjach patriotycznych i związanych ze zdrowiem
szeroko pojętym. Mamy świadomość historii i tradycji i wyjątkowa nazwa szkoły, wydarzenia
tamtych zobowiązują nas do ciągłych działań skierowanych ku uczniom w podnoszeniu ich
wiedzy i umiejętności, wychowania ale również działań skierowanych do całego środowiska
szkolnego i lokalnego. Do podejmowanych działań w naszej placówce inspiruje nas hasło
szkoły „Moja, kolorowa szkoła!”
Szkoła znajduje się na terenie gminy Lubasz położonej w północno-zachodniej części
województwa Wielkopolskiego, w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim. Do szkoły
uczęszczają nie tylko uczniowie z Lubasza, ale także uczniowie z przyległych do Lubasza
maleńkich wsi Goraj i Dębe. Struktura społeczna jest mało zróżnicowana, w większości to
rolnicy posiadający małe gospodarstwa rolne. Na terenie gminy Lubasz nie rozwija się
przemysł natomiast wielkim walorem tego terenu jest skraj Puszczy Noteckiej. Mieszkańcy
bardzo dobrze wykorzystują walory małej miejscowości i czują się bezpieczni. Lubasz leży
nad jeziorem dlatego wszyscy cała społeczność lokalna dba o jego czystość jak i inne walory
naturalne okolicy. Mu jako szkoła z całą mocą przyłączamy się do tych działań. Podejmujemy
działania ukierunkowane na edukację ekologiczną stale realizując przedsięwzięcia w tym
zakresie. Poprzez nasze działania w ostatnich latach nastąpił widoczny wzrost świadomości
i nawyków społeczności szkolnej. Włączamy się rokrocznie w akcję Sprzątanie Świata, Dni
Ziemi, podczas których uczniowie prezentują prace plastyczne dotyczące tematu. Podczas
zielonego miesiąca projektu „Moja, kolorowa szkoła!” w szczególny sposób zajmujemy się
naszą planetą. Wszyscy uczniowie uczestniczyli w występach z okazji Dnia Wiosny i poznali
w jaki sposób postępować by nie powiększać zanieczyszczenia Ziemi. Uczniowie rozdawali
ulotki np. jak oszczędzać wodę? Podczas realizacji projektów „Drugie śniadanie w drugim
domu” realizujemy edukację ekologiczną ściśle związaną z segregacją śmieci. W szkole i
przed szkołą umieszczone są pojemniki do segregacji śmieci. Stele segregujemy makulaturę,
puszki aluminiowe, zużyte baterie, a następnie przekazujemy odpowiednim
przedsiębiorstwom zajmującym się recyklingiem i utylizacją odpadów. Wokół szkoły rośnie
dużo zieleni–krzewów, trawy. Wszyscy dbają o to by miło i przyjemnie w zieleni spędzać czas
na przerwach.
Nasza szkoła otwarta jest na wszelkie inicjatywy nie tylko społeczności szkolnej ale
również społeczności lokalnej. Pełni rolę placówki oświatowej ale również miejsce otwarte
na środowisko lokalne podejmując wspólne inicjatywy. Pod opieka rodziców uczniowie
chętnie korzystają z obiektów sportowych na terenie szkoły i aktywnie spędzają wolny czas
na boisku wielofunkcyjnym, boisku do piłki siatkowej. Z ogromna satysfakcją patrzymy na
rozwój rekreacji i na liczbę osób korzystających z boiska dzieci jaki i dorosłych czy młodzieży.
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Znaczna część uczniów aktywnie bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych sportowych,
artystycznych, warsztatach kulinarnych i bierze udział w zawodach sportowych, w otwartych
turniejach sportowych, licznych występach artystycznych. Mocno rozwija się piłka nożna,
taniec/aerobik, tenis, teatr, harcerstwo. Bardzo dużo działań odbywa się w ramach
bezpieczeństwa we współpracy ze strażą pożarną, ratownictwem medycznym, policją.
Systematycznie odbywają się akcje promujące zdrowie w nieoficjalne święta tj.
Międzynarodowy Dzień Tańca, Dzień bez papierosa, Dzień Sportu, Dzień Profilaktyki Raka
i inne aby uwrażliwić i zwrócić uwagę na wagę jaką jest zdrowie.
Bardzo dużą wagę przykładamy do edukacji zdrowotnej związanej ze zdrowym
odżywianie i już dwa razy pozyskała nasza szkoła grant od firmy Danone na dożywianie
wśród uczniów i działania związane z edukację zdrowotną.
Podejmowane są w naszej szkole ciągłe działania związane z poprawą komfortu pracy
uczniów, nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami. W ostatnich latach
odnowione zostały toalety dla uczniów i nauczycieli, świetlica i część sal lekcyjnych, pokój
nauczycielski, sklepik szkolny. Fundusze pozyskiwane są sukcesywnie.
Promocja zdrowia od kilkunastu lat jest nierozerwalną częścią życia a w ostatnich
latach stała się priorytetową. Dbamy nie tylko o rozwój intelektualny naszych uczniów ale
również wpływamy na ich świadomość by prowadzili zdrowy tryb życia z dala od nałogów,
chorób cywilizacyjnych. Rozwój fizyczny, psychiczny duchowy musi iść w parze
z intelektualnym.
1) Największe osiągniecie w szkole w zakresie tworzenia szkoły promującej
Wiele nasza szkoła osiągnęła dzięki uczestnictwu w Programie Szkoła Promująca
Zdrowie, gdyż planowanie i systematyczna kontrola działań i ewaluacja pozwala na ciągłe
modyfikacje i udoskonalenia w dziedzinie promocji zdrowia.
W środowisku lokalnym szkoła nasz jest placówką w której „dużo się dzieje”.
Podejmowane są ciągle to nowe inicjatywy twórczych nauczycieli i dzieci oraz rodziców dla
wspólnego dobra. Placówka otwarta jest na każde działanie ludzi „pozytywnie nakręconych”
na zdrowie. Od lat cała społeczność lokalna spotyka się na festynach rodzinnych
organizowanych w naszej szkole, imprezach kulturalnych, obchodach świąt, zawodach
sportowych.
Głównym takim Festynem Rodzinnym jest festyn z okazji Dnia Dziecka i Sportu.
Odbywają się w tym dniu zabawy i gry dla uczniów wraz z rodzicami. Wyścigi, za które pary –
rodzic i dziecko – otrzymują wspólnie punkty i nagrody za najlepsze miejsce. Odbywa się
mecz, gdzie rozgrywane są gry pomiędzy zespołami uczniów, nauczycieli, rodziców, lokalnych
władz, zaprzyjaźnionych szkół. W ramach tego święta spożywany jest wspólny posiłek.
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Od lat odbywa się w naszej szkole Tydzień Zdrowia. W ramach tych dni
przeprowadzane są zintensyfikowane działania związane z edukacją zdrowotną związaną ze
zdrowiem fizycznym, psychicznym, ekologicznym i uwieńczony jest ten tydzień Konferencją
Zdrowia rokrocznie organizowaną przez naszą szkołę dla wszystkich chętnych i zaproszonych
gości.
Bardzo dużą rolę przykładamy do rozwoju fizycznego naszych uczniów. Dzięki
wsparciu Gminy Lubasz odbywały się zajęcia pozalekcyjne z piłki nożnej, tenisa ziemnego,
tańca, aerobiku, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Uczniowie nasi biorą udział
w licznych rozgrywkach, turniejach, przeglądach, występach artystycznych. Dodatkowo
otrzymaliśmy dwukrotnie - w roku szkolnym 2009/2010 i 2011/2012 grant z firmy Danone
„Masz Pomysł? Podziel się Posiłkiem!” w ramach, którego odbywały się zajęcia sportowe
i artystyczne pozalekcyjne wraz z dożywianiem. Ewaluacja wskazała, że projekt ten cieszył się
wśród uczniów wielkim entuzjazmem i był bardzo potrzebnym szczególne dla wyrównywania
różnic przeciwdziałając odrzuceniu. Również dla wyrównania szans szkoła wsparta została
dofinansowaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z projektu „bezpieczna szkoła” „Z Pasją
na Ty!”, z którego to projektu zrealizowane zostały liczne warsztaty i zajęcia taneczne
i akrobatyczne, oraz wycieczki dla uczniów. Również nasi uczniowie często korzystają
z basenu wyjeżdżając na wspólna wycieczkę autokarem. Odbywają się liczne wycieczki piesze
w bardzo ciekawe miejsca naszego rejonu. Uczniowie licznie biorą udział w organizowanych
przez nauczycieli wycieczkach szkolnych jedno i kilkudniowych.
Następnym po zdrowiu fizycznym i zdrowym odżywianiu priorytetowym działaniem
zrealizowanym w ramach Szkoły Promującej Zdrowie w szkole w Lubaszu jest
bezpieczeństwo i zdrowie dzieci i dorosłych. Prowadzany jest w szkole egzamin na kartę
rowerową, konkurs wiedzy i umiejętności z przepisów ruchu drogowego, konkurs pożarniczy
na szczeblu powiatowym, gdzie uczniowie odnoszą sukcesy. Dla nauczycieli i uczniów odbyły
się szkolenia w ramach udzielania pierwszej pomocy.
Promocja zdrowia jest szczególnie i nierozerwanie związana ze zdrowym
odżywianiem. Ogromnym sukcesem jako Szkoły Promującej Zdrowie jest prowadzenie
sklepiku uczniowskiego, który zaopatrywany jest w warzywa i owoce, przekąski dalekie od
pożywienia szkodzącego zdrowiu i prawidłowemu rozwojowi ucznia, dziecka. Sklepik
pozbawiony jest napojów gazowanych, chipsów itp. Niebywałym sukcesem jest
wprowadzenie przerwy śniadaniowej, podczas której uczniowie wspólnie w klasie spożywają
codziennie śniadanie w szkole wraz z herbatą, owocem w ramach programu Owoce w szkole!
(w klasach I-III), mlekiem w ramach programu Pij mleko! Dodatkowo dzięki programowi
Danone uczniowie klas IV-VI otrzymują również porcję owoców i warzyw.
Często nasi uczniowie przygotowują z wychowawcami zdrowe przekąski, kanapki kolorowezdrowe, koktajle, soki z sokowirówki w ramach akcji organizowanych przez szkołę „Zróbmy
razem aby zjeść”, „Nakarmić mózg!”, „Zdrowe serce!” , „Warsztatów kulinarnych „ lub
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z zewnątrz jak „Śniadanie daje moc!”. Uczą się techniki, higieny, przygotowywania posiłków,
zasad higieny, zasad podawania, kultury spożywania a przede wszystkim podstaw dietetyki
niezbędnej do rozwoju młodego organizmu.
W wydawana gazetce szkolnej przez Samorząd Uczniowski uczniowie znaleźć mogą przepisy
i rady kulinarne. Na gazetkach szkolnych w holu i klasach zamieszczone są informacje na
temat zasad zdrowego odżywiania. Uczniowie na holu szkoły zbudowali piramidę zdrowego
odżywiania nazwaną w ramach realizowanego projektu edukacyjnego „Piramida Lepszego
Życia”. W ramach projektu uczniowie przygotowali menu dzienne dla siebie, inscenizację
przedstawiającej zasady zdrowego odżywiania, przygotowali prace plastyczne którymi
wypełniona została piramida żywieniowa.
Dla uczniów odbywają się szkolenia również prowadzone przez specjalistów – pielęgniarkę,
pedagoga w ramach zdrowego odżywiania i unikania spożywania napojów energetycznych.
Nasza stołówka, kuchnia i sklepik szkolny są wyremontowane i są przykładem nowoczesnego
miejsca pracy dla obsługi, a uczniom stworzono przyjemne miejsce do spożywania
smacznych posiłków przygotowywanych wg zasad racjonalnego żywienia.
Dla rodziców odbyły się szkolenia Zdrowego gotowania. Rodzice bardzo chętnie i licznie
włączają się w akcje poświęcone zdrowemu odżywianiu w ramach Tygodnia Zdrowia,
Konferencji Zdrowia, Śniadań dla dzieci.
Profilaktyka zdrowia psychicznego w naszej szkole odgrywa kluczową rolę.
Przeprowadzane są liczne szkolenia i warsztaty wśród uczniów dzielonych na małe grupy by
warsztaty te były skuteczne. Regularnie spotykają się uczniowie z policją, pedagogiem
szkolnym.
Na terenie boiska przed szkołą rozrysowane są plansze do gier rekreacyjnych,
zamocowane są kosze do koszykówki, siatka do siatkówki, bramki do piłki nożnej, bramki do
piłki ręcznej. Wokół szkoły jest dużo zieleni i kwiatów o która wraz z uczniami dba woźny
systematycznie koszący trawą i sprzątający wokół obiektu.
Uczniowie dojeżdżający do szkoły bezpiecznie wsiadają i wysiadają z autobusów
szkolnych na parkingu przy szkole.
Szkoła otwarta jest dla uczniów w okresie ferii zimowych. Rokrocznie odbywają się
zajęcia w czasie ferii. To sami uczniowie proponują nauczyciela jak chcieliby spędzić czas
wolny. Realizowane są zajęcia sportowe, plastyczne, wycieczki na basen, lodowisko. Dzięki
temu nasi uczniowie oraz inne dzieci, które spędzają ferie w naszej miejscowości mogą
bezpiecznie, twórczo i aktywnie spędzić czas wolny.
Ogromnym sukcesem naszej szkoły jest współpraca pomiędzy szkolą a lokalnymi
instytucjami, ośrodkami, klubami. Uczniowie nasi korzystają z współdziałania z: Gminnym
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Ośrodkiem Kultury (Halą Widowiskowo-Sportową), Caritasem, Gimnazjum, Edukacją Lubasz,
szkołami podstawowymi gminy, Ludowym Związkiem Sportowym. W roku szkolnym
2011/2012 po współpracy z tymi instytucjami realizowaliśmy autorski projekt „Moja
Kolorowa Szkoła!”. Więcej informacji na temat naszych działań znajdą Państwo także na
stronie www.splubasz.pl.
2) Specjalne kompetencje („mocne strony”) szkoły w zakresie tworzenia szkoły
promującej zdrowie z obszaru dwóch standardów
Lp.

Specjalne kompetencje szkoły
(„mocne strony”) w zakresie tworzenia
szkoły promującej zdrowie

Nr standardu

Drugi 1.
SZPZ zarządza
projektami
promocji
zdrowia w
sposób
sprzyjający:
uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej
(w tym rodziców) i społeczności lokalnej
1) Włączenie społeczności szkolnej i lokalnej w realizacji Festynu
Rodzinnego, Tygodnia Zdrowia, Jasełek, Poranka
Wielkanocnego – dni te obchodzone w szkole są w szczególny
sposób i bardzo mocno zaangażowana jest bardzo duża
rzesza osób w przygotowania, realizację dla dobra naszych
uczniów.
2) Pozyskiwanie dodatkowych funduszy lub produktów dla
realizacji naszych zamierzeń związanych z promocją zdrowia
w ramach projektu „Drugie śniadanie w drugim domu”,
„Moja Kolorowa Szkoła!”.
3) Angażowanie i aktywizowanie rodziców w ramach
przygotowań, organizacji imprez i uroczystości szkolnych np.:
przygotowanie Konferencji Zdrowia, Tydzień Zdrowia
(jedzenie), malowanie, szycie strojów do tańca dla dzieci,
finansowanie nagród w konkursach i zawodów dla uczniów,
prac na terenie boiska szkolnego.
4) Organizowanie wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury
i Przedszkolem Festynu z okazji Dnia Dziecka w Amfiteatrze –
przygotowanie prezentacji tanecznej.
5) Przygotowanie z rodzicami prezentów na Mikołajki, oraz
Dzień Dziecka.
6) Organizacja Dnia Dziecka i Sportu – Festynu Rodzinnego –
przygotowanie poczęstunku, prowadzenie gier i zabaw.
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7) Współpraca z Policja, SANEPIDEM, Klubem Fitness, Gminnym
Ośrodkiem Kultury, Edukacja Lubasz, Gimnazjum, szkołami
podstawowymi gminy i powiatu, Gmina Lubasz, Caritasem,
Zespołem Ludowym z Lubasza, Klubem Sportowym
„Radwan”, Nadleśnictwa, Technikum Leśne w Goraju.
skuteczności i długofalowości działań
1)
2)
3)
4)
5)

Od lat realizujemy program udzielania pierwszej pomocy.
Realizujemy program profilaktyczny i wychowawczy szkoły.
Organizowane są wyjazdy na Zielone Szkoły.
Realizujemy program „Owoce w szkole!”, Pij mleko!”
Realizujemy projekt „Drugie śniadanie w drugim domu” –
mający na celu dożywianie i przeciwdziałaniu wykluczeniu.
6) Realizujemy projekt „Koja kolorowa szkoła!” w ramach
szerokiej promocji zdrowia – fizycznego , psychicznego,
duchowego, bezpieczeństwa realizowanego w ramach
„kolorów” – kolorowych drużyn.
Czwarty –

2.
SzPZ tworzy
klimat
społeczny
sprzyjający:
satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz
wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników
1) Stwarzanie dla uczniów zajęć dodatkowych dla uczniów
zdolnych pogłębiające wiedzę i umiejętności. Zajęcia
dostosowane są do potrzeb uczniów chcących rozwijać swoje
zainteresowania i uzdolnienia. Prowadzone w szkole są : koło
matematyczne, koło przyrodnicze, zajęcia artystyczne –
plastyczne, muzyczne, taneczne, teatralne, zajęcia sportowe,
zajęcia językowe.
2) Tworzone są zajęcia wyrównawcze dla uczniów ze
specjalnymi trudnościami w nauce z języka polskiego,
matematyki oraz zajęcia dla uczniów z innymi problemami z
pedagogiem szkolnym. Przy współpracy z Przychodnia
Psychologiczno-Pedagogiczną.
3) Organizowanie zajęć edukacyjnych poza szkołą np.: wycieczki
edukacyjne piesze, autokarowe, zielone szkoły.
4) Organizowanie wycieczek szkolnych klasowych turystycznokrajoznawczych z dofinansowaniem Rady Rodziców, Danone.
5) Planowanie i przeprowadzanie szkolnych i międzyszkolnych
zawodów, turniejów, konkursów przedmiotowych i
tematycznych (literackich, pisania, matematycznych,
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przyrodniczych, plastycznych, tanecznych, tenisowych, z gier
drużynowych, wyścigów) oraz tworzenie możliwości udziału
w zawodach i konkursach zewnętrznych.
6) Umożliwianie Samorządowi Uczniowskiemu działań
związanych z realizacją planów szkoły, przeprowadzanie
wyborów ogólnych do SU.
7) Nagradzanie uczniów nawet symbolicznym upominkiem za
sukcesy i zaangażowanie w różną działalność.
8) Wyróżnianie uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i
rodziców pochwałami za zaangażowanie i pracę w działalność
szkoły – przygotowywanie imprez, spotkań, szkoleń,
zawodów oraz udział w przedsięwzięciach szkoły.
9) Stała współpraca z Przychodnią Pedagogiczno –
Psychologiczną.
10) Stwarzanie uczniom warunków do samorealizacji, integracji
i twórczej aktywności: pokazy artystyczne, pomoc na
stołówce młodszym uczniom, organizowanie Baliku
Karnawałowego dla I-III, Andrzejek, Dyskoteki dla Vipów –
zabawy karnawałowej.
11) Organizacja zawodów sportowych oraz udział uczniów w
zawodach i turniejach na szczeblu powiatowym i rejonowym
oraz wojewódzkim : udział w imprezach według kalendarza
PSZS, II miejsce w Aerobiku Grupowym w Rejonie Piła, II
miejsce w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim piłce
siatkowej chłopców, II miejsce w piłce koszykowej, II miejsce
w drużynowych zawodach lekkoatletycznych, miejsca na
podium w gminnych zawodach przełajowych.
12) Osiąganie sukcesów uczniów w konkursach przedmiotowych
z języka niemieckiego, matematyki, wiedzy o pożarnictwie.
13) Licznie uczennice uczestniczą w występach artystycznych na
lokalnych uroczystościach i imprezach tj.: Powiatowe i
Gminne Podsumowanie Roku Sportowego, Dzień Dziecka,
Wigilia, Zawody Sportowe, Noc Świętojańska, Dni Lubasza,
Walentynki, Dzień Tańca, otwarcie hali widowiskowosportowej, otwarcie Orlika 2012, otwarcie boiska
wielofunkcyjnego itd.’Turnirj piłki nożnej Czaruś Cup”
14) W czasie wolnym od zajęć (ferie zimowe) szkoła otwarta jest
dla uczniów, spędzają bezpiecznie czas oraz uczestniczą w
zajęciach wycieczkach na basen, lodowisko. Korzystają z
oferty Gminnego Ośrodka Kultury.
15) Dbałość o bezpieczeństwo uczniów w trakcie przerw
międzylekcyjnych: dyżury nauczycieli.
16) Organizacja imprez okolicznościowych i spotkań
integracyjnych dla wszystkich pracowników szkoły – Święto
KEN, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka.
17) Organizacja wyjazdów do kina, teatru i wycieczek
krajoznawczych dla nauczycieli i pracowników szkoły.
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18) Wspólne, wszystkich pracowników podejmowanie decyzji
w sprawie gospodarowania środkami funduszu socjalnego.
19) Wyróżnianie, pochwały i przyznawanie nagród dla nauczycieli
i pracowników na forum społeczności szkolnej.
zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników
1) Opracowanie planu zajęć dodatkowych uczniów z
uwzględnieniem wymogów higieny procesu nauczania np.:
równomierność zajęć w tygodniu i harmonogramu dojazdów
uczniów.
2) Możliwość pozostawiania przez uczniów klas I-III farb,
plasteliny, bloków, w salach lekcyjnych i dzięki temu
odciążanie tornistrów.
3) Działalność szkolnego sklepiku szkolnego ze zdrowymi
przekąskami i owocami oraz produktami, napojami
niegazowanymi, które nie zaburzają prawidłowych nawyków
żywieniowych.
4) Możliwość udziału uczniów potrzebującym w zajęciach
gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.
5) Organizowanie praktycznych zajęć, na których uczniowie
przygotowują zdrowe kanapki, przekąski i sałatki, soki i
koktajle, uczą się korzystać z urządzeń domowych.
6) Organizowanie i propagowanie konkursów o tematyce
zdrowotnej: plastycznej np.: „Bezpieczeństwo na drodze”,
„Zjeżony kot” itd.
7) Poszerzanie oferty rozwoju dla uczniów poprzez udział w
zajęciach organizowanych przez: Hajdasz, Gminny Ośrodek
Kultury – fotografika, śpiew ludowy.
8) Udział w szkoleniach nauczycieli, w warsztatach i
konferencjach dotyczących profilaktyki zdrowotnej i szkoły
promującej zdrowie.
uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków
społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności
lokalnej
1) Zbieramy i segregujemy odpady z pomocą rodziców oraz
pomagamy zwierzętom w okresie zimy, zbieramy artykuły
papiernicze dla hospicjum dla dzieci, włączyliśmy się w akcję
góra grosza, Danone.
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