Podsumowanie programu Szkoła Promująca Zdrowie.
Prezentacja działań naszej szkoły realizowanych w ramach programu
„Szkoła Promująca Zdrowie” odbyła się podczas uroczystości szkolnej
zorganizowanej w naszej szkole dn. 13 maja 2016r. o godz. 13.00.
Uroczystość składała się z dwóch części – oficjalnej oraz artystycznej.
W pierwszej części zaprezentowane zostały dotychczasowe dokonania
szkoły w zakresie realizacji programu „Szkoła Promująca Zdrowie” oraz wyniki
autoewaluacji w zakresie dwóch standardów: „Klimat społeczny w szkole” oraz „Baza
lokalowa i środowisko fizyczne szkoły”. Przedstawiona została prezentacja
multimedialna obrazująca działania naszej szkoły z ostatnich lat realizacji programu
ukierunkowane na rozwiązywanie problemów priorytetowych.
Wszyscy uczestnicy uroczystości mieli również możliwość obejrzenia reportażu,
w którym uczniowie wypowiadali się na temat cech, jakie posiada szkoła, która
promuje zdrowy styl życia.
Część artystyczna składała się z dwóch występów:
- uczennice klas III zaprezentowały układ taneczny pt. „Sałatka owocowa”,
- całość uroczystości zaś uświetnił musical pt. „Szkoła zarażająca zdrowiem”,
w którym aktorami były uczennice klas IV-VI oraz dwóch nauczycieli: wychowawczyni
świetlicy oraz nauczyciel języka angielskiego. Reżyserem oraz autorem tekstów
piosenek do musicalu była nauczycielka wychowania fizycznego.
Wszyscy obecni uczestnicy uroczystości mieli również możliwość obejrzenia
dekoracji szkoły, którą stanowiły przygotowane przez uczniów plakaty na temat
„Szkoła promująca Zdrowie”, plakaty informacyjne, wystawy talentów nauczycieli,
uczniów i rodziców oraz gazetki przedstawiające szkolne działania w zakresie
promocji zdrowia, a także kroniki: szkolna oraz kronika Szkoły Promującej Zdrowie.
Na szkolnym korytarzu uczniowie klasy Ia razem z wychowawcami i rodzicami
przygotowali stoisko ze zdrowymi sokami.
W uroczystości wzięli udział:
- członkowie społeczności szkolnej: dyrektor szkoły, wicedyrektorzy, nauczyciele
klas I-III oraz IV-VI, przedstawiciele pracowników administracji i obsługi, uczniowie,
wiceprzewodnicząca Rady Rodziców p. Agnieszka Szczepankiewicz oraz zaproszeni
rodzice.
- zaproszeni goście:
 Ewa Dombrowska, Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w
Warszawie, Rejonowy Koordynator Programu „Szkoła Promująca
Zdrowie”,
 Magdalena Borowska kierownik Wydziału Oświaty Zdrowotnej
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m.st. Warszawie,
 Krzysztof Miszewski, Przewodniczący Rady Dzielnicy Targówek m.st.
Warszawy,
 Katarzyna Majdura, Naczelnik Wydziału Edukacji i Wychowania
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy,
 Jolanta Michałowska, Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej „Schola-Med”,
 Wioletta Zimochocka, przedstawiciel Firmy Cateringowej „Gastro
Team”,
 St. Inspektor Bożena Gutowska, przedstawiciel VI Oddziału
terenowego Straży Miejskiej,






St. Inspektor Krzysztof Gorzelniawski, przedstawiciel VI Oddziału
terenowego Straży Miejskiej,
Roman Soroczyński, prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Zdrowy Targówek”,
Małgorzata Jarzębska, koordynator programu „Szkoła Promująca
Zdrowie” w Szkole Podstawowej nr 82 w Warszawie,
dyrektorzy placówek kulturalno-oświatowych, dyrektorzy szkół
podstawowych dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

