
Zespół Placówek Oświatowych 

w Kasince Małej  



Zespół Placówek Oświatowych w Kasince Małej  to szkoła, 

w której promujemy zdrowy styl życia oraz wychowujemy 

dzieci i młodzież w duchu odpowiedzialności za zdrowie 

swoje i innych. 

Prezentacja przedstawia zadania realizowane  

w naszej szkole w roku szkolnym 2015/2016 



Szkoła realizuje programy wspierające 

zdrowy styl życia: 

• Owoce i warzywa w szkole, 

• Już pływam, 

• Jeżdżę z głową, 

• Nie pal przy mnie, proszę,  

• Czyste powietrze wokół nas, 

• Znajdź właściwe rozwiązanie, 

• Trzymaj formę, 



RUCH TO ZDROWIE 

KAŻDY CI TO POWIE… 

PIESZE WYCIECZKI… 



Lubomir- klasy I-III 



Bezpieczeństwo na drodze- 

spotkanie z policjantem 



Sklepik szkolny na medal… 

W naszym szkolnym sklepiku można zakupić  owoce, soki 

owocowe, wodę oraz pyszne kanapki pełnoziarniste z 

warzywami 

 



Pyszne i co najważniejsze… zdrowe-  

nasza stołówka… 



Samodzielnie wykonujemy 

zdrowe posiłki… 

 



Przedszkole 







Klasa IIb 



Klasa III  



  „Śniadanie Daje Moc” 

 

   6 listopada 2015r.  uczniowie klas: 0A, 0B, I, IIA, 

IIB i III ZPO Kasinka Mała zorganizowali swoją 

akcję „Śniadanie Daje Moc”. Tego dnia 

przynieśli do szkoły produkty potrzebne do 

sporządzenia zdrowego śniadania. Przy pomocy 

wychowawczyń przygotowali nie tylko  pyszne, 

kolorowe kanapki, ale również zdrowe, 

soczyste szaszłyki. 

 



   Dzieci poznały 12 podstawowych zasad zdrowego 

odżywiania opracowanych specjalnie dla uczniów 

przez Instytut Matki i Dziecka. Ponadto, podczas 

przygotowywania wspólnego śniadania, uczniowie 

odkrywali nowe smaki, dowiedzieli się co lubią 

koledzy z klasy, a przede wszystkim mogli wspólnie 

spożyć najważniejszy posiłek dnia i podzielić się 

nim z innymi. To była świetna zabawa zarówno dla 

dzieci, jak i dla nauczycieli, dzięki której 

najmłodsi nauczyli się także prawidłowo układać 

zdrowy jadłospis  na cały dzień. 

     Aktywny udział w zajęciach pozwolił dzieciom 

pogłębić wiedzę na temat zdrowego odżywiania. 









Dzień Edukacji Narodowej 

Prezent może być piękny i zdrowy… 



Jemy jabłka…. 
     Dzięki staraniom dyrekcji Zespołu Placówek Oświatowych w Kasince Małej nasza 

placówka została wpisana przez Agencję Rynku Rolnego w Warszawie do rejestru 

jednostek organizacyjnych uprawnionych do bezpłatnego otrzymania od 

organizacji producentów oraz ich zrzeszeń owoców i warzyw nieprzeznaczonych 

do sprzedaży. 

     W ramach tego programu Gospodarstwo Sadownicze dostarczyło nieodpłatnie do 

szkoły tonę jabłek przeznaczonych do rozdysponowania. Skrzynki  z owocami 

zostały ustawione na korytarzach wszystkich pięter, więc chętni uczniowie mogą 

do woli raczyć się wybornymi polskimi jabłkami. Trzeba przyznać, że pyszne, 

chrupiące i soczyste jabłuszka cieszą się dużym powodzeniem. Ponadto Pani 

Dyrektor namawiała także, aby każda klasa z wychowawcami przygotowała „swój 

dzień z jabłkiem w roli głównej”. W odpowiedzi uczniowie klas II A i II B wykonali 

już smakowite galaretki z jabłuszkami. Kolejne klasy zamierzają przygotowywać 

m.in.: soki jabłkowe, pieczone jabłka z konfiturą, a nawet szarlotkę.    

 



 





Galaretka owocowa 

 z jabłuszkami… 







Soczek… 







Pieczone jabłka 

z konfiturą… 



Dbamy o nasze najbliższe środowisko… 

sprzątamy naszą małą ojczyznę 





Podejmujemy działania służące promowaniu zdrowia zgodnie z 

zaleceniami Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem 

 

Program Zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem 

brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce 



Prelekcja w ramach Programu  

Profilaktyki HPV 

 
    Dnia 17 grudnia 2015 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z Panią ginekolog 

Magdaleną Dudzik. Uczestniczyły w nim wszystkie dziewczyny klas 

gimnazjalnych. 

     W czasie prelekcji Pani doktor przybliżyła informacje na temat zakażeń wirusem HPV. 

Gimnazjalistki dowiedziały się m.in.: jakie są najpopularniejsze odmiany wirusa, jakie 

choroby wywołuje wirus brodawczaka ludzkiego, dlaczego HPV jest groźny oraz w jaki 

sposób skutecznie zapobiegać zakażeniom tym wirusem. Następnie Pani doktor 

zaprezentowała film przedstawiający przebieg infekcji wirusowej i wyjaśniła jak wirus 

namnaża się w komórkach nabłonka szyjki macicy. Opowiedziała również jak wykonuje 

się badanie cytologiczne, które jest niezwykle ważne w profilaktyce raka szyjki 

macicy. 

     Dziewczyny miały możliwość zadawania pytań i wyjaśnienia wątpliwości na temat 

zakażeń wirusem. Pani ginekolog zachęciła uczennice, aby porozmawiały o badaniach 

cytologicznych ze swoimi mamami. Wszystko po to, by każda kobieta przynajmniej raz 

na trzy lata takie badanie wykonywała i w ten sposób dała sobie szansę na życie. W 

trakcie spotkania Pani doktor podkreśliła, jak istotną rolę w profilaktyce raka szyjki 

macicy odgrywają szczepionki przeciw HPV. 

 





Współpracujemy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w 

Limanowej w zakresie realizacji działań profilaktyki uzależnień, 

zdrowego odżywiania oraz aktywności fizycznej. 

„Czyste powietrze wokół nas”  

 

„Nie pal przy mnie, proszę”  

 

„Znajdź właściwe rozwiązanie” 

 

„Trzymaj formę” 

http://psselimanowa.wsse.krakow.pl/obszary-dzialan/promocja-zdrowia/66-czyste-powietrze-wokol-nas.html
http://psselimanowa.wsse.krakow.pl/obszary-dzialan/promocja-zdrowia/66-czyste-powietrze-wokol-nas.html
http://psselimanowa.wsse.krakow.pl/obszary-dzialan/promocja-zdrowia/67-nie-pal-przy-mnie-prosze.html
http://psselimanowa.wsse.krakow.pl/obszary-dzialan/promocja-zdrowia/67-nie-pal-przy-mnie-prosze.html
http://psselimanowa.wsse.krakow.pl/obszary-dzialan/promocja-zdrowia/67-nie-pal-przy-mnie-prosze.html
http://psselimanowa.wsse.krakow.pl/obszary-dzialan/promocja-zdrowia/67-nie-pal-przy-mnie-prosze.html


 Czyste powietrze wokół nas 

 Nie pal przy mnie proszę  

 Znajdź właściwe rozwiązanie 
 

    Programy realizowane we współpracy z Państwowym 
Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Limanowej.  Mają na 
celu zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie 
w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach 
lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń. Zmniejszenie narażenia 
dzieci na bierne palenie tytoniu, kształtowanie u dzieci postaw 
odpowiedzialności za zdrowie własne i swoich bliskich, 
uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla 
zdrowia, zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych 
klas szkół podstawowych i gimnazjum. 

 

 

 

 

 

 



 





Dopalacze, czyli nie idź na skróty… 

trudne tematy i współczesne zagrożenia 



   Trzymaj formę 

    Ogólnopolski program edukacyjny 
„Trzymaj formę” realizowany jest 
na lekcjach biologii, wychowania 

fizycznego i zajęć 
pozalekcyjnych.  

 

W ramach programu uczniowie 
wykonują plakaty promujące 
zdrowy tryb życia, analizują 
piramidę zdrowego żywienia, 
wykonują gazetki, układają 

jadłospisy. 

 







Zajęcia sportowe w naszej szkole… 

 MultiSport, 

 

 Get into Rugby, 

 

 JuniorSport, 

 

 SKS (Szkolne Koło Sportowe), 

 

 Zajęcia sportowe organizowane  

     dla uczniów Szkoły Podstawowej  

     i Gimnazjum w czasie  

     ferii zimowych, 

 



Bezpieczeństwo w ruchu drogowym… 

     Dnia 27 kwietnia 2016 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Kasince 

Małej odbyły się powiatowe eliminacje XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju 

Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 

     Celem turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz 

poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa 

dzieci i młodzieży szkolnej w szczególności poprzez: popularyzowanie 

przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie 

partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, popularyzowanie 

podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy, 

popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu 

oraz inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

 





 



Wykonały: 

 

Agnieszka Dorczak 

Justyna Łazorko 


