Szkoła Podstawowa w Racławiczkach dostarcza
owoce objęte dotacjami Unii Europejskiej w
ramach europejskiego programu dopłat do
spożycia owoców.
Celem programu „Owoce w szkole” jest ukształtowanie wśród dzieci
nawyków żywieniowych, polegających na regularnym spożywaniu owoców i
warzyw. Konsekwencją podniesienia świadomości uczniów w zakresie
zdrowego żywienia będzie ograniczenie występowania wśród dzieci nadwagi

i innych chorób cywilizacyjnych, spowodowanych zbyt małym spożyciem
owoców i warzyw.
Owoce i warzywa dostarczane uczniom w ramach programu muszą spełniać
wymagania jakościowe i zdrowotne określone w przepisach Unii
Europejskiej i przepisach krajowych. Dostarczane owoce i warzywa są
gotowe do bezpośredniego spożycia - czyste, wystarczająco rozwinięte i
odpowiednio dojrzałe, zdrowe.
W programie „Owoce w szkole” przewidziane są również działania
towarzyszące. Przystępując do programu szkoły są zobowiązane do
realizacji działań o charakterze edukacyjnym, wzbogacającym wiedzę dzieci
na temat owoców i warzyw. Tematyka z zakresu właściwego odżywiania
dzieci i młodzieży znajdująca się w rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) stanie się podstawą do
opracowania scenariuszy zajęć dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
uczestniczących w programie. Zajęcia będą miały różnorodną i ciekawą
formę, a ich przebieg - także poza klasą szkolną - będzie sprzyjał
inicjowaniu działań z zakresu zdrowego stylu życia.
http://owocewszkole.org/

Szkoła Podstawowa w Racławiczkach dostarcza produkty mleczne
objęte dotacjami Unii Europejskiej w ramach europejskiego
programu dopłat do spożycia mleka w szkołach.
Celem programu „Mleko w szkole” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych
nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.

Mleko i produkty mleczne odgrywają podstawowa rolę w odżywianiu i
mają wielki znaczenie dla zdrowia człowieka. W szczególności mleko jest
dobrym źródłem wysokowartościowych białek, łatwo przyswajalnego
tłuszczu, ważnych dla organizmu soli mineralnych (w tym wapnia,
fosforu), witaminy A i witaminy z grupy B. Ze względów fizjologicznych
korzystne znaczenie ma alkaiczny odczyn popiołu mleka,
przeciwdziałający zakwaszaniu organizmu człowieka.

„Fascynujący świat nauki i technologii”

Projekt zakłada współpracę wielu instytucji w zakresie jego realizacji, m.in. instytucje
kultury, ośrodki naukowe, uczelnie wyższe, gospodarstwa edukacyjne. Zaplanowane
w projekcie działania są spójne i wprowadzają nową jakość w opolskiej edukacji.
Pokazują, że Opolszczyzna ma bogatą ofertę edukacyjną dla dzieci i młodzieży, a
szkoły i nauczyciele wykorzystując szerokie spektrum metod nauczania i środków
dydaktycznych pozwalają rozwijać uczniom swoje zainteresowania i pasje. Pozwolą
one dostosować edukację do możliwości każdego ucznia na miarę XXI w. Działania
te są wsparciem dla nauczycieli w realizacji podstawy programowej I i II etapu
edukacyjnego z ukierunkowaniem na rozwój umiejętności kluczowych. W zależności
od potrzeb szkoły zajęcia przewidują realizację modułu: matematycznoprzyrodniczego lub humanistycznego; mogą być realizowane w formach
interdyscyplinarnych lub bardziej ukierunkowanych (np. matematyka, przyroda,
fizyka, j. polski, historia), jak również wybiegać poza ramy przedmiotowe (np.
umiejętność uczenia się, kompetencje osobowe i interpersonalne, kreatywność i
innowacyjność, twórcze wyrażanie idei, doświadczeń i uczuć).

Program edukacji antytytoniowej pt.
"Nie pal przy mnie, proszę"

Program edukacji antytytoniowej pt. „Nie pal przy mnie, proszę” stanowi drugie
ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i
młodzieży. Skierowany jest do uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Program ma
charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci
świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy
nich papierosy. W programie wykorzystuje się aktywizujące metody prowadzenia
zajęć.

Program pt."Trzymaj Formę!"

Główny Inspektorat Sanitarny, we współpracy ze Stowarzyszeniem
Federacja Producentów Żywności”, wcielił w życie program „Trzymaj
Program powstał w oparciu o zalecenia strategii Światowej Organizacji
(WHO) w zakresie diety, aktywności fizycznej i zdrowia oraz Narodowej
opracowanej przez Instytut Żywności i Żywienia.

„Polska
Formę!”.
Zdrowia
Strategii

Adresatami programu są uczniowie szkół gimnazjalnych oraz klas V – VI szkół
podstawowych. Program realizowany jest metodą projektu, w której to uczniowie we
współpracy z nauczycielami opracowuję tematy i cele projektu, później planują pracę,
opracowują harmonogram i kryteria wykonania, działają samodzielnie pod opieką
nauczyciela i przedstawiają rezultaty.

Celem, do którego dążymy poprzez realizację programu, jest edukacja w zakresie
trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich
rodzin. Aby to osiągnąć potrzebna jest promocja zasad aktywnego stylu życia i
zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór
jednostki.

Program profilaktyki palenia tytoniu pt. „Znajdź właściwe
rozwiązanie”

Cel główny programu:


Zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej

Cele szczegółowe programu:




Zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego
Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich
Kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i
biernego palenia tytoniu

Program „Radosny Uśmiech – Radosna Przyszłość”

Próchnica jest jedną z najszerzej rozpowszechnionych chorób na świecie. W Polsce
dotyczy 85-90% wszystkich grup wiekowych. Głównym czynnikiem odpowiedzialnym
za rozwój próchnicy zębów są bakterie, które rozkładając cukry obecne w
pożywieniu, wytwarzają kwasy rozpuszczające substancje mineralne szkliwa. Czas
zalegania pokarmu w jamie ustnej jest drugim czynnikiem próchnicy. Kolejne czynniki

powstawania próchnicy to: czynniki dietetyczne i uwarunkowania genetyczne. To, czy
nasze zęby będą zdrowe w największej mierze zależy jednak od nas samych , od
naszej świadomości i znajomości problemu.
Cel główny programu:
o

zmniejszenie występowania próchnicy zębów u dzieci

Cele szczegółowe:





wzrost wiedzy na temat zdrowia jamy ustnej
wyrobienie nawyków higienicznych od najmłodszych lat
podniesienie wśród dzieci odpowiedzialności za higienę jamy ustnej
zachęcanie rodziców do współdziałania na rzecz prawidłowej higieny jamy
ustnej

Adresaci:



uczniowie klas II szkół podstawowych
rodzice

Program „Klub Bezpiecznego Puchatka

Program „Klub Bezpiecznego Puchatka” to największy w Polsce program
o tematyce bezpieczeństwa skierowany do I klas szkół podstawowych w całej Polsce.
Organizowany jest przez markę Puchatek, we współpracy z Wydziałem ds. Nieletnich,
Patologii i Profilaktyki Biura Prewencji Komendy Głównej Policji oraz Wydziałem ds.
Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Patronem Honorowym akcji jest Komendant Główny Policji oraz wszystkie Kuratoria
Oświaty. W programie wzięło już udział 600 000 dzieci.
Celem akcji jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę w
szkole oraz wspieranie ich rozwoju. Program zwraca uwagę na potencjalne zagrożenia,
uświadamia dzieciom i ich rodzicom skutki niebezpiecznych zachowań w domu, szkole i na
drodze. Każda ze szkół zgłoszonych do programu otrzymuje bezpłatnie specjalne,
przygotowane przez metodyków, materiały edukacyjne, na podstawie których realizuje
zajęcia o tematyce bezpieczeństwa oraz Certyfikat potwierdzający zaszczytny tytuł
przynależności do „Klubu Bezpiecznego Puchatka”.
www.bezpiecznypuchatek.pl

LEPSZA SZKOŁA to projekt edukacyjny prowadzony przez
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

Programy z matematyki – Sesja z Plusem.
Programy z języka polskiego - Wielki Sprawdzian
Główne cele projektu to: badanie efektywności nauczania, rozwijanie integracji
międzyprzedmiotowej i kształcenie nauczycieli. Uczestnictwo w projekcie dzięki
specjalistycznym testom daje nauczycielom możliwość badania kompetencji uczniów,
porównania wyników swoich klas z wynikami uczniów w całej Polsce, zaplanowania pracy
na cały rok szkolny oraz analizy osiągnięć uczniów.

