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Wstęp 

 

Aktywność w życiu młodego człowieka ma ogromne znaczenie. Wspomaga ona właściwy 

rozwój organizmu, stymuluje go i rozwija umiejętności. Zwiększa odporność oraz przynosi 

odprężenie i radość. 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca osobom w wieku od 9 do 17 roku życia dawki 

ruchu w następującej ilości: 

 co najmniej 60 minut dziennie aktywności fizycznej o umiarkowanej lub wysokiej 

intensywności, przy czym każda ilość dodatkowej aktywności fizycznej, 

przekraczająca zalecane minimum 60 minut, zapewnia dodatkowe korzyści 

zdrowotne, 

 większość dziennej aktywności fizycznej dzieci i młodzieży powinny stanowić 

umiarkowanie intensywne ćwiczenia aerobowe (czyli tlenowe), do których należy 

włączyć ruch o intensywnym natężeniu, wymagający większych nakładów 

energetycznych, 

 co najmniej 3 razy w tygodniu aktywności ruchowe winny być ukierunkowane na 

wzmacnianie i kształtowanie  mięśni i kości, czyli zwiększające siłę, szybkość                 

i gibkość. 

Rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej - dzieci spędzają coraz więcej czasu w pozycji 

siedzącej, często jedyną formą ich aktywności są zajęcia wychowania fizycznego w szkole. 

W związku z tym, za kilka lat, możemy spodziewać się społeczeństwa cierpiącego na otyłość 

i związane z nią choroby. Powszechne będą wady postawy.  

Dla dzieci perspektywa zdrowia, choroby czy przyszłościowych konsekwencji jest odległa 

i niezrozumiała. Dlatego na nas, wychowawcach i rodzicach, spoczywa odpowiedzialność        

za przyszły komfort życia i zdrowie młodego pokolenia. 
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Charakterystyka programu 

 

Program skierowany jest do dzieci oraz do ich rodziców i nauczycieli. Zakłada rozbudzanie 

potrzeby aktywności ruchowej i sportowych zainteresowań dzieci. Wykazywana przez dzieci 

i młodzież pozalekcyjna aktywność ruchowa będzie nagradzana przez szkołę ocenami 

cząstkowymi z wychowania fizycznego. 

Program wywodzi się z założeń Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 

2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia 

ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 

przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356 

oraz z 2018 r. poz. 1679). Uwzględnia treści kształcenia i wychowania fizycznego, zakłada 

pożądane osiągnięcia uczniów. 

Promuje zacieśnianie współpracy szkoły i środowiska rodzinnego w celu wzmacniania 

pozytywnych zachowań uczniów. 

Dla nauczycieli uczestnictwo w programie będzie możliwością lepszego poznania 

wychowanków i ich pasji rozwijanych poza szkołą. Może to zaowocować lepszym 

dopasowaniem treści realizowanych na zajęciach wychowania fizycznego do zainteresowań 

uczniów. W rezultacie zapewni to bardziej atrakcyjną formę zajęć.  
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Cel główny programu 

Nadrzędnym celem programu jest przygotowanie młodego pokolenia do całożyciowej 

aktywności fizycznej i troski o zdrowie oraz odkrycie radości i korzyści płynących                           

z uprawiania sportu. 

 

Cele szczegółowe: 

1. Realizacja założeń podstawy programowej wychowania fizycznego, m.in.:  

a) zachęcanie do uczestnictwa w rekreacyjnych i sportowych formach aktywności 

fizycznej, 

b) kształtowanie umiejętności rozumienia związku aktywności fizycznej ze zdrowiem 

oraz praktykowania działań prozdrowotnych, 

c) kształtowanie umiejętności osobistych i społecznych sprzyjających całożyciowej 

aktywności fizycznej. 

2. Przeciwdziałanie siedzącemu trybowi życia. 

3. Zapobieganie wadom postawy i otyłości u dzieci. 

4. Kształtowanie prospołecznych zachowań dziecka poprzez nawiązywanie kontaktów poza 

środowiskiem szkolnym. 

5. Przeciwdziałanie stresowi i depresji, mającej źródło w niezadowoleniu z wyglądu. 

6. Rozładowywanie negatywnych emocji i przeciwdziałanie agresji. 

7. Kształtowanie poczucia sprawczości, wynikającej z możliwości nabywania nowych 

umiejętności zarówno sportowych, społecznych, jak i emocjonalnych. 

8. Wdrażanie dzieci do podejmowania inicjatywy na rzecz własnego zdrowia. 

9. Promocja aktywności ruchowej  jako alternatywy do spędzania czasu przed ekranami 

urządzeń multimedialnych (smartfonów, tabletów, komputerów, itp.) 

10. Zapobieganie uzależnieniom od technologii komputerowo-informacyjnej. 

11. Uświadomienie rodzicom wpływu środowiska rodzinnego na prozdrowotne zachowania 

dzieci. 
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1. Uwagi o realizacji 

Odbiorcami programu są szkoły podstawowe z terenu powiatu polkowickiego i lubińskiego, 

które zadeklarują chęć współpracy poprzez złożenie deklaracji (załącznik nr 1 do programu). 

Deklaracje należy przesłać do 20.12.2019 r. 

Program adresowany jest do uczniów edukacji wczesnoszkolnej i klas IV-VIII szkoły 

podstawowej oraz ich rodziców i nauczycieli. 

Czas trwania programu: 10.01.2020 r. - 28.02.2020 r. W tym czasie dzieci za pozalekcyjną 

aktywność ruchową będą zbierały pieczątki lub podpisy w specjalnie przygotowanych do 

tego celu książeczkach. Pod uwagę brany jest udział w zajęciach pozalekcyjnych 

o charakterze ruchowym (sportowym bądź rekreacyjnym). Podpis może złożyć  trener bądź 

instruktor organizacji, do której uczęszcza dziecko. W przypadku, gdy niemożliwe jest 

zdobycie podpisu, bądź pieczątki instytucji, o aktywności może zaświadczyć rodzic dziecka 

(wycieczki górskie, wyjazdy na narty, korzystanie z siłowni plenerowych, itp.) 

Po zadeklarowaniu przez szkoły liczby uczniów chętnych do udziału  w programie, na adres 

szkoły zostaną przesłane książeczki oraz protokół końcowy (załącznik nr 2 do programu).  

Nauczyciele, biorący udział w programie będą wystawiali oceny cząstkowe:  

celującą - za 12 aktywności dziecka,  

bardzo dobrą - za 6 aktywności dziecka.  

Dzieci po zebraniu 12 lub 6 punktów same zgłaszają się do nauczyciela w celu wystawienia 

oceny.  

Mile widziane będą zdjęcia z podejmowanych aktywności, przesyłane przez uczestników 

(rodziców dzieci) na stronę www.polkowice.edu.pl. Zdjęcia te będą umieszczane na profilu 

programu „Aktywna Zima”. Po zakończeniu programu planowana jest wystawa przesłanych 

zdjęć. 

Po zakończeniu akcji szkoła wytypuje 3. uczniów z najwyższą aktywnością. Spośród 

wszystkich zgłoszeń najaktywniejszych dzieci zostaną wybrani zwycięzcy, którzy otrzymają 

zaproszenia na uroczystą galę, podsumowującą program. 

Aby zapobiec wykluczeniu dzieci ze środowisk o mniejszych możliwościach finansowych 

można zaproponować dzieciom chętnym do wzięcia udziału w projekcie udział w jednej 

z wymienionych niżej form (pod nadzorem rodzica):  

 marszobiegi, 

 szybsze spacery, 

 wycieczki piesze i rowerowe, 

 zajęcia pozalekcyjne SKS, 
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 saneczkowanie 

  itp. 

Ciekawą, bezpłatną lub symbolicznie płatną ofertę proponują dzieciom następujące 

instytucje i kluby sportowe: klub łyżwiarsko-wrotkarski MKS „Cuprum” Lubin, klub 

lekkoatletyczny MLKS „Sokół” Lubin, Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie, Polkowickie 

Centrum Animacji, kluby osiedlowe oraz lodowisko kryte w Polkowicach w czasie ferii 

zimowych. 

 

Dla rodziców została przygotowana ulotka (załącznik nr 3 do programu), z krótką informacją 

dotyczącą programu. Zostanie ona przekazana wraz z książeczkami aktywności dla dzieci. 

 

 

2. Procedury osiągania celów 

 

 udział w pozaszkolnych zawodach sportowych, 

 samodzielne aktywności pod nadzorem rodzica (narty, wycieczki, łyżwy, pływalnia), 

 udział w zajęciach szkółek i klubów sportowych, rekreacyjnych, osiedlowych, 

 korzystanie z plenerowej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, 

 uczestnictwo w zajęciach SKS oraz innych, uzgodnionych z nauczycielem formach, 

 przygotowanie ulotki informacyjnej dla rodziców uczestników programu „ Aktywna 

zima”. 

 

 

3. Przewidywane osiągnięcia  

 

 zapoznanie z ofertą organizacji sportowych najbliższej okolicy, a także poza nią 

(wyjazdy z rodzicami na narty, wycieczki, itp.), 

 udział w rywalizacji sportowej, skonfrontowanie się z wyzwaniami danej dyscypliny 

i innymi uczestnikami zawodów, 

 nawiązanie nowych znajomości, 

 spędzanie wolnego czasu w aktywny sposób, 

 czerpanie radości z uprawiania sportu - redukcja stresu. 

 współpraca szkoły, rodziców i środowiska lokalnego w celu wzmacniania 

prozdrowotnych zachowań uczniów. 
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4. Ewaluacja 

 

1. Przeprowadzenie analizy udziału dzieci i szkół w programie na podstawie informacji 

zwrotnej od nauczycieli wychowania fizycznego na podstawie protokołu końcowego  

(załącznik nr 2 do programu). 

2. Umieszczanie na bieżąco informacji, zdjęć, ciekawostek na profilu programu 

„Aktywna Zima” na portalu społecznościowym Facebooku oraz na stronie 

internetowej www.polkowice.edu.pl 

3. Wystawa zdjęć aktywności ruchowych uczestników programu. 

4. Spotkanie najaktywniejszych uczestników programu na uroczystej gali 

podsumowującej program i wręczenie im upominków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testy źródłowe: 

Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego z komentarzem. www.ore.edu.pl 

Aktywność fizyczna dzieci- dlaczego jest tak ważna? samtrening.pl 

Strona Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej https://ncez.pl/aktywność-

fizyczna/dzieci-i-mlodzieży 
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Załącznik nr 1 do programu „ Aktywna Zima” 

 

Deklaracja przystąpienia do udziału w programie „ Aktywna Zima” 

 

 

Oświadczam, że szkoła ( nazwa i adres placówki)……………………….............. 

………………………………………………………………………………………….. 

deklaruje swój udział w programie „ Aktywna Zima”, organizowanym przez 

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach w terminie od 

10.01.2020r. do 28.02.2020r. 

Osobą koordynującą program na terenie szkoły jest Pan/ Pani ( imię, nazwisko, 

kontakt mailowy)…………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

Do programu przystąpi ( liczba uczniów)………………………………………… 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)     

 

informuję, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych Pani / Pana jest Dyrektor Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-
Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach z siedzibą przy ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice, tel: 76 746 15 70, 
e-mail: popppidm@polkowice.edu.pl, 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Ośrodku Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego  
i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach możliwy jest pod numerem tel. 723 638 988 lub adresem  
e-mail: inspektor@pcuwpolkowice.pl, 

3. Dane osobowe Pani / Pana będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów powszechnie 
obowiązujących, a ciążących na Administratorze Danych Osobowych, 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dotyczących Pana / Pani jest ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.), 

5. Dane osobowe Pana / Pani będą udostępniane podmiotom świadczącym Administratorowi Danych Osobowych usługi, które dla 
realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technologicznego  
i organizacyjnego,   

6. Dane osobowe Pani / Pana przechowywane będą przez okresy określone w rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt, a także instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.), 

7. Pani / Pan posiada prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, o ile 
inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych realizacji tych praw, 

8. Pani / Pan posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z wyłączeniem  przypadku, gdy przetwarzanie danych 
odbywa się na podstawie przepisów prawa, 

9. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
w przypadku gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani / Pana prawa lub wolności, 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi 
Pani / Panu korzystanie z przysługujących na podstawie określonych przepisów praw, 

11. Dane osobowe Pani / Pana nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie podlegają profilowaniu, ani udostępnianiu  
do państw trzecich. 

 

Administrator Danych Osobowych 
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Załącznik nr 2 do programu „ Aktywna Zima” 

 

 

Protokół końcowy projektu „ Aktywna Zima” 

 

w……………………………………………………………… 
(nazwa placówki) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że w szkole …………………………………………………………………………….…    
                                                                          Nazwa i adres placówki 

 

W programie „ Aktywna Zima”, organizowanym przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa 

Metodycznego w Polkowicach w terminie 10.01.2020r.- 28.02.2020r. wzięło udział 

………………… uczniów. 

 
Osoby, które wykazały się najwyższą aktywnością to: 

(proszę o podanie imienia i nazwiska ucznia oraz klasy, do której uczęszcza) 

 

1. 

2. 

3. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)     

 

informuję, że: 

 

12. Administratorem danych osobowych Pani / Pana jest Dyrektor Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-
Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach z siedzibą przy ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice, tel: 76 746 15 70, 
e-mail: popppidm@polkowice.edu.pl, 

13. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Ośrodku Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego  
i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach możliwy jest pod numerem tel. 723 638 988 lub adresem  
e-mail: inspektor@pcuwpolkowice.pl, 

14. Dane osobowe Pani / Pana będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów powszechnie 
obowiązujących, a ciążących na Administratorze Danych Osobowych, 

15. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dotyczących Pana / Pani jest ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.), 

16. Dane osobowe Pana / Pani będą udostępniane podmiotom świadczącym Administratorowi Danych Osobowych usługi, które dla 
realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technologicznego  
i organizacyjnego,   

17. Dane osobowe Pani / Pana przechowywane będą przez okresy określone w rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt, a także instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.), 

18. Pani / Pan posiada prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, o ile 
inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych realizacji tych praw, 

19. Pani / Pan posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z wyłączeniem  przypadku, gdy przetwarzanie danych 
odbywa się na podstawie przepisów prawa, 

20. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
w przypadku gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani / Pana prawa lub wolności, 

21. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi 
Pani / Panu korzystanie z przysługujących na podstawie określonych przepisów praw, 

22. Dane osobowe Pani / Pana nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie podlegają profilowaniu, ani udostępnianiu  
do państw trzecich. 

 

Administrator Danych Osobowych 
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