Az egészségfejlesztési csoport munkaterve a 2012/2013. tanévre
Az egészségfejlesztési csoport tagjai:
Körmendiné Imre Erzsébet nevelési igazgató helyettes
Dombi Piroska iskolai drogügyi koordinátor
Dr. Ujhelyi Ottilia iskolaorvos
Böcskei Zsuzsanna védőnő
Solymosiné Bakcsi Vera a diákönkormányzatot segítő pedagógus
Szántóné Horváth Magdolna gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
Gordos Dénesné
Kelemen Éva testnevelő
Rugovicsné Bakos Lívia
Somogyi Péterné
Szabó Jenőné
Tromposch József
Valkai Borbála
Nagy Annamária team-vezető
Célok és feladatok:


Az iskolaorvos és a védőnő év elején rendszerezi az egészségügyi törzslapokat és
elkészíti a jelentést a gyógytestnevelésre javasolt és az egészségügyileg veszélyeztetett
tanulókról.



Az osztályfőnökök az első tanítási napon összegyűjtik a tanulók egészségi állapotára
vonatkozó legfontosabb adatokat.



Az osztályfőnökök számba veszik a tanulási nehézségekkel küzdő sajátos nevelési
igényű tanulókat.



Az iskolaorvos és a védőnő tervezi a tanulók osztályonkénti egészségügyi vizsgálatát.



Tervezzük az osztályok fogászati szűrővizsgálatát.



Oktató-nevelő munkánkat az idei tanévben is segíteni fogja fejlesztő pedagógus
pszichológus.



Az iskolaorvos és a védőnő felvilágosító előadásokat tervez a kilencedik évfolyamos
lányok számára; az osztályfőnökökkel egyeztetve terveznek előadásokat az egészséges
táplálkozásról,

a

dohányzás

és

az

alkohol

káros

hatásairól,

a

fiatalkori

bőrproblémákról a kilencedik évfolyamon; a tizenegyedikes lányoknak a mellrákról,
valamint a fiúknak a hererákról.


Dombi Piroska drogkoordinátor az első tanítási napon drogprevenciós tájékoztatást
tart.



A kilencedik évfolyamos tanulók számára az egészséges életmódra neveléssel
kapcsolatos előadások megtartását tervezzük az Ifjúsági Információ Alapítvány
munkatársaival, akik az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett Egészségre nevelő
és szemléletformáló életprogramok részeként végzik ezt a tevékenységet.



Az önkéntes munka népszerűsítése érdekében tervezzük a kapcsolatfelvételt olyan
szervezetekkel, amelyek lehetőségeket kínálnának diákjaink számára kipróbálni
tudásukat, segítőkészségüket.



Az iskolai egészség- és sportnapot május végén szeretnénk megrendezni.



A hagyományos Katona napi versenyeken is nagy hangsúlyt kapnak a sporttal
kapcsolatos versenyszámok.



Iskolai sítábor és vízitábor is szerepel a terveink között.



A kilencedik évfolyamon csoportbontásban jövőre is oktatjuk a tanulásmódszertant.



Nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni a tanári ügyeleti rendszer működésére az
iskola épületében és az udvaron is.
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