
PROPOZYCJA TREŚCI MAILA DO NAUCZYCIELI 
  
Drodzy Nauczyciele, 
  
30 września w szkołach z całej Europy i ze świata po raz kolejny będziemy świętować 
Europejski Dzień Sportu Szkolnego (ESSD - European School Sport Day). Ideą ESSD 
jest celebracja i promocja aktywności fizycznej wśród uczniów, dlatego chcielibyśmy 
Was zachęcić do udziału w tym wydarzeniu. 
  
Dlaczego warto dołączyć do ESSD?   
1) Biorąc udział w takich wydarzeniach zwiększacie świadomość i gotowość całej 
społeczności szkolnej. Wszystko po to, by ruch stał się nieodłącznym elementem 
codzienności. 
2) Pokazujecie, że aktywność fizyczna jest fajna! Po prostu... 
3) Promujecie zdrowy styl życia i budujesz dobre nawyki. 
4) Jednoczycie i budujecie społeczność uczniowską. 
5) Jako zarejestrowana szkoła zyskujecie certyfikat, a przede wszystkim stajecie się 

częścią dużej, międzynarodowej społeczności, skupionej wokół wspólnego celu. 
Uwaga! Dla najbardziej aktywnych szkół i nauczycieli przewidziane zostały atrakcyjne 

nagrody. 
  
Jak stać się częścią ESSD 2022?  
1.    Zarejestrujcie 

swoją szkołę lub wybraną klasę wypełniając krótki formularz: 
https://forms.gle/hLPNq6nyoX5WBBoKA (najpóźniej do 26 września). 
2.    Zaplanujcie minimum 120 minut aktywności i świętujcie z całą szkołą 30 września. 
Dla klas I-III szkół podstawowych organizator wydarzenia – Fundacja V4Sport, 
wspólnie z partnerem - Akademią Krokieta i Lamy przygotowali RUCHOWY PLAN 
LEKCJI – gotowy zestaw czterech filmów z edukacją w ruchu, dostępnych online. 
3.    Wypełnijcie krótki raport on-line: https://forms.gle/UKTwe5cdZU1jrJ6c8  po 
zakończonym wydarzeniu i zdobądźcie certyfikat dla siebie, swojej szkoły i uczniów!  
  
Uwiecznijcie Wasze szkolne obchody Europejskiego Dnia Sportu Szkolnego na 
zdjęciach i/lub filmie i zamieśćcie na profilu Facebook / stronie szkoły. Nie 
zapomnijcie dodać hasztagów do wpisu: #ESSD2022 #ESSDPoland #BeActive 
#edukacjawruchu #AKiL 

  
Więcej szczegółów organizacyjnych otrzymacie mailowo od realizatorów wydarzenia 
w odpowiedzi na zgłoszenie do inicjatywy. 
 

Zachęcam również do polubienia profilu #ESSD na Facebook’u: 
https://www.facebook.com/EuropejskiDzienSportuSzkolnego.  
  
Macie pytania lub wątpliwości? 

Wyślijcie wiadomość na adres: edss@v4sport.eu 

 

Pozdrawiam, 
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PROPOZYCJA WPISU NA FB  
  
Drodzy nauczyciele, zapisy do #ESSD2022 wystartowały! 
  
Podejmijcie wyzwanie Europejskiego Dnia Sportu Szkolnego i dołączcie do tego 
międzynarodowego święta ruchu.  
  
Jak stać się częścią ESSD w trzech prostych krokach?  
1.  Zarejestrujcie swoją szkołę lub wybraną klasę wypełniając krótki formularz: 
https://forms.gle/hLPNq6nyoX5WBBoKA (najpóźniej do 26 września). 
2.   Zaplanujcie minimum 120 minut dowolnej aktywności lub skorzystajcie z gotowej 
propozycji Akademii Krokieta i Lamy i świętujcie 30 września z całą szkołą. Dla klas I-
III szkół podstawowych dostępny będzie RUCHOWY PLAN LEKCJI – zestaw czterech 
filmów z edukacją w ruchu, dostępnych online. 
3. Wypełnijcie krótki raport on-line: https://forms.gle/UKTwe5cdZU1jrJ6c8 po 
zakończonym wydarzeniu i zdobądźcie certyfikat dla siebie, swojej szkoły i uczniów!  
  
Wspólnie rozruszajmy polskie szkoły! 
 

Więcej szczegółów dostępnych jest na profilu #ESSD: 
https://www.facebook.com/EuropejskiDzienSportuSzkolnego.  
  
#ESSD2022 #ESSDPoland #BeActive #edukacjawruchu #AKiL 

  

 

 
 
 
 
 

https://forms.gle/hLPNq6nyoX5WBBoKA
https://forms.gle/hLPNq6nyoX5WBBoKA
https://forms.gle/UKTwe5cdZU1jrJ6c8
https://www.facebook.com/EuropejskiDzienSportuSzkolnego


PROPOZYCJA WPISU NA STRONĘ INTERNETOWĄ 
  
Drodzy nauczyciele,  
  
właśnie wystartowały zapisy do Europejskiego Dnia Sportu Szkolnego 2022.  
  
Podejmijcie wyzwanie #ESSD2022 i dołączcie do tego międzynarodowego święta 
ruchu.  
  
Jak stać się częścią ESSD w trzech prostych krokach?  
1.   Zarejestrujcie swoją szkołę lub wybraną klasę wypełniając krótki formularz: 
https://forms.gle/hLPNq6nyoX5WBBoKA (najpóźniej do 26 września). 
2.   Zaplanujcie minimum 120 minut dowolnej aktywności lub skorzystajcie z gotowej 
propozycji Akademii Krokieta i Lamy i świętujcie 30 września z całą szkołą. Dla klas I-
III szkół podstawowych dostępny będzie RUCHOWY PLAN LEKCJI – zestaw czterech 
filmów z edukacją w ruchu, dostępnych online. 
3. Wypełnijcie krótki raport on-line: https://forms.gle/UKTwe5cdZU1jrJ6c8 po 
zakończonym wydarzeniu i zdobądźcie certyfikat dla siebie, swojej szkoły i uczniów!  
  
Więcej szczegółów organizacyjnych otrzymacie mailowo od realizatorów wydarzenia 
w odpowiedzi na zgłoszenie do inicjatywy. 
  
Wspólnie rozruszajmy polskie szkoły! 
 

Więcej szczegółów dostępnych na profilu #ESSD: 
https://www.facebook.com/EuropejskiDzienSportuSzkolnego.  
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