
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE 

 
 

Dnia 9 grudnia 2014r. nasza szkoła otrzymała  

Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.  

Certyfikat jest przyznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Otrzymują go 

placówki, które podejmują systemowe działania na rzecz zdrowia całej społeczności szkolnej 

i lokalnej. Certyfikat przyznawany jest szkołom na okres pięciu lat. 

 

Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie? 

W Polsce koncepcja szkoły promującej zdrowie stale się rozwija i ulega modyfikacjom. 

Przyjęto, że: 

  

Szkoła 

•  Jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje , ale także żyje - 

nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się itp. Szkoła 

jest więc miejscem, w którym społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale 

także powinna dobrze się czuć. 

•  Jest elementem środowiska lokalnego: oba te środowiska wzajemnie na siebie oddziałują. 

•  Jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, 

ale również do życia, w tym do dokonywania „zdrowych” wyborów. 

 

Promująca 
 

•  Tworząca warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia. 

•  Umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz 

zdrowia. 

Zdrowie 



•  Ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w 

harmonii. 

•  Decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych. 

Na podstawie opracowanych standardów przyjęto polską definicję Szkoły Promującej Zdrowie oraz 
opracowano nowy model takiej szkoły. 

Szkoła Promująca Zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i 

społecznością lokalną: 

• systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i 

dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, 

• wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez 

całe życie. 

Polski model Szkoły Promującej Zdrowie 

 

 
 

O promocji zdrowia 

 

Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80 dwudziestego 

wieku. W 1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała Polsce, Czechosłowacji i 

Węgrom realizację projektu: „Szkoła promująca zdrowie”. W 1992 r. utworzona została 

Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska przystąpiła do niej i tak stopniowo w 

całym kraju szerzona była idea szkół promujących zdrowie. Od 1 stycznia 2008 roku 

Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie przekształciła się w sieć Szkół dla Zdrowia w 

Europie (Schools for Heath In Europe - SHE). Organizacje, które stworzyły Europejską Sieć 



Szkół Promujących Zdrowie - Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Biuro Regionalne dla 

Europy, Rada Europy oraz Komisja Europejska w dalszym ciągu są włączone w sieć jako 

międzynarodowa Rada Doradcza. To gwarantuje kontynuację międzynarodowego wymiaru 

programu.  

 

 

Jakie są główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie? 
 

1. Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły. 

 

2. Etos zdrowia w szkole. 

 

3.Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną. 

 

Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?  
 

Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej. 

Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.: 

 

•  kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w 

społeczności lokalnej,  

•  zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i 

atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,  

•  umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz 

wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,  

•  zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,  

•  włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem 

aktywizujących metod nauczania,  

•  wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla 

poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,  

•  włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.  

 

W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą: 

•  uczniowie, 

•  nauczyciele, 

•  rodzice, 

•  inni pracownicy szkoły, 

•  inne osoby ze społeczności lokalnej. 

 

Promocja zdrowia w naszej szkole 

 

Promocja zdrowia w naszej szkole od dawna jest jednym z priorytetowych zadań. 

Realizujemy szereg przedsięwzięć propagujących zdrowy styl życia oraz podnoszących 

wiedzę i świadomość uczniów w tym zakresie.  

Nasze działania są przemyślane, wdrażane systematycznie, oparte na partnerstwie, 

współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. 

 

Pragniemy, aby nasza szkoła była: 
•  miejscem, w którym panuje dobra atmosfera i obowiązują  zasady współpracy, 

• miejscem, w którym społeczność szkolna podejmuje działania dla poprawy własnego 



samopoczucia i zdrowia, 

•  miejscem, w którym uczniowie uczą się jak zdrowiej i lepiej żyć. 

 

 

ZESPÓŁ  DS. PROMOCJI ZDROWIA  
 

Dyrektor szkoły: Aldona Krzywicka 

 

Koordynatorzy: 

Danuta Romkowska - nauczyciel wspierający 

Marlena Wygocka- nauczyciel przyrody 

 

Członkowie Zespołu: 
 

Małgorzata Nowakowska - wicedyrektor szkoły 

Sylwia Borcz- nauczyciel wdż, w-f  

Barbara Chełmińska- nauczyciel w-f  

Aldona Chrząszcz - nauczyciel techniki 
 

Ksiądz  Tomasz Dec– nauczyciel religii 
 

Anna Kaszubowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 
 

Dorota Krawczyk-  pedagog szkolny 
 

Małgorzata Malinowska- nauczyciel wspierający  
 

Anna Naworska- nauczyciel przyrody 
 

Kamila Radecka- nauczyciel wspierający 
 

Marcin Stępień- psycholog szkolny 
 

Mariola Szcząchor- nauczyciel bibliotekarz  

Barbara Trojanowska- pielęgniarka szkolna 

Krzysztof Truszczyński- nauczyciel w-f 

Agata Tylińska- nauczyciel wspierający 

Mirosława Zawistowska- nauczyciel w-f 

 

 

szkolnej i sojuszników wśród rodziców i w społeczności lokalnej oraz 
podjęcie wzajemnych zobowiązań, niezbędnych dla skutecznych 
działań.  

4. Inicjowanie, organizacja i koordynowanie prac związanych 
z promocją zdrowia w szkole (planowanie, 
monitorowanie,  ewaluacja i raportowanie działań).  

5. Współudział w kształceniu pracowników szkoły w zakresie 
promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. 

6. Rozwijanie własnych umiejętności z zakresu promocji zdrowia, 
współdziałania z innymi ludźmi i kierowania ich pracą.  

  

Do zadań  

 


