
Główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie: 

1.  Celem wszystkich zadań ujętych w planie działań jest kształtowanie, wyrabianie nawyków 

prozdrowotnych w szerokim zakresie. 

2. Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną. 

Cele Szkoły Promującej Zdrowie 

 

• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie  

i w społeczności lokalnej, 

• zachęcanie do zdrowego stylu życia oraz stworzenie uczniom i pracownikom realnych  

i atrakcyjnych możliwości dokonywania zdrowych wyborów, 

• umożliwienie uczniom rozwoju ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego  

oraz wzmocnienie w nich poczucie własnej wartości, 

• zapewnienie sprzyjającego zdrowiu środowiska do pracy i nauki, 

• włączenie edukacji zdrowotnej uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem 

aktywizujących metod nauczania, 

• wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów  

dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego, 

• włączenie do działań szkoły służbę zdrowia i rodziców. 

 

Szkołę promującą zdrowie tworzą lub współuczestniczą w jej tworzeniu: 

– uczniowie; 

– nauczyciele; 

– rodzice; 

– inni pracownicy szkoły; 

 

Działania szkoły: 

 

1. Bezpieczeństwo w szkole i środowisku 

• Procedury bezpieczeństwa. 

• Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dzieciom, nauczycielom i rodzicom, 

szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej 

opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. 

 



2. Przeciwdziałanie agresji i przemocy : 

• Zapoznanie z zasadami BHP Zaznajomienie z zasadami ewakuacji z budynku szkoły, 

• Zapoznanie z aktualnymi procedurami bezpieczeństwa w czasie epidemii covid -19 

obowiązującymi w naszej szkole, 

• Spotkania i zajęcia praktyczne z przedstawicielem Policji, 

•  „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczne ferie i wakacje” „Ratujemy i uczymy ratować” 

– lekcje w klasach I-III na temat podstawowych umiejętności udzielania pierwszej pomocy. 

 

3. Ruch i zdrowe żywienie w szkole: 

• Brak lekcji w szkołach spowodował znaczące obniżenie aktywności ruchowej uczniów. 

Skutkuje to obniżoną kondycją, zagrożeniem dla prawidłowego rozwoju psychoruchowego, 

zwłaszcza dla najmłodszych dzieci, oraz otyłością czy nadwagą. Brak zdrowej codziennej dawki 

ruchu, najlepiej na świeżym powietrzu, oraz siedzący tryb życiu odbić mogą się na zdrowiu  

i rozwoju dzieci na długi czas. Spędzane dużej części dnia w sieci objawia się też bólami głowy, oczu, 

kręgosłupa, trudnościami w zasypianiu, nadmiernym pobudzeniem lub przewlekłym zmęczeniem, 

• Uświadomienie uczniom, jakie skutki może mieć długotrwałe siedzenie przy komputerze. Jak 

zadbać o zdrowy kręgosłup i oczy, 

• Zestawy ćwiczeń, podstawowe zasady prawidłowego siedzenia przy komputerze 

• Pozalekcyjne zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, skorygowanie istniejących zaburzeń 

statyki ciała. Niedopuszczenie do powstania wad postawy ciała. Przeciwdziałanie otyłości dzieci  

i młodzieży, 

• Unijny program dla szkół jako kontynuacja programów „Owoce i warzywa w szkole”, „Mleko 

w szkole” . 

4. Aktywność fizyczna : 

• Aktywny powrót do szkoły. Poprawa i monitoring stanu kondycji fizycznej dzieci  

i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych – walka ze skutkami pandemii koronawirusa. 

Wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację dodatkowych zajęć 

sportowych, masowych imprez sportowych, uczestnictwo w zawodach sportowych na różnych 

szczeblach i wycieczkach, 

• Zajęcia SKS, 

• Zawody, turnieje sportowe międzyszkolne, 

• Pedagogizacja rodziców i dzieci w zakresie zdrowego odżywiania (materiały umieszczane na 

stronie internetowej szkoły (w zakładce Szkoła Promująca Zdrowie). 

5. Prawidłowe odżywianie: 

• Szkoła z witaminą, 5 porcji owoców i warzyw dziennie, 



• Poszerzenie wiedzy na temat zasad zdrowego żywienia i zbilansowanej diety  

oraz negatywnych skutków złego odżywiania . 

6. Ochrona zdrowia psychicznego: 

• Przedłużająca się domowa izolacja, brak kontaktu z rówieśnikami i nauczycielami, samotność 

i chęć powrotu do normalności, wywołują niekorzystne skutki. Depresja, otyłość, stany lękowe. 

Naszym celem jest nabywanie kompetencji społecznych, doświadczenia w byciu z drugą osobą, 

komunikacji, rozwiązywania konfliktów. Promocja zdrowia psychicznego i bezpieczeństwa uczniów 

poprzez budowanie pozytywnego klimatu szkoły oraz poczucia przynależności  

do społeczności szkolnej. Kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia 

psychicznego. 

7. Klimat społeczny szkoły: 

• Uświadomienie uczniom istnienia różnego rodzaju dysfunkcji wśród ludzi. Akceptacja siebie 

i innych. Przeciwdziałanie agresji i przemocy. Propagowanie właściwych zachowań prospołecznych. 

Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, 

zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 

 

8. Profilaktyka uzależnień: 

• Ukazywanie negatywnego wpływu przemocy i wulgaryzmów w środkach przekazu, grach 

komputerowych, mediach społecznościowych na postawy społeczne uczniów Bezpieczeństwo  

w sieci, bezpieczne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

9. Wzmocnienie edukacji ekologicznej: w szkole Rozwijanie postawy odpowiedzialności  

za środowisko naturalne. 


