
PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ W RAMACH PROGRAMU  

„SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE” W ROKU SZKOLNYM 2014/2015  

W OPARCIU O OBOWIĄZUJĄCE STANDARDY 

 

STANDARD I – Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym 

rodzicom)zrozumieć i zaakceptować koncepcję SzPZ. 

 

W programach wychowawczych wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum zostały 

zaplanowane tematy lekcji wychowawczych dotyczących zdrowego stylu życia, które zrealizowano 

w ciągu roku szkolnego. 

Na Szkolnej Platformie Edukacyjnej są udostępnione materiały dla nauczycieli dotyczące organizacji 

edukacji zdrowotnej w szkole podstawowej i gimnazjum.  

Uczniowski zespół ds. promocji zdrowia wykonał plakaty informujące o podstawowych założeniach 

programu i składzie tego zespołu. Plakaty zostały powieszone w widocznych miejscach, aby przez 

cały rok społeczność szkolna miała dostęp do informacji. 

Przypomnienie o realizacji programu zostało również zamieszczone w biuletynie informacyjnym 

przygotowanym dla rodziców.  

 

STANDARD II – Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób 

sprzyjający:  

 uczestnictwu partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej w tym rodziców i 

społeczności lokalnej  

 skuteczności i długofalowości działań 

Zespół ds. promocji zdrowia oraz uczniowski zespół ds. promocji zdrowia przygotowały i 

zaplanowały  działania prozdrowotne oraz czuwały nad ich realizacją. 

W związku z tym, iż szkoła od lat realizuje program „Trzymaj formę”, w ramach którego 

podejmowane są licznie działania prozdrowotne, jak również bierze udział w różnych akcjach 

promujących zdrowy tryb życia, w akcjach profilaktycznych oraz realizuje obowiązkowe projekty 

edukacyjne o tematyce zdrowotnej. W ciągu roku szkolnego społeczność szkolna miała okazję brać 

udział w licznych przedsięwzięciach promujących zdrowie, zawartych w programie zdrowotnym jak 

i wynikających z aktualnych potrzeb szkoły, uwzględniając pięć sfer emocjonalną, psychologiczną, 

społeczną, kulturalną oraz duchową. 

Na lekcjach wychowawczych oraz obowiązkowych zajęciach edukacyjnych realizowano tematykę 

prozdrowotną ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki nowotworowej, realizowanej na 

lekcjach biologii z wykorzystaniem filmu o takiej tematyce, jak również zorganizowano prelekcję 

specjalisty na temat profilaktyki antynowotworowej, której towarzyszyła odpowiednia wystawa. 

Świetlica szkolna przygotowała wystawę na temat „Mam kota na punkcie mleka”, dzięki której 

społeczność szkolna oraz rodzice  mogli pozyskać cały wachlarz informacji na temat mleka i jego 

przetworów. Sklepiki szkolne zaopatrzyły się w zdrową żywność suszone owoce i ziarna oraz 

ogłosiły wtorek dniem bez słodyczy. W tym dniu nikt nie mógł kupić nic słodkiego.   

Szkoła przystąpiła również kolejny raz do programu „Żyj smacznie i zdrowo” pod patronatem 

WINIAR. W ramach tego projektu zostały wykonane gazetki informacyjne nt. zasad zdrowego 

odżywiania się. W klasie, która zobowiązała się do realizacji tego programu zostały przeprowadzone 

lekcje wychowawcze dotyczące zdrowego żywienia, a uczniowie przygotowali dla społeczności 



szkolnej degustację soków świeżo wyciskanych. W tym roku zostało zorganizowane stoisko ze 

zdrową żywnością połączone z wystawa dekoracji jadalnych. 

Oprócz promowania zdrowej żywności uczniowie również dbają o kondycję fizyczną. Biorą udział 

w pieszych rajdach, organizowane są liczne piesze wycieczki oraz coroczna olimpiada sportowa dla 

wszystkich uczniów zespołu szkół, aby wypromować potrzebę zażywani ruchu. W akcje włączają się 

także nauczyciele i dyrektor szkoły, rozgrywając z uczniami tradycyjny już mecz piłki siatkowej.  

W celu uświadomieni uczniom wagi wspólnego działania od kilku lat prowadzona jest akcja 

zbierania zakrętek, w którą angażują się uczniowie i ich rodzice ze świadomością, że wspólny 

wysiłek przyniesie korzyść osobom niepełnosprawnym. 

Co roku z udziałem pielęgniarki szkolnej organizowana jest kontrola stanu uzębienia wszystkich 

uczniów, której dokonuje stomatolog. 

W szkole obchodzony jest również Światowy Dzień Zdrowia.  

Od kilku lat szkoła bierze udział w programie „Owoce w szkole”. 

Najmłodsi uczniowie szkoły biorą udział w teatrzykach profilaktycznych. 

Oprócz zdobywania wiedzy i doświadczeń związanych z prowadzeniem zdrowego stylu życia 

uczniowie mają możliwość nabywania umiejętności życiowych i kształtowania postawy 

samodzielności w podejmowaniu decyzji i wykonywaniu działań, czemu sprzyjają organizacje 

uczniowskie i inne jednostki, działające na rzecz ucznia i jego rodziny.  

Uczniowie mają możliwość decydowania w najważniejszych dla siebie kwestiach przez swoich 

reprezentantów w Samorządach Uczniowskich, działających w szkole podstawowej i gimnazjum. 

Uczniowie są przygotowywani do demokratycznych decyzji, biorąc udział w wyborach najpierw do 

samorządów klasowych, a następnie do Samorządów Uczniowskich, a w końcu do Młodzieżowej 

Rady Miasta. Natomiast w tym roku mieli możliwość uczestniczenia w wyborach prezydenckich.. 

Dzięki działalności Szkolnego Klubu Wolontariusza kształtowana jest postawa altruizmu i 

szczególnego uwrażliwienia na potrzeby drugiego człowieka.. W ramach działalności wolontaryjnej 

uczniowie biorą udział w zajęciach integracyjnych z młodzieżą niepełnosprawną, z dziećmi i 

młodzieżą z rodzin wymagających pomocy wychowawczej i materialnej, będącymi wychowankami 

Miejskiej Świetlicy Profilaktycznej, organizują różne akcje charytatywne Na terenie szkoły z 

przeznaczeniem na pomoc potrzebującym, angażują się w różne dzieła pomocy w ramach realizacji 

projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, w którym szkoła brała udział już po raz piąty.  

W szkole działa też Szkolony Klub Przyjaciół Zwierząt, którego członkowie organizują również 

akcje charytatywne, zbiórkę jedzenia i akcesoriów do pielęgnacji zwierząt, zbiórkę środków 

finansowych na prowadzenie schronisk dla zwierząt, zachęcając do udziału całą społeczność szkolną 

i rodziców. 

Spółdzielnie Uczniowskie przygotowują do aktywnej pracy na rzecz innych i wypracowania 

korzyści materialnych dla szkoły, a tym samym dla uczniów, gdyż Spółdzielnie finansują zakup 

potrzebnego sprzętu, finansują nagrody w konkursach i uczą obsługi klienta. 

Działalność biblioteki szkolnej nie polega tylko na dbaniu o rozwój intelektualny uczniów poprzez 

czytelnictwo, ale w ogromnej mierze o dbanie o duchowy i kulturalny wymiar zdrowia. W ramach 

działalności biblioteki organizowane są liczne konkursy, przedstawienia, spotkania z ciekawymi 

ludźmi, wystawy i warsztaty o różnorodnej tematyce dla uczniów na wszystkich poziomach 

edukacji. Stałym elementem pracy biblioteki jest akcja „Cała Polska czyta dzieciom i wydawanie 

biuletynu informacyjnego dla rodziców o działaniach podejmowanych przez zespół szkół.  



Pracę szkoły w kształtowaniu umiejętności życiowych wspiera również świetlica szkolna, która nie 

tylko dba o bezpieczeństwo uczniów, ale także organizuje im czas wolny, prowadząc różne formy 

zajęć, poprzez artystyczne, pomoc naukową, jak i zajęcia ruchowe na sali gimnastycznej lub 

świeżym powietrzu. 

Akcją zakrojoną na szeroką skalę jest od czterech lat „Szlachetna Paczka”, w którą angażują się 

wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy i rodzice uczniów. Jest to czas wspólnego działania w 

szlachetnym celu, podejmowania wspólnych inicjatyw i kształtowania umiejętności  życiowych, jak 

również solidarności całej społeczności szkolnej i lokalnej, gdyż z pomocą przychodzą również 

osoby prowadzące działalność gospodarczą. Podobnym sukcesem cieszy się również udział w akcji 

„Góra Grosza”, w której szkoła uczestniczy już od kilku lat. 

Szkoła dba również o bezpieczeństwo przebywających tu uczniów i o ich edukację dla 

bezpieczeństwa, co pomaga zdrowiu psychicznemu oraz budowaniu odpowiedniego klimatu w 

szkole. W związku z tym przeprowadzone są coroczne akcje takie jak „Odblaskowa szkoła”, w 

której najmłodsi uczniowie uczą się bezpiecznego poruszania się po mieście w teorii na zajęciach 

lekcyjnych, podczas spotkań z policjantem i praktyce, podczas wycieczek i wyjść na skrzyżowanie. 

Uczniowie biorą również udział w konkursie plastycznym dotyczącym bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym, a prace można oglądać przez cały rok na gazetkach szkolnych. 

W celu wychowania dla bezpieczeństwa przeprowadzane są co roku konkursy BRD, szkolenia i 

egzaminy na kartę rowerową oraz międzyszkolne konkursy wiedzy pożarniczej. 

Szkoła dysponuje również odpowiednim zapleczem do promowania aktywności fizycznej wśród 

młodzieży i odpowiedni dba o rozwój fizyczny swoich uczniów poprzez organizowanie 

wielogodzinnych treningów i zajęć pozalekcyjnych oraz różnych imprez sportowych. Uczniowie, już 

od najmłodszych lat biorą udział w zajęciach na basenie. Zimą natomiast uczniowie mogą 

kształtować swoje umiejętności łyżwiarskie na lodowisku obok w pobliżu szkoły oraz biorą udział w 

zajęciach szkółki narciarskiej.  

Oprócz profesjonalnych treningów na „Orliku” uczniowie mają możliwość uczestnictwa w klubie 

żeglarskim i udziału w zajęciach praktycznych na jeziorze. 

W trosce o zdrowie w zdrowym środowisku naturalnym szkoła podejmuje samodzielnie lub we 

współpracy z innymi organizacjami wiele działań ekologicznych, do których należą zbiórka 

zużytych baterii, płyt, makulatury i telefonów. W te działania angażują się szczególnie wychowawcy 

klas, zachęcając uczniów i rodziców do włączenia się w akcje i rodzice, którzy pomagają swoim 

dzieciom żyć ekologicznie. 

Oprócz tych działań szkoła realizuje projekt „Zielona Flaga”, który promuje edukację i działania 

proekologiczne i prozdrowotne, angażując w nie całą społeczność szkolną i lokalną.  

W celu poprawy warunków i higieny pracy szczególną uwagę zwraca się na czystość pomieszczeń. 

Uczniom zwraca się uwagę, na zachowanie czystości w klasach i na korytarzu. Wszyscy też 

segregują odpady, na co pozwalają odpowiednie kosze na każdym korytarzu.  

 

STANDARD III – Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i 

pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności. 

 

Szkoła od wielu lat organizuje szereg działań sprzyjających edukacji zdrowotnej uczniów, 

pracowników i rodziców.  



W związku z tym oprócz realizacji obowiązkowej tematyki prozdrowotnej na zajęciach 

edukacyjnych prowadzone są działania mające na celu ułatwienie dostępu do tej edukacji nie tylko 

uczniów, ale i rodziców. 

Na stronie szkoły została umieszczona ulotka informująca o założeniach SzPZ, rodzice mają dostęp 

do informacji w wydawanym przez bibliotekę biuletynie informacyjnym. 

W klasach nauczania zintegrowanego zostało zorganizowane spotkanie z policjantem, który wygłosił 

pogadankę nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

W ramach BRD zostały przeprowadzone szkolenie i egzamin teoretyczny  dla uczniów, którzy 

chcieli uzyskać  kartę rowerową, jak również ćwiczenia umiejętności jazdy na rowerze i egzamin 

praktyczny, pod kierunkiem odpowiedzialnego nauczyciela. 

Tradycją są już przygotowane i prowadzone przez panią pedagog zestawy ćwiczeń z zakresu 

kinezjologii edukacyjnej w klasach szóstych SP i klasach trzecich gimnazjum, pomagających 

obniżyć napięcie i zredukować stres przed sprawdzianem po klasie szóstej i egzaminem 

gimnazjalnym. 

W ramach WDN nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie skuteczności uczenia się oraz zasad 

mediacji . 

Od wielu lat prowadzone są również przez specjalistę warsztaty edukacyjne z doradztwa 

zawodowego we wszystkich klasach trzecich gimnazjum, które mają na celu przygotować uczniów 

do odpowiedniego wyboru zawodu i szkoły średniej, oraz do podjęcia odpowiedzialnych decyzji, 

uwzględniając ich zdolności i zainteresowania. 

Szkoła mając na uwadze otwarcie się na działalność lokalną współpracuje z różnymi instytucjami, 

takimi jak: Sanepid w ramach programu „Trzymaj formę” oraz przy realizacji akcji na rzecz zdrowia 

i akcji profilaktycznych, Babiogórski Park Narodowy, w ramach edukacji ekologicznej, 

Nadleśnictwem Sucha Beskidzka, w ramach organizowania ekologicznych ścieżek edukacyjnych na 

Jasień, w myśl zasady „zdrowy człowiek w zdrowym środowisku naturalnym” oraz Fundacja „Dla 

Ciebie, dla Mnie, dla Nas, która co roku przeprowadza akcje profilaktyki zdrowia.  

 

STANDARD IV – Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: 

 satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia 

własnej wartości wśród uczniów i pracowników 

 zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników 

 uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i 

osób ze społeczności lokalnej 

 

Szkoła stwarza uczniom i pracownikom szkoły odpowiedni klimat do rozwoju. Nauczyciele 

angażowani są w realizacji różnych projektów promujących szkołę w środowisku lokalnym i 

międzynarodowym. 

Rodzice mogą sprawdzać na bieżąco postępy ucznia i jego frekwencję na zajęciach dzięki 

Elektronicznemu Systemowi Kontroli Frekwencji i Edukacji Librus, a w razie niepowodzeń są 

informowani przez wychowawców. 

Uczniowie mogą liczyć na wsparcie ze strony nauczycieli i pani pedagog, która monitoruje ich 

zachowanie, warunki w domu rodzinnym i udziela pomocy w razie zgłaszanych problemów oraz 

prowadzi zajęcia terapii pedagogiczno – psychologicznej. 



W szkole z powodzeniem prowadzone są zajęcia wyrównawcze dla uczniów wymagających pomocy 

dydaktycznej, a także zajęcia indywidualne, dla uczniów, którzy z różnych względów nie są w stanie 

uczestniczyć w systemie edukacji klasowo – lekcyjnej. 

Uczniowie, w zależności od ich zainteresowań i potrzeb, mogą uczestniczyć w zajęciach kółek 

zainteresowań oraz zajęciach pozalekcyjnych  przygotowujących do sprawdzianu po klasie szóstej i 

do egzaminu gimnazjalnego. 

Uczniowie są motywowani do nauki i samorozwoju, a nauczyciele wspierają ten proces stosując 

różne metody i formy pracy, aby zapobiegać nudzie i powtarzalności. Uczniom szczególnie 

uzdolnionym na zakończenie danego etapu edukacyjnego przyznawany jest tytuł Najlepszego 

Absolwenta, a Rada Rodziców funduje symboliczne złote pióro. 

W celu stworzenia jak najlepszych warunków do uczenia się w szkole zostało zmodernizowane 

ogrzewanie, oświetlenie oraz zostały wykonane prace izolacyjne budynku. 

W budynku szkolnym rozpoczęła swoją działalność Szkoła Muzyczna, która rozwija nowe talenty z 

najbliższej okolicy. 

Stale podejmowane są  działania zmierzające w kierunku większego udziału rodziców w życiu 

szkoły i klasy, angażujące ich do uczestnictwa w różnych akcjach, szkoleniach i uroczystościach 

szkolnych, jak również realizowany jest projekt „Szkoła Współpracy”.  

W celu lepszego obrazu klimatu panującego w szkole zespół ds. promocji zdrowia przeprowadził 

ankiety wśród nauczycieli, uczniów pierwszych roczników z danego etapu edukacyjnego , rodziców 

tych uczniów oraz pracowników, niepedagogicznych. Z analizy ankiet wynika, że większość 

respondentów jest zadowolona i usatysfakcjonowana z organizacji pracy w szkole, ze wzajemnych 

relacji i współpracy. 

 

STANDARD V – Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne, sprzyjające zdrowiu, 

bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników. 

 

W celu stworzenia odpowiedniego klimatu do pracy i nauki został utrzymany podział budynku 

szkoły. Drugie piętro zajmują klasy 1-3 SP. 

Uczniowie mają łatwy dostęp do biblioteki oraz świetlicy. W tym zakresie również został ustalony 

właściwy porządek, aby zmniejszyć liczebność uczniów objętych opieką świetlicy szkolnej, 

przypisani zostali do niej uczniowie SP, natomiast opiekę nad uczniami gimnazjum przejęła 

biblioteka szkolna, w której wygospodarowano dwa odrębne pomieszczenia. 

Szkoła posiada odpowiednie zaplecze sportowe: pełnowymiarową halę sportową, w której można 

prowadzić zajęcia z kilkoma grupami, która też została w tym roku wyposażona w odpowiednie 

nagłośnienie, ułatwiające organizowanie imprez na większa skalę i boisko szkolne,. W pobliżu 

szkoły znajduje się Orlik,  z którego uczniowie mogą korzystać podczas lekcji wychowania 

fizycznego. W niedalekim sąsiedztwie jest stadion sportowy, na który uczniowie mogą dodatkowo 

trenować  lekkoatletykę. Uczniowie mogą także brać udział w zajęciach na basenie i zimą na 

sztucznym lodowisku, również w ramach lekcji wychowania fizycznego. 

Sale lekcyjne zostały odnowione i przydzielone pod opiekę poszczególnym nauczycielom, którzy 

wraz wychowankami dbają o wystrój „swojej” sali oraz odpowiednio dobrany sprzęt szkolny. 

Nauczyciele mają obowiązek dbania o prawidłową postawę uczniów podczas lekcji, korygując ich 

złe nawyki, co jest kontrolowane podczas hospitacji lekcji, i zapisane w arkuszu z hospitacji. 



W celu zadbania odpowiednich warunków i komfortu pracy podczas egzaminu gimnazjalnego 

dyrektor szkoły sprawdzała wysokość krzeseł i ławek, które miały być przyporządkowane 

odpowiednio do wzrostu danego ucznia. 

Uczniowie dbają o czystość pomieszczeń i korytarzy. Na korytarzach znajdują się kosze do 

segregacji odpadów, a uczniowie stosują się do tej zasady. 

Na bieżąco jest sprawdzana czystość w sanitariatach, oraz na korytarzach, za co odpowiedzialne są 

panie woźne i pani sprzątająca, która pracę zaczyna od rana. 

W szatni są wydzielone osobne pomieszczenia i szafki dla uczniów klas 1-3 SP i klas czwartych i 

osobne dla starszych uczniów SP i uczniów gimnazjum.   

 

Anna Habowska 

Szkolny koordynator 


