
Plan działań 

„SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE” 

Realizacja problemu priorytetowego 

w latach 2021/2023 
              Nasza szkoła jest miejscem, w którym promowane są postawy prozdrowotne, 

proekologiczne oraz zasady zdrowego stylu życia, stanowiące ważny element programu 

nauczania i wychowania. 

             W naszej codziennej działalności dążymy do poprawy zdrowia i samopoczucia całej 

społeczności szkolnej poprzez zmianę zachowań zdrowotnych oraz tworzenie zdrowego 

środowiska fizycznego i społecznego. Uczymy, jak zdrowiej i lepiej żyć poprzez edukację 

zdrowotną, rozwój osobisty, społeczny i zawodowy. Uczestniczymy w wielu imprezach 

sportowych, konkursach, programach, projektach i kampaniach społecznych szerzących 

aktywny styl życia oraz idee Szkoły Promującej Zdrowie. Zachęcamy również innych w 

swoim otoczeniu, zwłaszcza rodziców do działań w zakresie promocji zdrowia. 

            W roku szkolnym 2021/2022 nauczyciele, pracownicy szkoły, przedstawiciele 

rodziców i uczniów zgodnie podjęli decyzję o kontynuowaniu programu. 

              Wszystkie działania i ich rezultaty będzie można śledzić na stronie internetowej w 

zakładce Szkoły Promującej Zdrowie.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresaci programu: uczniowie, nauczyciele, rodzice i wszyscy pracownicy szkoły  

Czas realizacji: lata 2021 - 2023  

 

 STANDARDY PROGRAMU SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE  

Program szkoły promującej zdrowie zakłada podejmowanie działań na rzecz zdrowia przez 

całe środowisko szkolne. Jego celem jest stworzenie właściwego środowiska fizycznego 

sprzyjającego zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu wszystkich uczniów i 

pracowników szkoły. Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie oparta jest na spełnianiu 

standardów określonych dla realizacji programu: 

I Standard 



Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej zrozumieć i akceptować 

koncepcję szkoły promującej zdrowie.  

II Standard 

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.  

III Standard 

Szkoła promując zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów, rodziców i pracowników 

szkoły oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności.  

IV Standard 

Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający:  

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

  własnej wartości u uczniów i pracowników,  

- zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,  

- uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i  

  osób ze społeczności lokalnej.  

V Standard 

Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu 

i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.  

 

W oparciu o powyższe standardy dla Szkół Promujących Zdrowie oraz wszystkie działania 

podejmowane w szkole w zakresie promocji zdrowia został opracowany  

 

✓ cel główny: 

wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez doskonalenie własnych 

umiejętności, kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku, zachęcanie do udziału 

w kulturze fizycznej, upowszechnienie kultury fizycznej i sportu oraz propagowanie 

zdrowego stylu życia bez nałogów wśród uczniów 

                                    

✓ oraz cele szczegółowe: 

1) wytworzenie u uczniów zainteresowania i potrzeby regularnej aktywności fizycznej 

podejmowanych w ramach czasu wolnego oraz podczas lekcji wychowania 

fizycznego, 

2)  uaktywnienie sportu, rekreacji i aktywności fizycznej wśród jak najszerszej grupy, 

3) promocja różnorodnych sportów oraz ofert sportowych wśród dzieci i młodzieży, 

4) stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, 

5) poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży,  

w tym profilaktyka nadwagi i otyłości, 

6) tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i 

młodzieży, 

7) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie i uświadomienie korzyści 

wynikających z aktywności ruchowej, 

8) poznanie własnych możliwości ruchowych i umiejętne dostosowanie aktywności 

ruchowej oraz stopnia trudności zadań do własnych możliwości, 



9) ukierunkowane rozwijanie i doskonalenie ogólnej sprawności i wydolności organizmu  

poprzez różnorodne formy aktywności ruchowej, 

10)  usprawnianie wszystkich narządów poprzez aktywność ruchową oraz doskonalenie 

wytrzymałości fizycznej, 

11)  nabywanie umiejętności rozładowywania napięć i emocji, 

12)  optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, 

13)  zachęcanie do podejmowania odpowiedzialnych wyborów dotyczących zdrowia, 

14)  stwarzanie warunków sprzyjających dobremu samopoczuciu w szkole,  

15)  wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności, konieczne do podejmowania decyzji 

prozdrowotnych, 

16)  propagowanie zdrowego stylu życia bez nałogów,  

17)  włączenie do podejmowanych działań jak największej liczby osób społeczności 

szkolnej: uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły, 

18)  tworzenie warunków do harmonijnego rozwoju psychoruchowego uczniów naszej 

szkoły, 

19)  tworzenie platformy współpracy placówki (w osobach  nauczycieli, pracowników 

niepedagogicznych, uczniów) z rodzicami oraz społecznością lokalną. 

 

 

Na poziomie naszej szkoły, w zakresie Programu Szkoły Promującej Zdrowie znajdować 

się będą następujące obszary: 

 

I. Promowanie aktywnego stylu życia – dbanie o zdrowie fizyczne, społeczne, psychiczne 

✓ Sposób realizacji: 

1. Rozwijanie i pielęgnowanie sprawności fizycznej.  

2. Wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć/ imprez  

    sportowych z udziałem nie tylko uczniów, ale również ich rodzin. 

3. Upowszechnienie wzorów aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijanie sportowych   

    zainteresowań uczniów. 

4. Udział w zawodach sportowych w rozmaitych dyscyplinach sportu wg kalendarza imprez.   

5. Szkolny dzień sportu 

6. Pozalekcyjne zajęcia sportowe  

7. Zajęcia na basenie   

8. Imprezy sportowe szkolne i środowiskowe 

9. Aktywne przerwy (boisko, plac zabaw, korytarz, klasopracownia) 

10. Wycieczki/ rajdy klasowe  

11. Projekty oraz programy sportowe 

12. Integracja społeczności szkolnej przez aktywność fizyczną.  

 

II. Bezpieczeństwo w szkole i środowisku 

✓ Sposób realizacji: 

1. Upowszechnienie wzorów aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijanie sportowych  

    zainteresowań uczniów. 

2. Uświadamianie, przypominanie społeczności szkolnej, iż bezpieczeństwo jest priorytetem.  

3. Dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych.  

4. Spotkania z przedstawicielami służb policji, psychologiem, ratownikiem medycznym.  

5. Stały monitoring sytuacji wychowawczej – identyfikowanie zagrożeń.  



6. Warsztaty edukacyjne/ pogadanki/ projekcje dla uczniów (uwzględniające potrzeby  

    zespołów). 

7. Prelekcje nt. zasad bezpieczeństwa podczas ferii zimowych ,wakacji oraz dnia  

    codziennego.  

8. Udział w konkursach, programach poświęconych tematyce bezpieczeństwa.  

9. Nabywanie umiejętności zachowania się w czasie ogłaszania alarmu w szkole. 

 

III. Profilaktyka zdrowotna 

✓ Sposób realizacji: 

1. Programy i warsztaty profilaktyczne realizowane w szkole.  

2. Utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia.  

3. Bilans zdrowia wykonany przez higienistkę szkolną.  

4. Diagnoza sprawności fizycznej poprzez wybrane testy.  

5. Spotkania z rodzicami.  

6. Szkolenia dla nauczycieli.  

7. Udział w obchodach i kampaniach poświęconych zagrożeniom tj. palenie papierosów,  

    narkotyki, dopalacze, alkohol itp.  

8. Radzenie sobie z krytyką, presją, stresem, negatywnymi emocjami.  

9. Rozwijanie pozytywnego myślenia o samym sobie, wiary w siebie.  

 

IV. Higiena osobista oraz nauki i pracy 

✓ Sposób realizacji: 

1. Dążenie do uzyskania jak najlepszego samopoczucia i zdrowia osiągalnego dla człowieka  

    w najkorzystniejszych dla niego warunkach.  

2. Rozwijanie pełnej sprawności i aktywności fizycznej, psychicznej i umysłowej organizmu.  

3. Spotkania z higienistką szkolną.  

4. Tematyczne prelekcje na lekcjach wychowawczych, biologii, wychowania do życia w  

    rodzinie, wychowania fizycznego.  

5. Stworzenie w szkole stref aktywności i odpoczynku.   

6. Kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno- zdrowotnych.  

7. Współpraca z sanepidem, organizacjami samorządowymi – prelekcje, informacje, ulotki. 

 

Część wstępna planowania 

 

           1. Problem priorytetowy do rozwiązania: 

Kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku wśród uczniów. 

                         a) Krótki opis problemu priorytetowego: 

Brak lekcji w szkołach spowodował znaczące obniżenie aktywności ruchowej uczniów. 

Skutkuje to obniżoną kondycją, zagrożeniem dla prawidłowego rozwoju psychoruchowego 

oraz otyłością czy nadwagą. Brak zdrowej codziennej dawki ruchu, najlepiej na świeżym 

powietrzu, oraz siedzący, bierny tryb życia wpływają na zdrowie i rozwój dzieci. Spędzanie 

dużej części dnia w sieci objawia się też bólami głowy, oczu, kręgosłupa, trudnościami w 

zasypianiu, nadmiernym pobudzeniem lub przewlekłym zmęczeniem. W szkole pojawiają się 

zachowania aspołeczne. Uczniowie sięgają po używki (papierosy, alkohol). 

 2. Kryterium sukcesu: Uczniowie zaangażują się w proponowane formach aktywności 

fizyczno-ruchowej organizowane w szkole i poza nią. Nabędą umiejętności zastępowania 



zachowań destrukcyjnych (palenie tytoniu, picie alkoholu) konstruktywnymi sposobami 

radzenia sobie ze stresem oraz aktywnym wypoczynkiem. 

3. Miernik sukcesu: Liczba uczniów, którzy preferują aktywne formy spędzania wolnego 

czasu, zmieniając styl życia na prozdrowotny oraz umiejętnie rozwiązują sytuacje 

stresogenne. 

                             b) Uzasadnienie wyboru priorytetu: 

W wyniku analizy ankiet wypełnionych w listopadzie 2021 r. przez uczniów, rodziców, 

nauczycieli i pracowników SP nr 10, placówka zajmie się kształtowaniem nawyku 

aktywnego wypoczynku, promocją zdrowego trybu życia oraz upowszechnianiem sportu 

wśród uczniów.  
 

             2. Przyczyny główne istnienia problemu: 

- mała aktywność fizyczna wśród uczniów, 

- preferowanie biernej formy wypoczynku, 

- problem zachowań aspołecznych w szkole, 

- występowanie zjawiska przeciążenia nauką oraz stresem związanym z pandemią,  

- brak wzorców aktywnego wypoczynku wyniesionych z domu rodzinnego i otoczenia, 

- nieznajomość znaczenia aktywnego wypoczynku dla prawidłowego rozwoju, 

- brak świadomości na temat wpływu ruchu na zdrowie, 

- czerpanie wiedzy z reklam. 

  

 

           3. Rozwiązania dla usunięcia przyczyn problemu: 

-  zachęcanie uczniów do większego zaangażowania w szkolne zajęcia sportowe,  

- zachęcanie do udziału w zajęciach sportowych pozalekcyjnych, turniejach i zawodach,  

- przekazywanie uczniom rzetelnej wiedzy na temat znaczenia ruchu dla zdrowia, 

- motywowanie do systematycznego udziału w zajęciach wf-u, 

- analizowanie zagadnienia w gronie szkolnych zespołów klasowych,  

- poruszanie tematyki związanej z problemem priorytetowym podczas spotkań z rodzicami,  

- uczestnictwo uczniów w działaniach rozwijających aktywności ruchowe/ sportowe,  

- systematyczna realizacja programów profilaktycznych, 

- promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu, 

- propagowanie turystyki jako atrakcyjnej formy czynnego wypoczynku,  

- uatrakcyjnienie strefy zabaw podwórkowych na terenie boiska, 

- kształtowanie umiejętności zastępowania zachowań destrukcyjnych (palenie tytoniu, picie   

  alkoholu) konstruktywnymi sposobami radzenia sobie ze stresem, 

- zwiększenie nacisku na uświadomienie uczniom skutków wynikających z palenia tytoniu,  

  picia alkoholu w ramach procesu dydaktycznego szkoły.   
 

 

 

 

Ewaluacja programu  

Podstawowym elementem oceny skuteczności programu jest badanie zmian, jakie wystąpiły 

w wyniku przeprowadzonych działań tj.  badania ankietowe, osobiste doświadczenia oraz 

obserwacje uczniów, analiza dokumentacji, fotorelacje, wywiady z uczniami , nauczycielami, 

rodzicami, pracownikami szkoły. 

 

 



 

 


