
Nasze działania w drodze do certyfikatu Szkół Promujących Zdrowie 

Rok Szkolny 207/2018 

1. We wrześniu  2017 roku pracownicy naszej szkoły, uczniowie, rodzice zostali 

zapoznani z koncepcją, strategią i modelem Szkoły Promującej Zdrowie. 

2. Po zaakceptowaniu przez Radę Rodziców i podjęciu uchwały przez Radę 

Pedagogiczną  w październiku 2017 roku nasza szkoła została przyjęta do Projektu 

Sieci Szkół Promujących Zdrowie. 

3. Powołano zespół ds. promocji zdrowia, w skład, którego weszli: 

 Pani Anna Pakura-wicedyrektor Szkoły 

 Pani Magdalen Banasik- nauczyciel historii 

 Pani Renata Domachowska-nauczyciel informatyki i matematyki 

 Pani Aneta Ostrowska – wychowawca oddziału przedszkolnego 

 Pani Agnieszka Piszczek- szkolny koordynator 

 Pan Robert Przyjemski- Przedstawiciel Rady Rodziców 

 Pan Ryszard Zaczyński- Przedstawiciel Rady Rodziców i Rady Osiedla 

 Pani Jolanta Hirsch - sekretariat szkoły 

 Pani Gabriela Czajko - higienistka szkolna  

 Pola Buszewicz-przewodnicząca szkoły 

 Dominika Maćkowiak- zastępca przewodniczącej szkoły 

4. Przeprowadzono diagnozę stanu wyjściowego poprzez: 

 obserwacje,  

 rozmowy z wychowawcami klas, pielęgniarką szkolną i rodzicami,  

 ankiety przeprowadzone wśród grupy nauczycieli, uczniów, pracowników 

niepedagogicznych i rodziców sprawdzające ich samopoczucie w szkole, 

 ankiety badające sposoby spędzania wolnego czasu ( uczniowie wybranych 

klas) 

5. W wyniku diagnozy sporządzono listę problemów wymagających rozwiązania 

i rozpisano je na następne lata. 

 

 

 



NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY TO: 

 Uczniowie spędzają zbyt wiele czasu przed telewizorem i komputerem, nie potrafią 

w sposób efektywny organizować sobie wolnego czasu, mają problem w 

budowaniu relacji w życiu codziennym, co może skutkować zagrożeniem nałogami. 

 Uczniowie nie posiadają właściwych  nawyków żywieniowych, zbyt mała grupa 

uczniów jak i dorosłych jest aktywna ruchowo, pojawiają się problemy z 

utrzymaniem czystości ciała i odzieży oraz w środowisku domowym. 

 Zbyt duża grupa uczniów  jaki i dorosłych nie przywiązywanie wagi do problemu 

segregacji śmieci, w dalszym ciągu brak nawyków proekologicznych i powszechna 

jest zbyt niska świadomość ekologiczna. 

6. W związku z zaistniałymi problemami ustalono listę działań, które będą realizowane 

przez następne lata. 

Poniżej plik: plan działań na Rok Szkolny 2017/2018. 


