
1 
 

	

STANDARDY	SZKOŁY		
PROMUJĄCEJ	ZDROWIE	

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE UBIEGAJĄCEJ SIĘ O CERTYFIKAT KRAJOWY NA LATA 2017-2021 

ZESPÓŁ OŚWIATOWY W ŚMIARACH 

 

 Po wnikliwie przeprowadzonej analizie stanu wyjściowego, na którą składało się przeprowadzenie ankiety wśród wszystkich grup 
społeczności szkolnej oraz obserwacji stanu faktycznego Zespół ds. Promocji Zdrowia w Zespole Oświatowym w Śmiarach wybrał następujące 
problemy priorytetowe, które będą głównymi zadaniami do pracy w poszczególnych latach: 

1. Rok szkolny 2016/2017 
W szkole nie ma dostępnych publikacji i materiałów dotyczących organizacji edukacji zdrowotnej. 

2. Rok szkolny 2017/2018 
Pielęgniarka szkolna nie bierze czynnego udziału w realizacji zadań Szkoły Promującej Zdrowie. W niewielkim stopniu współpracuje z 
nauczycielem w-f i innymi nauczycielami. 

3. Rok szkolny 2018/2019 
Uczniowie nie maja dostępu do wody pitnej oraz nie spożywają drugiego śniadania w klasie z nauczycielem. Rok szkolny 2019/2020 

4. Rok szkolny 2019/2020 

            Uczniowie w mojej klasie są dla siebie nieżyczliwi. Dokuczają sobie.              
           Odtrącają innych. 

5. Rok szkolny 2020/2021 
Uczniowie w niewielkim stopniu uczestniczą w planowaniu tematów z zakresu edukacji zdrowotnej. 

 

Oprócz wyżej wymienionych problemów priorytetowych Zespół Oświatowy w Śmiarach będzie realizował wszelkie zadania służące promocji 
zdrowego stylu życia w oparciu o cztery standardy Szkoły Promującej Zdrowie: 
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1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji 
zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań. 

2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców 
uczniów. 

3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy 
skuteczności działań w tym zakresie. 

4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz 
współpracy z rodzicami. 

Problemy priorytetowe, wybrane do realizacji, zostały sklasyfikowane i opisane według wytycznych Szkoły Promującej Zdrowie. Stosowne 
dokumenty stanowią załączniki do niniejszego planu pracy. 

Załącznik nr 1 

-  plan pracy na rok szkolny 2016/2017 

Załącznik nr 2 

-plan pracy na rok szkolny 2017/2018 

Załącznik nr 3 

-plan pracy na rok szkolny 2018/2019 

Załącznik nr 4 

-plan pracy na rok szkolny 2019/2020 

Załącznik nr 5 

-plan pracy na rok szkolny 2020/2021 

 

 

 


