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„Każdy Ci to powie, warto dbać o zdrowie”



Główne zadania w ramach programu
Szkoła Promująca Zdrowie 

Na podstawie diagnozy wstępnej oraz przeprowadzonej autoewaluacji zostały 
określone główne obszary działań w zakresie promocji zdrowia na kolejne lata 
aplikowania o certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie”:

▪ Promocja zdrowia oraz poprawa samopoczucia przez popularyzację zdrowego 
stylu życia i właściwego odżywiania: ”Zdrowe odżywianie to dla nas wyzwanie.” rok 
szkolny 2015/2016, działania kontynuowane w kolejnych latach.

▪ Stworzenie warunków i podejmowanie działań, które sprzyjają dobremu 
samopoczuciu społeczności szkolnej poprzez aktywność fizyczną: „Biegam skaczę 
w piłkę gram-”-rok szkolny  2016/2017, działania kontynuowane w kolejnych latach.

▪ Stworzenie przyjaznego klimatu w szkole sprzyjającemu poczuciu 
bezpieczeństwa, dobrej komunikacji, kulturze zachowania oraz współdziałaniu:
„Bezpieczeństwo i kultura to ważna sprawa” – rok szkolny 2017/2018.



Do zdrowego odżywiania zachęcaliśmy teoretycznie –
tworząc piramidy zdrowia, plakaty, gazetki, uczestnicząc w 

zajęciach prowadzonych przez specjalistów… 

PRAWIDŁOWE ŻYWIENIE



… oraz praktycznie – samodzielnie przygotowując 
kanapki, sałatki i soki.

PRAWIDŁOWE ŻYWIENIE



Wzięliśmy udział w akcjach ogólnopolskich.
„Śniadanie daje moc”

PRAWIDŁOWE ŻYWIENIE



„Mam kota na punkcie mleka”

ZDROWE ODŻYWIANIE



Wygraliśmy konkurs „Mam kota na punkcie mleka”
i obchodziliśmy urodziny kota Mleczysława

ZDROWE ODŻYWIANIE



„Zielona kraina”-edukacja ze smakiem

ZDROWE ODŻYWIANIE



Jesteśmy organizatorami wielu akcji prozdrowotnych:
Wypij sok na zdrowie.

ZDROWE ODŻYWIANIE



Dzień marchewki.

ZDROWE ODŻYWIANIE



Owocowy zawrót głowy.



Dzień jabłka. 

ZDROWE ODŻYWIANIE



Kraina mlekiem płynąca.

ZDROWE ODŻYWIANIE



Happening owocowo-warzywny



Po pierwsze drugie śniadanie.

PRAWIDŁOWE ŻYWIENIE



Tworzyliśmy opowieści pełne mleka.

ZDROWE ODŻYWIANIE



U nas nawet matematyka 
jest zdrowa i ze smakiem.

ZDROWE 
ODŻYWIANIE



A w świetlicy działa kącik kulinarny.

ZDROWE ODŻYWIANIE



Promujemy zdrowy styl życia, poprzez profilaktykę.



Dbanie o higienę jest ważnym działaniem 
profilaktycznym, uczymy się tego każdego dnia. 

HIGIENA OSOBISTA



Ruch to zdrowie – zachęcamy do aktywności fizycznej poprzez 
organizację rozgrywek sportowych oraz imprez szkolnych na sportowo. 

Przerwy również spędzamy aktywnie. 

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA



W szkole powstała klasa o profilu sportowym 
specjalizacja piłka ręczna.

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA



Z zaangażowaniem uczestniczymy 
w zajęciach na basenie.

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA



A na kajakach czujemy się jak ryby w wodzie.

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA



Wzięliśmy udział w największej lekcji w-fu z Arturem Siódmiakiem.



Korzystamy z możliwości naszej okolicy i uczestniczymy 
w rajdach rowerowych i pieszych.

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA



Zima też nie jest nam straszna.

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA



A jeśli ktoś ma ochotę na inną formę ruchu, może potańczyć.

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA



Po pracy wszystkim należy się wypoczynek, 
najlepiej, gdy jest to wypoczynek aktywny. 

WYPOCZYNEK



W ramach promocji aktywności fizycznej
Obchodziliśmy Europejski Tydzień Sportu.

AKTYWNOŚĆ 
FIZYCZNA



Do aktywności fizycznej zachęcamy innych: 
„Przedszkolaki na start”.

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA-LOKALNIE



Międzyszkolna Spartakiada Sportowa.

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA-LOKALNIE



Zdrowie to również dobrostan społeczny 
– organizujemy kiermasze świąteczne i akcje charytatywne.



Bierzemy dział w akcjach UNICEF
„Wszystkie kolory świata”.

KLIMAT SPOŁECZY



„Adopcja na odległość”



Wspieramy akcje
Zakręcona akcja i Akcja na dwa kółka.



Uczennice z naszej szkoły wygrały ogólnopolski projekt z klasą
WOLONTARIAT W SZPITALU

”DZIESIĘCIU WSPANIAŁYCH ZMIENIA ŚWIAT MAŁYCH PACJENTÓW”



Śmiech to zdrowie, a okazji do wspólnej zabawy 
w naszej szkole na co dzień nie brakuje.

RADOŚĆ, ZADOWOLENIE, 
POZYTYWNE NASTAWIENIE



Nie tylko dzieci mają okazję do zabawy, 
rodzice i nauczyciele również.

RADOŚĆ, ZADOWOLENIE, 
POZYTYWNE NASTAWIENIE



W nasze działania angażujemy całą społeczność szkolną.

KLIMAT SPOŁECZNY



Dbamy o bezpieczeństwo naszych podopiecznych. 
Uczymy ich również, jak mogą sobie je sami zapewnić. 

BEZPIECZEŃSTWO



Pierwsza pomoc przedmedyczna, której uczą się 
dzieci, nauczyciele i rodzice.

BEZPIECZEŃSTWO



Stwarzamy sytuacje edukacyjne

BEZPIECZEŃSTWO 
W KONTAKTACH ZE ZWIERZĘTAMI



Życie nie oszczędza nam problemów, można je jednak pokonać, 
poprzez gry i zabawy a także zajęcia z nauczycielami, warsztaty z 

zaproszonymi terapeutami i specjalistami.

BEZPIECZEŃSWO 
W SIECI



Cyberprzemoc – spotkanie z policjantami.

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI



Profilaktyka uzależnień-warsztaty.

BEZPIECZEŃTWO



Spotkania z policjantami i strażą miejską.

BEZPIECZEŃTWO



Dbamy o dobre samopoczucie całej społeczności szkolnej. 
Zajęcia warsztatowe z psychologiem.

RADZENIE SOBIE ZE STRESEM I EMOCJAMI



Rozmawiamy o wartościach.

BUDOWANIE POZYTYWNYCH RELACJI



Każdego dnia budujemy pozytywne relacje i poznajemy się nawzajem. 
Wiemy, że różnimy się od siebie, ale bardzo wiele nas łączy. 

BUDOWANIE POZYTYWNYCH RELACJI



Dzień Życzliwości

BUDOWANIE POZYTYWNYCH RELACJI



Tydzień profilaktyki

BEZPIECZEŃSTWO



Dbamy o zdrowie, wiemy jednak, że zależy ono także od kondycji 
naszej planety. Podejmujemy różnorodne działania na rzecz ochrony 

środowiska: prowadzimy zbiórkę makulatury,
elektro sprzętu oraz baterii, budujemy domki dla owadów.

ZDROWIE PLANETY



Planując swoje działania 
często korzystamy ze sprawdzonych wzorców.

SPRAWDZONE DZIAŁANIA



Promocja działań programu.

Strona internetowa- szkoły

Foldery informacyjne

Prezentacje multimedialne

Artykuły prasowe 

Współpraca ze szkołami



Przy pomocy różnych narzędzi dokonaliśmy diagnozy stanu 
wyjściowego, opracowaliśmy wnioski, zaplanowaliśmy działania. 

Na koniec ponownie poddaliśmy naszą pracę ocenie. 

Efekty działań 

▪ wzrost świadomości całej społeczności szkolnej dbania o własne zdrowie fizyczne i 
psychiczne

▪ poprawa klimatu społecznego szkoły

▪ integracja społeczności szkolnej i środowiska lokalnego

▪ promocja szkoły w środowisku lokalnym jako placówki promującej zdrowy styl życia

▪ włączenie szkoły do Sieci Szkół Promujących Zdrowie

Rekomendacje do dalszej pracy w zakresie promocji zdrowia pracy :

▪ utrzymanie wysokiego poziomu działań całej społeczności szkolnej w zakresie promocji 
zdrowia fizycznego i psychicznego,

▪ kontynuowanie działań związanych z szeroko rozumianą promocją zdrowego styl życia,



Pracy było mnóstwo, ale radości i satysfakcji jeszcze więcej, 
a zdobyte doświadczenie, wiedza

umiejętności i nawyki będą nam przydatne przez całe życie. 

Dziękujemy za uwagę.


