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1. Opis podjętych działań w zakresie diagnozowania potrzeb społeczności szkolnej.  

Opis powinien zawierać wyniki diagnozy oraz opis narzędzi za pomocą, których dokonano diagnozy. 

 

Diagnoza została przeprowadzona na podstawie:  

a) ankiety na temat stylu życia 

b) obserwacji uczniów w czasie lekcji i przerw oraz stołówce szkolnej 

c) obserwacji wyglądu zewnętrznego uczniów 

d) badań przeprowadzonych przez szkolną pielęgniarkę – analiza dokumentów 

 

Wyniki diagnozy – wyłonione problemy 

a)  niewłaściwe nawyki żywieniowe 

b)  niski poziom edukacji w zakresie wpływu stylu życia na zdrowie 

c)  negatywny wpływ reklam na sposób odżywiania 

d)  problem otyłości wśród dzieci 

 

 

2. Plan działań w zakresie promocji zdrowia. 

 

Wpisać plan działań na dany rok wraz z listą osób odpowiedzialnych za realizację planu. Ten punkt można pominąć, jeśli 

dołączą Państwo do raportu plan w formie załącznika. 

Szkolny zespół Szkoły Promującej Zdrowie na podstawie diagnozy ustalił, że w roku szkolnym 

2015/2016 podstawowym zadaniem szkoły będzie „Poprawa zachowań w zakresie zdrowego stylu 

życia poprzez: 

1. Promowanie zdrowego odżywiania  
2. Podniesienie świadomości na temat racjonalnego odżywiania wśród uczniów, rodziców i 

nauczycieli, 

3. Zmiana nawyków żywieniowych dzieci - świadomy konsument, który zapobiega 

chorobom, promując zdrowe nawyki żywieniowe, 

4. Zaangażowanie rodziców w zmiany żywieniowe, 

5. Pozyskanie partnerów strategicznych, 

6. Prowadzenie przez cały rok szkolny różnych akcji propagujących zdrowe odżywianie, 

zaangażowanie się w programy zewnętrzne, 

 

Zdrowie jest najważniejsze w życiu człowieka, to dzięki niemu możemy robić wiele ciekawych rzeczy. 

Należy, zatem wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności sprzyjające dbaniu o swoje zdrowie i 

zdrowie innych ludzi oraz otaczające środowisko. 
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3.  Sprawozdanie z realizacji podjętych działań. 

 

Opisać krótko, w jaki sposób zostały zrealizowane poszczególne punkty planu działań z zakresu promocji zdrowia. 

STANDARD 1 

Szkoła Promująca Zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i 

zaakceptować koncepcję SzPZ. 

 Wprowadzenie stałej zakładki „Szkoła Promująca Zdrowie” na stronie internetowej szkoły. 

 Umieszczenie informacji o programie Szkoły Promującej Zdrowie oraz informacji o 

podejmowanych inicjatywach na stronie internetowej szkoły (zakładka) oraz publikowanie na 

łamach lokalnej gazety „Kurier szczeciński”, „Panorama 7” oraz” Prawobrzeże” artykułów o 

podejmowanych w szkole działaniach dotyczących promocji zdrowia. 

 Przeprowadzenie lekcji z wychowawcą nawiązujących do tematyki prozdrowotnej. 

 Przeprowadzenie zajęć dla uczniów z wykorzystaniem prezentacji na temat Szkoły 

Promującej Zdrowie oraz działań priorytetowych w zakresie promocji zdrowia. 

 Ekspozycja na stałej gazetce prac, plakatów oraz informacji na temat podejmowanych 

działań. 

 Przygotowanie przez poszczególne klasy tablic informujących o podejmowanych działaniach 

prozdrowotnych. 

 Przedstawienie przez nauczycieli podczas zebrań z rodzicami informacji  

o podejmowanych działaniach, opracowanie folderu na temat Szkoły Promującej Zdrowie 

przekazywanych rodzicom podczas zebrań. 

 Angażowanie rodziców w prozdrowotne inicjatywy klasowe i szkolne, np. zdrowe śniadania, 

wspólne wypieki, zajęcia kulinarne, festyn szkolny, realizacja projektów, przygotowanie do 

konkursów, imprezy klasowe. 

 

STANDARD 3 

Szkoła Promująca Zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do jej 

jakości i skuteczności. 

 

1.Realizacja działań w ramach programów profilaktycznych:  

 „Profilaktyka próchnicy zębów” 

 „Bezpieczna droga do szkoły i ze szkoły” 

 „Dzieci w sieci” 
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 „Zdrowa stópka, zdrowy kręgosłup” 

 „Fit dzieciaki” 

 „Między nami kobietkami” 

 „Lekki tornister” 

2.Realizacja programu „Matematyka ze smakiem” 

3.Kontynuacja programów ogólnopolskich: 

 „Owoce w szkole” 

 „Szklanka mleka” 

 „Mam kota na punkcie mleka” 

 Śniadanie daje moc 

4.Współpraca z instytucjami: 

 Agencja Rynku Rolnego 

 Straż Miejska 

 Urząd Miasta 

 Policja 

 Straż Pożarna 

 Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112 

 MOPR 

 PCK 

 Caritas 

 Szlachetna Paczka 

5.Udział w konkursach ogólnopolskich, powiatowych i międzyszkolnych: 

 Śniadanie daje moc! 

 Mam kota na punkcie mleka 

 Bateria pomysłów 
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 Hasło promujące segregację odpadów 

 Pogoń za zdrowiem z Asprodem 

6.Organizacja konkursów szkolnych: 

 Hasło i logo Szkoły Promującej Zdrowie 

 Konkurs na plakat i hasło zachęcające do jedzenia owoców i warzyw 

 Śniadaniowe menu dla sportowców 

 Konkursy plastyczne  

7.Projekty sprzyjające promocji zdrowia 

 „Łyk zdrowia” 

 „Dzień Zdrowego Śniadania” 

 „Owocowy dzień” 

 Happening owocowo-warzywny 

 Dzień Teatru pod hasłem ”Szlachetne zdrowie” 

 Owocowy zawrót głowy 

 Wycieczka do „Domu chleba” 

 Obchody Dnia Ziemi 

 Obchody Międzynarodowego Dnia Zdrowia- Szpital Pluszowego Misia 

 

8.Szkolne inicjatywy kształtujące zdrowe nawyki żywieniowe:  

 „Zdrowe śniadanie na 5” 

 „Wypij sok na zdrowie” 

 Przygotowywanie w klasach kanapek, sałatek owocowo-warzywnych oraz 

zdrowych przekąsek. 

 Układanie zdrowych jadłospisów, czytanie etykiet na produktach, układanie zasad 

zdrowego żywienia przez uczniów klas starszych;  

9.Szkolne inicjatywy propagujące aktywność fizyczną: 
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 Poranna gimnastyka w świetlicy szkolnej 

 Zajęcia ruchowe w klasach I – III  

 Aktywność ruchowa na zajęciach z wychowawcą (klasy IV – VI) 

 Spacery, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu 

 Organizacja zajęć dodatkowych – mini koszykówka, piłka ręczna, zajęcia na 

basenie, siatkówka, koszykówka, zajęcia na korcie tenisowym. 

 Festyn rodzinny połączony z rajdem pieszym  

 Jesienna Olimpiada dla dzieci i rodziców 

       10. Zajęcia z edukacji zdrowotnej: 

 Realizacja tematów związanych ze zdrowym odżywaniem i zdrowym stylem życia 

w edukacji wczesnoszkolnej oraz w klasach IV – VI (godziny z wychowawcą) 

 Cykliczne zajęcia o zdrowiu prowadzone w świetlicy szkolnej 

 Zajęcia prozdrowotne dla klasy „0” prowadzone w Bibliotece szkolnej 

 Spotkania z pielęgniarką szkolną: 

Zajęcia dotycząca profilaktyki i zdrowia 

                                 Higiena osobista  

                    - Dbam o skórę rąk i włosów 

                    - Profilaktyka wszawicy - przeglądy, informacja dla rodziców dotycząca          

                    wszawicy, rozmowy indywidualne z rodzicami                                                

                                 Profilaktyka próchnicy zębów 

                                 - Fluoryzacja i nadzór nad prawidłowym szczotkowaniu zębów. 

                                 Dbam o prawidłową postawę. 

                                 - Odpowiednia ławka dla każdego ucznia - pomiary w klasach I-VI 

                    - Profilaktyka wad postawy badania dzieci w klasach 0-III 

                                  Pomiar BMI 

                     - Pomiar wagi wszystkich uczniów, by móc ocenić poziom niedowagi, nadwagi  

                                   lub otyłości w środowisku szkolnym                          

 Spotkanie z dietetykiem 

 Zajęcia kulinarne 

 Zajęcia z cyklu „Ratujemy i uczymy ratować”- pierwsza pomoc 

  przedmedyczna 
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11.Ponadto: 

 Zmiana jadłospisu na stołówce szkolnej 

 Dostępność owoców w szkole 

 Gromadzenie w bibliotece szkolnej pozycji dotyczących zdrowia 

 Gimnastyka korekcyjna 

 Zajęcia taneczne 

 Zmiana asortymentu w szkolnym automacie 

 

Szkoła Podstawowa nr 59 w Szczecinie od wielu lat prowadzi wielokierunkowe działania w zakresie 

promocji zdrowia. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania 

szkoły. Dążymy do tego, aby w szkole panowała atmosfera sprzyjająca rozwojowi, a cała społeczność 

podejmowała działania dla poprawy własnego samopoczucia i zdrowia, ucząc się jak zdrowiej i lepiej 

żyć. Obecnie jesteśmy w okresie przygotowawczym i ubiegamy się o przyznanie certyfikatu Szkoły 

Promującej Zdrowie. 

Nadrzędnym celem szkoły promującej zdrowie jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej, tzn. 

nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Głównym zadaniem takiej placówki staje się stworzenie takich 

warunków, w których dzieci nie tylko poznają właściwe zasady postępowania, ale przyjmują je, jako 

konkretne działania na rzecz ochrony zdrowia.  W związku z tym w grupie 0 i klasach I-VI realizowane 

są tematy związane ze zdrowym odżywaniem i zdrowym stylem życia. Właściwe żywienie to jeden z 

czynników, który ma wpływ na harmonijny rozwój i zdrowie dziecka. Właściwa dieta to punkt wyjścia 

dla zdrowia i prawidłowego rozwoju. Zapewnia dziecku sprawność fizyczną, zdolność do nauki oraz 

wzmacnia odporność. W ramach zajęć z pielęgniarką szkolną wychowankowie sukcesywnie poznają 

zagadnienia dotyczące prawidłowego odżywiania oraz zdobywają wiedzę na temat higieny oraz 

pielęgnacji ciała. Obserwacje społeczności szkolnej, przeprowadzone wywiady oraz badania 

ankietowe potwierdziły, że spora grupa uczniów ma złe nawyki żywieniowe. Dzieci najczęściej jedzą 

tylko trzy posiłki dziennie a większość z nich przed wyjściem do szkoły nie jada śniadania lub zdarza 

się im to rzadko. Dla sporej grupy pierwszym posiłkiem jest ten spożyty dopiero w szkole. Dzieci, 

które jedzą śniadanie w domu, nie spożywa drugiego śniadania w szkole. Owoce i warzywa są 

preferowane, przez co drugiego ankietowanego, a większość ma także zwyczaj podjadania między 

posiłkami i najczęściej są to słodycze. Z obserwacji wynika też w trakcie spożywania obiadu w szkole, 

dzieci oddają nietknięte surówki, zupy warzywne, a dodawane do posiłku owoce są przez nich 

niezjadane. 

Podjęte działania: 

1. Systematyczne promowanie i wdrażanie zasad zdrowego odżywiania. 

2. Kształcenie nawyku codziennego spożywania owoców i warzyw. 

3. Zmiana asortymentu w automacie szkolnym 

4. Cykliczna akcja „Wypij sok na zdrowie” 

5. Dostęp do świeżych jabłek 

6. Zmiana jadłospisu na stołówce szkolnej – porcja warzyw na talerzu  
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7. Akcja -zdrowie w śniadaniówce zamknięte 

Dbając o zdrowe nawyki żywieniowe naszych podopiecznych kontynuujemy programy: „Szklanka 

mleka”, „Owoce i warzywa w szkole”, „Mam kota na punkcie mleka”, „Śniadanie daje moc” oraz 

innowacyjny program nauczania matematyki w klasach 1 – 3 szkoły podstawowej „Matematyka ze 

smakiem”. Ponadto aktywnie realizujemy liczne projekty, w które angażujemy całą społeczność 

szkolną i lokalną: „Łyk zdrowia”, „Dzień Zdrowego Śniadania”, „Owocowy dzień”, Happening 

owocowo-warzywny, „Owocowy zawrót głowy”, „Z sercem dla serca”, „Szlachetna Paczka”, „Paczka 

dla zwierzaczka”  

Ważnym elementem zdrowia fizycznego jest higiena osobista i higiena otoczenia, dlatego dbamy o to, 

aby nasi wychowankowie potrafili dokonywać odpowiednich wyborów i nie zaniedbywali codziennych 

czynności higienicznych. Osobą wspierającą te działania na terenie szkoły jest pielęgniarka szkolna, 

która reaguje na bieżące potrzeby i problemy naszych uczniów, nauczycieli i rodziców. W realizację 

zadania związanego z tworzeniem środowiska sprzyjającego zdrowiu w szkole jest obsługa, która 

sprawnie i rzetelnie wywiązuje się ze swoich obowiązków, dbając o czystość szkoły i terenu wokół 

niej. Pomaga zwłaszcza najmniejszym naszym uczniom w czynnościach samoobsługowych poprzez 

wskazywanie prawidłowych działań, wspieranie nabywania samodzielności w tych czynnościach 

między innymi w szatni, w toalecie, na stołówce.  

W naszej placówce organizujemy również zajęcia profilaktyczne, których celem jest przekazanie 

uczniom elementarnej wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania i krzewienie właściwych postaw. 

Podejmowane działania zawsze poprzedza prelekcja związana z tematyką zaplanowanych akcji.  

Ponadto realizujemy wiele programów profilaktycznych, w tym: „Profilaktyka próchnicy zębów”, 

„Bezpieczna droga do szkoły i ze szkoły”, „Dzieci w sieci”, „Zdrowa stópka, zdrowy kręgosłup”, „Fit 

dzieciaki”, „Między nami kobietkami”, „Lekki tornister”.  Ciekawą formą promocji zdrowego odżywiania 

jest program „Matematyka ze smakiem”, dzięki której uczniowie nie tylko zdobywają wiedzę i 

umiejętności matematyczne, ale też kształtują i podejmują świadome wybory żywieniowe i 

samodzielnie przygotowują pełnowartościowe posiłki. 

Poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego nasi uczniowie podejmują aktywność 

ruchową podczas organizowanych dla nich zespołowych rozgrywek sportowych, zajęć na basenie 

oraz na kortach tenisowych. Wykorzystując lokalizację naszej placówki nieopodal Puszczy Bukowej 

realizowane są wycieczki i rajdy piesze i rowerowe, lekcje w terenie. Na stałe w kalendarzu imprez 

szkolnych wpisał się Festyn Rodzinny - Złaz, propagujący zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną. 

Podczas tego rodzinnego spotkania organizowane są rozgrywki sportowe, rajdy rowerowe i piesze, w 

które zaangażowani są nauczyciele, rodzice i dzieci. Dodatkową atrakcję stanowią zdrowe przekąski 

przygotowane przez rodziców i uczniów. Ponadto uczniowie naszej szkoły biorą udział w zajęciach 

tanecznych prowadzonych przez instruktora Szkoły Tańca „Astra”, objęte są gimnastyką korekcyjną, 

korygującą wady postawy zdiagnozowane przez ortopedę.  

Ważny element edukacji prozdrowotnej stanowią konkursy szkolne i międzyszkolne. Dzięki temu 

uczniowie zyskują niepowtarzalną okazję wymiany doświadczeń oraz utrwalania dotychczasowej 
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wiedzy, a także nabywania nowych umiejętności. Do najciekawszych konkursów międzyszkolnych 

należą: „Mam kota na punkcie mleka”, „Śniadanie daje moc”. Wśród przedsięwzięć szkolnych 

możemy wymienić: konkursy na logo i hasło Szkoły Promującej Zdrowie, hasła, wiersze i rymowanki o 

zdrowiu, konkursy plastyczne. Ważną rolę odgrywa również edukacja dotycząca bezpieczeństwa, 

którą obejmują zajęcia dla uczniów klas I „Bezpiecznie droga do szkoły i ze szkoły”, „Odblaskowe 

pierwszaki”, spotkania przedstawicielami służb mundurowych, nauka udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej, warsztaty w Centrum Powiadamiania Ratunkowego, przygotowanie i 

przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową. Uświadamiamy naszych podopiecznych o 

niebezpieczeństwie, jakie niesie ze sobą niewłaściwe korzystanie z sieci, uzależnienie od gier 

komputerowych, Internetu, telewizji i telefonów komórkowych. Zwracamy uwagę na zachowanie 

podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas dni wolnych od nauki.  

W edukacji prozdrowotnej ważna rolę odgrywa świadomość całej społeczności szkolnej: uczniów, 

nauczycieli i pracowników szkoły oraz rodziców. Przygotowaliśmy, więc pokazy multimedialne. Po 

przeprowadzeniu ankiet oraz dokonaniu analizy wyników, zauważyliśmy potrzebę poszerzenia działań 

w zakresie edukacji rodziców. Opracowaliśmy folder zawierające informacje na temat Szkoły 

Promującej Zdrowie. Przygotowane materiały zostały przekazane podczas spotkań z rodzicami.  

 
 

4. Monitoring podjętych działań. 
 
Opisać krótko, w jaki sposób monitorowano podjęte działania, kto był odpowiedzialny za monitorowanie poszczególnych 
działań. 
 

Zadania zaplanowane do realizacji w roku szkolnym 2015/2016 zostały zrealizowane w całości. Nad 

realizacją czuwał koordynator ds. Szkoły Promującej Zdrowie – p. I. Misztal.  

Potwierdzeniem działalności jest dołączona prezentacja.  

Monitoring działań szkoły był prowadzony przez cały rok szkolny i odbywał się poprzez:  

- analizę dokumentów szkolnych(protokoły, zapiski w dziennikach lekcyjnych) 

- obserwację uczniów,  

- dokumentację fotograficzną, 

- sporządzanie notatek z podejmowanych przedsięwzięć podejmowanych na szkolnej stronie 

internetowej, 

- analizę prac uczniowskich np. prace plastyczne, wystawy klasowe,   

- zaangażowanie społeczności szkolnej w działania promujące zdrowie,  

- przeprowadzanie konkursów związanych z promocją zdrowia, 

- rozmowy z uczniami, rodzicami i pracownikami szkoły,  

- wymianę uwag, spostrzeżeń i własnych doświadczeń podczas spotkań szkolnego zespołu do spraw 

promocji zdrowia, 

- informacje zwrotne od osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań,  

- przygotowywanie gazetek, wystaw, plakatów informujących o zdrowym stylu życia,   

- Informacje w parsie lokalnej na temat działań prozdrowotnych prowadzonych w szkole. 

 

W listopadzie 2015 roku przeprowadzone zostało badanie ankietowe wśród całej społeczności 

szkolnej dotyczące panującego w szkole klimatu społecznego. Z przeprowadzonych badań wynika, że 

szkoła stwarza korzystną i dobrą atmosferę oraz troszczy się o dobre samopoczucie osób należących 

do społeczności szkolnej. Wysoki stopień satysfakcji z uczestnictwa w życiu szkoły dowodzi, że 
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panuje tu klimat sprzyjający nauce i pracy (skala 0-5):  

• Uczniowie odczuwają wsparcie ze strony nauczycieli oraz motywowanie ich do nauki, chętnie 

chodzą do szkoły i odczuwają satysfakcję z uczestnictwa w jej działaniach (średnia liczba 

punktów 4,47).  

• Nauczyciele odczuwają wysoki stopień satysfakcji z pracy w szkole (4,45), czują wsparcie ze 

strony uczniów (4,49) oraz ze strony dyrekcji (4,42).  

• Pracownicy niepedagogiczni również odczuwają satysfakcję z pracy w szkole i wsparcie ze 

strony dyrekcji (4,56) chętnie chodzą do pracy, gdzie również odczuwają pozytywne podejście 

uczniów.   

• Rodzice cieszą się, że ich dzieci uczęszczają do naszej szkoły (satysfakcja ze szkoły 4,61), 

czują się w niej bezpiecznie, a pracownicy szkoły stwarzają im możliwości pełnego 

uczestnictwa w życiu szkoły (4,61).   

 
 

5. Informacja na temat ewaluacji podjętych działań. 
 
Opisać krótko, w jaki sposób przeprowadzono ewaluację podjętych działań, kto był za nią odpowiedzialny i jakie wyciągnięto 
wnioski z ewaluacji. 

 
Ewaluacja podjętych działań została przeprowadzona na podstawie zgromadzonych sprawozdań, 

analiz, fotografii, obserwacji i rozmów z pracownikami szkoły, rodzicami i uczniami. Z ewaluacji 

wynika, że:  

- Zwiększyła się świadomość całej społeczności szkolnej o konieczności prowadzenia zdrowego stylu 

życia poprzez zdrowe odżywianie, higienę osobistą i uprawianie różnych form aktywności fizycznej, 

- Zdecydowana większość uczniów dostrzega konieczność zmiany nawyków żywieniowych,  

- Uczniowie, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni oraz rodzice w pełni akceptują założenia 

programu Szkoła Promująca Zdrowie i prowadzone w ramach programu działania;  

Działania i zmiany wprowadzone w roku szkolnym 2015/2016 na skutek realizacji programu 

pozytywnie wpłynęły na społeczność szkolną, funkcjonowanie szkoły oraz promocję placówki w 

środowisku lokalnym, są akceptowane i wszyscy chętnie w nich uczestniczą;   

Mimo zadawalających wyników naszej pracy, będziemy kontynuować, uatrakcyjniać i promować 

dotychczasowe działania, aby nadal dbać o zdrowie całej społeczności szkolnej.  

 
 
               Podpis dyrektora:                                                            Podpis koordynatora szkolnego: 
 
                Cecylia Baran                                                                Izabela Misztal                       
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