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Wszystkie współczesne koncepcje wychowania zdrowotnego polegają na możliwie wczesnym 

uświadomieniu ,  że środowisko naturalne i społeczne oraz własne zachowania zdrowotne i styl życia 

są głównymi determinantami zdrowia człowieka. Proces rozbudzania świadomości w tym względzie 

należy rozpoczynad odpowiednio wcześnie, w domu rodzinnym, w przedszkolu i szkole. 

Nauczanie i wdrażanie do realizacji prozdrowotnego stylu życia, poczynając od 

najmłodszego pokolenia, jest warunkiem poprawy stanu zdrowia całego społeczeostwa. 

Przekazanie wiedzy o zdrowiu, kształtowanie właściwych postaw wobec zdrowia, utrwalanie 

odpowiednich nawyków, umiejętności - to główne zadania stawiane przed współczesną 

szkołą. 

Za nasze zdrowie w 10-17% odpowiada służba zdrowia, w 15% - właściwości 

dziedziczne, w 20%- środowisko, zaś pozostałe około 50% związane jest ze stylem życia, czyli 

naszymi nawykami. Dlatego ucznia należy wdrażad do postaw prozdrowotnych we wszelkich 

przejawach życia codziennego, zaczynając od małych spraw, które w konsekwencji mogą 

mied wpływ na jego przyszłe życie. 

Program ten ma pomóc w aktywnym współdziałaniu nauczycieli, rodziców i uczniów, 

na rzecz rozwoju fizycznego, sprawności fizycznej dzieci, troski o ich zdrowie i 

bezpieczeostwo, promocji zdrowego stylu życia. 

Program opracowano w oparciu o: 

 Środowiskowy Program Wychowania Zdrowotnego 

 Program profilaktyczny w zakresie edukacji prozdrowotnej dla mieszkaoców 

województwa wielkopolskiego 

 Program edukacyjny „Trzymaj Formę !” 

 Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom 

Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej 2007 – 2016 

 Analizy wyników badao ankietowych 

 Własne doświadczenia 

W wyniku realizacji programu uczeo ma posiąśd zdolnośd samodzielnego dokonywania 

wyboru zachowao właściwych dla zdrowia własnego i innych ludzi. 

Konstrukcja programu została oparta na założeniu, iż wysiłki podejmowane w ramach 

szkolnej edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży przyniosą efekty jeżeli: 

 Treści, metody uwzględniad będą oczekiwania głównego odbiorcy oraz będą 

dostosowane do jego problemów i potrzeb 

 Program będzie realizowany w systemie obowiązkowych zajęd 



 Zostanie stworzona przez otoczenie ucznia (rodzice, nauczyciele, grupa rówieśnicza, 

szkolna, służba zdrowia) atmosfera sprzyjająca zdrowiu w ogóle, a zdrowiu ucznia w 

szczególności 

SPOSÓB REALIZACJI 

Program będzie realizowany w ciągu całego roku szkolnego między innymi metodą 

projektowania okazji edukacyjnych. Metoda projektowania okazji edukacyjnych stworzona 

przez R. Łukasiewicza nazwana Wrocławską Szkołą Przyszłości odwołuje się do dialektycznej 

koncepcji kształcenia i jest próbą całościowej przebudowy systemu edukacyjnego, inaczej niż 

w tradycyjnym systemie nauczania, inaczej rozumie się w nim rozwój dziecka, inaczej widzi 

zadania edukacyjne. 

Edukację traktuje się jako wspomaganie i maksymalizowanie szans rozwoju dzieci, a jej 

celem jest kształcenie osobowości otwartej charakteryzującej się między innymi tworzeniem 

wizji stanów ważnych i idealnych, orientację na przyszłośd, zachowaniami innowacyjnymi, 

poczuciem sprawstwa, nastawieniem na kooperację, odpornością na przeszkody, motywację 

wewnętrzną. Metoda ta zostawia duży margines swobody dla nauczyciela i dzieci, proponuje 

otwarty styl pracy. Polega na oferowaniu samodzielnego, czy wspomaganego wyboru z puli 

możliwości, a zbudowane jest na triadzie, która obejmuje powiązane ze sobą elementy: 

 Zadania otwarte 

 Warunki wyjściowe 

 Możliwości wyboru 

WARUNKI REALIZACJI 

Program realizowany będzie w klasach I-VI Szkoły Podstawowej oraz I-III Gimnazjum. 

Częśd zajęd przeprowadzona będzie na terenie szkoły, częśd zaś w środowisku pozaszkolnym. 

EWALUACJA 

Ewaluacja procesu  

 Realizacja zadao 

 Uczestnicy programu 

 Służby i organizacje uczestniczące w programie 

 Środki 

 Satysfakcja z koordynowania i uczestnictwa w programie 

Ewaluacja wyników 

 Kryterium sukcesu 

 Wnioski – mocne i słabe strony  

 Zalecenia 



Realizacja celów i zadao Szkolnego Programu Promocji  Zdrowia 

Blok 
tematyczny 

Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni 
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1. Udział w lekcjach wychowania 
fizycznego 

-zachęcanie młodzieży 
do uczestnictwa w 
zorganizowanych 
lekcjach (poszukiwanie 
atrakcyjnych, 
aktywnych form) 

Dyrekcja szkoły 
Nauczyciele 
wychowania 
fizycznego 

2. Organizacja zajęd 
pozalekcyjnych (sportowych) 

-bogata oferta 
aktywnych form 
spędzania czasu 
wolnego 
 

Nauczyciele 
wychowania 
fizycznego 
Dyrekcja szkoły 
 

3. Wdrażanie programu 
gimnastyki korekcyjno- 
kompensacyjnej 

-zajęcia naprawcze i 
korygujące niewłaściwą 
postawę ciała uczniów 
-realizacja elementów 
gimnastyki korekcyjno- 
kompensacyjnej na 
lekcjach wf 

Pielęgniarka  
Terapeuta 
Nauczyciele 
wychowania 
fizycznego 

4. Wprowadzenie atrakcyjnych 
form motywowania uczniów, 
nauczycieli i innych 
pracowników szkoły do 
zwiększenia aktywności 
fizycznej  

-Dzieo Sportu Szkolnego 
-organizowanie 
sportowych zawodów 
szkolnych i 
pozaszkolnych   
-gimnastyka 
śródlekcyjna 
-uczestnictwo w rajdach 
turystycznych 
-organizowanie 
wycieczek 
-zabawy ruchowe 
-organizacja sportowych 
imprez masowych 
-wdrażanie autorskich 
programów z 
wychowania fizycznego 
(klasy sportowe)  
- umożliwienie 
pracownikom  
korzystania z sal 
gimnastycznych 
-wyjazdy na basen 

Nauczyciele 
wychowania 
fizycznego 
Nauczyciele 
przedmiotu 
Lider zespołu 
Koordynator  
Promocji Zdrowia 
 
 

5. Realizacja programów, 
projektów edukacyjnych 

- wdrażanie programów 
i projektów 
edukacyjnych 

Nauczyciele 
wychowania 
fizycznego 
Koordynator  
Promocji Zdrowia 
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1. Intensyfikacja edukacji 
żywieniowej uczniów w 
ramach programu edukacji 
zdrowotnej 

- realizacja programów 
edukacyjnych 
-udział uczniów w 
akcjach,  licznych 
konkursach   
-zaznajomienie uczniów 
z  zasadami 
prawidłowego 
odżywiania 
-projekcja filmów 
-przygotowywanie 
gazetek tematycznych  

Koordynatorzy 
Promocji Zdrowia 
Nauczyciele 
przedmiotu 
 

2. Organizacja posiłków 
szkolnych  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-organizacja stołówki 
szkolnej 
-zapewnienie uczniom 
klas I-III SP ciepłego 
napoju podczas 
spożywania  drugiego 
śniadania  
-spożywanie drugiego 
śniadania przez uczniów 
klas I-III SP wspólnie z 
wychowawcą w 
stołówce szkolnej  
- realizacja akcji 
„Szklanka mleka”, 
„Owoce w szkole” 
-udostępnienie 
dystrybutora wody dla 
uczniów młodszych 

Dyrekcja szkoły  
Pielęgniarka  
Intendentka 
Personel kuchenny 
Nauczyciele 
edukacji 
wczesnoszkolnej 

3. Edukacja konsumencka  -zapoznanie z prawami 
konsumenta, 
znakowaniem etykiet z 
żywnością  

Nauczyciele 
przedmiotów 
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1. Profilaktyka próchnicy zębów -spotkania z 
pielęgniarką szkolną 
-realizacja programów 
profilaktycznych 
-projekcja filmów 
edukacyjnych 
-prowadzenie zajęd 
profilaktycznych w 
ramach przedmiotu 
biologia 
-przeprowadzanie 
fluoryzacji połączonej z 
instruktażem 
prawidłowego 
szczotkowania zębów  
 

Pielęgniarka 
Koordynatorzy 
Promocji Zdrowia 
Nauczyciele 
edukacji 
wczesnoszkolnej 



2. Zapobieganie  chorobom 
zakaźnym 

-prelekcje, pogadanki  
-akcje promujące 
szczepienia 

Pielęgniarka  
Nauczyciele 

3. Profilaktyka wad postawy -kształtowanie 
warunków pracy 
zgodnych z zasadami 
bezpieczeostwa pracy i 
ergonomii (akcja 
„Kontrola plecaków”, 
akcja „Mniej dźwigaj”, 
zmiana obuwia przez 
uczniów klas I-III SP) 
-zajęcia korekcyjno- 
kompensacyjne 
- właściwy dobór 
stanowiska pracy ucznia  

Dyrekcja szkoły 
Pielęgniarka 
Nauczyciele 
edukacji 
wczesnoszkolnej 
Wychowawcy 
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1. Kształtowanie podstawowych 
umiejętności osobistych i 
społecznych (radzenie sobie ze 
stresem, rozwiązywanie 
własnych problemów, 
konfliktów, komunikowanie 
się z innymi, odpowiedzialnośd 
za swoje zdrowie, umiejętnośd 
szukania pomocy)  

-wdrażanie programu 
wychowawczego  
-wdrażanie programu 
profilaktycznego 
-wdrażanie edukacji 
zdrowotnej  
 - lekcje Wychowania do 
życia w rodzinie 

Pedagog 
Psycholog 
Wychowawcy 
Koordynatorzy 
Promocji Zdrowia 
Nauczyciel 
przedmiotu 

2. Uczestnictwo w projektach, 
programach i konkursach 
dających satysfakcję z nauki i 
pracy w szkole 

-udział w programach, 
projektach i konkursach 

Pedagog  
Psycholog 
Opiekun SU 

3. Aktywne spędzanie czasu 
wolnego 

- wycieczki 
krajoznawczo- 
turystyczne 
-wewnątrzszkolne 
rozgrywki sportowe 
- udział w masowych 
imprezach sportowych 
-praca w samorządzie 
uczniowskim i innych 
organizacjach szkolnych 

Nauczyciele 
wychowania 
fizycznego 
Opiekun SU 
Opiekun 
wolontariatu 
Nauczyciele 
przedmiotu 

4. Stwarzanie w szkole atmosfery 
sprzyjającej zdrowiu 
psychicznemu 

 
 
 

- pogadanki, prelekcje, 
przedsięwzięcia 
organizowane przy 
okazji Szkolnego 
Tygodnia Dla Serca, 
Dnia Profilaktyki 
Uzależnieo i Promocji 
Zdrowia 

Dyrekcja szkoły 
Koordynatorzy 
Promocji zdrowia 
Pielęgniarka 
Wychowawcy 
Nauczyciele  
Psycholog  
Pedagog 
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1. Egzekwowanie przepisów 
ustawy o ochronie zdrowia 
przed następstwami używania 
tytoniu i spożywania alkoholu 

-projekcje filmów 
edukacyjnych  
- organizacja „Dnia bez 
papierosa” 
- pogadanki, ulotki, 
nowinki medyczne 
-wdrażanie Szkolnego 
Programu 
Wychowawczego i 
Profilaktycznego 

Pedagog  
Psycholog 
Pielęgniarka 
Wychowawcy 
Nauczyciel biologii 
 

2. Kształtowanie umiejętności 
osobniczych i społecznych 
chroniących uczniów przed 
używaniem substancji 
psychoaktywnych i 
związanych z tym szkód 
zdrowotnych 

- lekcje wychowawcze  
-realizacja programów  
-udział akcjach 
organizowanych przez 
poradnie i instytucje  
-badanie ankietowe, 
prelekcje, warsztaty 

Pedagog 
Pielęgniarka  
Wychowawcy 
Nauczyciel biologii 
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1. Prowadzenie działalności 
informacyjnej wpływającej na 
zmniejszanie zagrożeo 
wypadkami 

- lekcje wychowawcze 
- wychowanie 
komunikacyjne 
- konkursy 
-karta rowerowa  
- projekcja filmów 
edukacyjnych 
-zajęcia w Miasteczku 
Ruchu Drogowego 

Wychowawcy 
Nauczyciel techniki 
 

2. Kształtowanie umiejętności 
udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej 

- cykl spotkao na 
zajęciach edukacji 
wczesnoszkolnej 
- lekcje biologii, lekcje 
wychowawcze 

Wychowawcy  
Nauczyciel biologii 
 

3. Kształtowanie 
odpowiedzialności za zdrowie 
swoje i drugiego człowieka  

- cykl zajęd wychowania 
do życia w rodzinie 
- lekcje wychowawcze 

Wychowawcy 
Nauczyciel 
wychowania do 
życia w rodzinie 

4. Wdrożenie wszechstronnej 
edukacji zdrowotnej w tym 
AIDS, HTV i edukacji 
seksualnej 

- wdrażanie Szkolnego 
Programu 
Profilaktycznego 
- lekcje wychowawcze 
- lekcje biologii 
- lekcje wychowania do 
życia w rodzinie  
- akcje, konkursy 

Pedagog 
Wychowawcy 
Nauczyciel biologii i 
wychowania do 
życia w rodzinie 
Pielęgniarka 
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1. Kształtowanie postaw 
społecznych wobec osób 
niepełnosprawnych 
(zrozumienie ich problemów, 
tolerancja, tworzenie 
integracji) 

- obchody Dnia 
Niepełnosprawnych 
- projekcje filmów 
edukacyjnych 
- warsztaty, konkursy 
-imprezy o charakterze 
integracyjnym 
-programy edukacyjne 
 

Koordynatorzy 
Promocji Zdrowia 
Wychowawcy 
Pedagog 
Psycholog 
Katecheci 

2. Kształtowanie postaw 
społecznych wobec osób 
chorych i starszych  

- prelekcje, warsztaty 
- lekcje wychowawcze 
- akcje  

Wychowawcy 
Pedagog 

 

Opracowanie: Danuta Piotrowska – wicedyrektor, Szkolny Koordynator Promocji Zdrowia 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


