
 

 

W roku szkolnym 2019-2020 Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o przystąpieniu Zespołu 

Szkolno- Przedszkolnego w Rząśni do Sieci Szkół Promujących Zdrowie. W związku z tym 

podjęliśmy szereg działań związanych z okresem przygotowawczym, który trwa od roku do 

trzech lat. W tym czasie podjęliśmy szereg działań takich jak powołanie zespołów do spraw 

„Szkoły Promującej Zdrowie” i „Przedszkola Promującego Zdrowie”. Zespoły podjęły 

systemowe działania w zakresie promocji zdrowia przeprowadziły diagnozę, zaplanowały 

działania i rozpoczęły ich realizację. Po upływie okresu przygotowawczego i po spełnieniu 

określonych warunków nasza Szkoła i Przedszkole zostaną wpisane do Sieci Szkół 

Promujących Zdrowie.  

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością 

lokalną:  

• systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu  

i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,  

• wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe 

życie. 

W modelu Szkoły Promującej Zdrowie uwzględniono trzy poziomy: 

1. Warunki dla tworzenie SzPZ. 

2. Główne obszary działań. 

3. Oczekiwane efekty. 

 



 

Wyżej przedstawiony model stanowił podstawę do opracowania standardów SzPZ. 

Standardy Szkoły Promującej Zdrowie  

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. 

  



W ramach upowszechniania programu stworzono strukturę wspierającą rozwój sieci SzPZ  

i utworzono Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole i Przedszkolu.  

Członkowie szkolnego zespołu promocji zdrowia: 

Koordynator: p. Renata Szczecińska  

Członkowie:  

p. Marlena Ryś- Walczyk 

p. Katarzyna Urbańczyk  

p. Monika Lewera 

p. Aleksandra Pęciak  

p. Agnieszka Chodak  

 

Członkowie przedszkolnego zespołu promocji zdrowia: 

Koordynator: p. Katarzyna Tyc- Brożyna 

Członkowie: 

p. Magdalena Pawełoszek 

p. Monika Cimcioch 

p. Beata Tąpała- Krysiak 

p. Agnieszka Wojtysiak- Kordowina  

p. Marta Strzelczyk- Cebula  

p. Ewa Brzozowska  

 

 

 


