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WSTĘP  

 

     Każdy człowiek jest „kowalem swego losu”. Odnosi się to również do naszego zdrowia. Zdrowie jest środkiem do osiągnięcia lepszej jakości 

życia. Według Światowej Organizacji Zdrowia: ,,Zdrowie, to nie tylko brak choroby; to stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego  

i społecznego organizmu”. 

W ostatnich latach poszukuje się na świecie wspólnej płaszczyzny dla różnorodnych działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia dzieci 

 i młodzieży oraz sposobów integrowania rozproszonych działań, podejmowanych przez różne organizacje, instytucje. 

   Nadrzędną wartością na której opieramy swoje działania jest humanitaryzm. Celem ogólnym wychowania w naszej szkole jest 

wszechstronny rozwój osobowości ucznia, przygotowanie go do pełnienia określonej roli w społeczeństwie, do bycia człowiekiem uczciwym, 

przekonanym, że człowiek istnieje dla świata, a świat dla człowieka,  zapewnienie mu solidnych podstaw do dalszego życia.  

 

Założenia: 

Edukacja zdrowotna w szkole jest podstawowym prawem każdego dziecka. Dbałość o zdrowie ucznia, to jedno z zasadniczych zadań 

szkoły dążącej do pełnego  i wszechstronnego rozwoju swoich wychowanków. Przekazując dzieciom wiedzę o zdrowiu, kształtując umiejętności 

i postawy sprzyjające zdrowiu, możemy ułatwić im zdrowy styl życia i pracy, a tym samym poprawić zdrowie społeczeństwa. Ukierunkowanie 

prozdrowotnych działań edukacyjnych w stronę rozwoju aktywności ucznia jest najlepszą inwestycją w jego  dorosłe życie i wspaniałą 

wizytówką działań wychowawczych szkoły.  

     Wg definicji ,,Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która w szczególny sposób propaguje zdrowy styl życia wśród uczniów, wyposaża 

uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia, kształtuje w uczniach poczucie  



odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, prowadzi wszechstronną edukacje propagującą zdrowie, włącza do działań prozdrowotnych 

zarówno uczniów szkoły jak i rodziców” 

    Promocja zdrowia wspiera osobisty i społeczny rozwój człowieka, poprzez udostępnienie informacji o zdrowiu, edukację do zdrowia  

i doskonalenie umiejętności życia. Tworzenie szkoły promującej zdrowie to wyzwanie dla nauczycieli. To oni w największym stopniu zmieniają 

rzeczywistość szkolną, od nich najwięcej zależy. Zdaniem jednego z "ojców" Szkolnej Promocji Zdrowia Trefora Wiliamsa". W sercu szkoły 

promującej zdrowie znajduje się nowoczesny, pełen zrozumienia stosunek nauczycieli do tej koncepcji. Bez tego szkoła promująca zdrowie 

zostanie marzeniem." 

     Nasz Ośrodek od początku swego istnienia podejmuje działania promujące zdrowie. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu 

nauczania i wychowania szkoły.  Uczestniczymy w wielu programach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia. Działania te 

łączą nas z siecią szkół promujących zdrowie. W codziennym życiu szkoły obserwujemy też wiele niepokojących zjawisk. Czas dojrzewania 

charakteryzujący młodzież, to czas podatny na zakłócenia i podejmowanie przez młodzież zachowań ryzykownych. Dlatego uznaliśmy za ważne 

podjęcie wielu działań chroniących młodzież przed zaburzeniami w ich rozwoju oraz działań interwencyjnych w sytuacji pojawiających się 

zagrożeń. 

 

 

CHARAKTERYSTYKA  PROGRAMU.  

Program ,, Ja to wiem”  powstał w oparciu o główny cel Szkoły Promującej Zdrowie, jakim jest zdrowy styl życia całej społeczności szkolnej  

i lokalnej. 

Aby to osiągnąć  należy : 

 kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie  i w społeczności lokalnej 

 zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne  i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych 

wyborów 

 umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać ich poczucie własnej wartości 

 włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły  z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania 

 wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia 

zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego. 

 włączyć do działań szkoły służbę zdrowia zwłaszcza do edukacji zdrowotnej oraz do pomocy uczniom we wchodzeniu w rolę aktywnego 

konsumenta opieki zdrowotnej. 

 



 

I.  Cel ogólny 

    Głównym celem programu jest  stworzenie szkoły zdrowej, bezpiecznej i przyjaznej, zapewniającej wszechstronny rozwój całej 

społeczności szkolnej i promującej zdrowy styl życia, poprzez szerzenie wiedzy  o zdrowiu i podejmowanie działań dla zdrowia. 

Hasłem przewodnim naszego programu  ,,Ja to wiem ” jest pobudzanie w uczniach chęci tworzenia własnego stylu życia jako człowieka 

aktywnego, chętnego do działania, ciekawego świata i otaczającej go rzeczywistości, to główne zadania koordynatorów programu. Realizacja 

założeń programowych winna doprowadzić do dalszej ewaluacji zainteresowań uczniów w stronę animowania zdrowego stylu życia. 

     Program ma charakter stałych, długofalowych oddziaływań, możliwych do realizacji w codziennym kontakcie  z uczniami – co powinno 

przynieść pożądane efekty. Jest dostosowany do potrzeb i problemów uczniów. Dotyczy zagadnień występujących w szkole, zagrożeń, które 

mogą zakłócić prawidłowy rozwój osobowości.  

 

II. Kierunki działań– podstawowe cele i  zadania. 

   Na podstawie diagnozy potrzeb i oczekiwań a także obserwacji rzeczywistości szkoły i jej najbliższego otoczenia, nakreślone zostały niżej 

podane kierunki działań ujęte w bloki (moduły) : 

1) PROFILAKTYKA PRZEMOCY, AGRESJI (realizacja elementów treści programu „POD PRĄD”) 

 zwiększanie świadomości że uczeń może sobie poradzić z sytuacjami nacisku przemocy, agresji 

 kształtowanie postaw opartych o normy społeczne, kulturowe i moralne 

 konferencja z zakresu –trening zastępowania agresji 

 ukazanie możliwości radzenia sobie z sytuacjami trudnymi 

2)  WYCHOWANIE KU MIŁOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SWOJĄ SEKSUALNOŚĆ 

 wzbudzanie motywacji do pracy nad własnym rozwojem w sferze budowania dojrzałych więzi 

 ukazanie postaw i działań które zwiększą szansę przeżycia prawdziwej, wiernej i trwałej miłości 

 podważanie obecnych w pop-kulturze silnie szkodliwych mitów na temat miłości i seksualności 



3) PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ 

 walka z nałogami- przedstawienie negatywnego wpływu alkoholu, papierosów, narkotyków na zdrowie i  życie człowieka 

 ukazanie destrukcyjnego wpływu korzystania ze środków psychoaktywnych na proces zawiązywania znajomości, budowania 

przyjaźni i rozwój miłości 

4) PROFILAKTYKA SPOŁECZNA 

 rozwijanie tolerancji, przynależności do grupy koleżeńskiej, zmniejszanie zachowań wykluczających w stosunku do innych 

 integracja ze środowiskiem lokalnym 

 ukazanie znaczenia asertywności i trening zachowań asertywnych 

 zwiększanie motywacji do własnego rozwoju, do osiągania celów życiowych 

 

Zasadniczą część programu stanowią treści programowe, które ujęto w tabeli. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe Forma realizacji Cele Termin 

realizacji 

1. Kształtowanie zdrowej 

osobowości pod 

względem emocjonalnym, 

społecznym oraz 

duchowym 

 pogadanki,  

 prelekcje poświecone właściwej komunikacji 

interpersonalnej 

 dyskusje na godzinach wychowawczych 

dotyczące współczesnych autorytetów 

 gazetki szkolne  

 zmniejszenie negatywnych zachowań 

wobec innych 

 kształtowanie właściwych postaw 

radzenia sobie z emocjami 

 wdrażanie pozytywnych wzorców 

zachowań 

 rozwijanie tolerancji 

 wdrażanie do udzielania pomocy innym 

 



2. 

  

  

TESCO DLA SZKÓŁ- 

Kulinarni Odkrywcy 

 realizacja założeń konkursu TESCO DLA 

SZKÓŁ 

 zapoznanie uczniów z programem 

 zdobycie wiedzy na temat zdrowego 

odżywiania 

 nagranie filmu na temat przygotowania 

zdrowych potraw 

 

3. Propagowanie idei Szkoły 

Promującej Zdrowie 

wśród różnych 

społeczności 

 zorganizowanie konferencji wojewódzkiej z 

zakresu przeciwdziałania agresji 

 współpraca z dziećmi i młodzieżą ze szkół 

ogólnodostępnych 

 wewnątrzszkolne szkolenia z zakresu 

promocji zdrowia grona pedagogicznego i 

pracowników ośrodka 

 udział koordynatorów w szkoleniach 

 współpraca z lokalnymi instytucjami 

 prowadzenie kroniki SzPZ 

 propagowanie idei promocji zdrowia wśród 

rodziców uczniów 

 zaangażowanie całej społeczności 

ośrodka w realizację zadań 

 

4. 

  

  

Zwiększenie aktywności 

fizycznej wśród 

młodzieży 

  

 ruch i odpoczynek- wycieczki  

 zajęcia ruchowe  

  

 zmniejszenie negatywnych emocji i 

zachowań 

 budzenie zainteresowania różnymi 

aktywnymi formami spędzania wolnego 

czasu 

 ukazanie prawidłowych postaw 

współdziałania w grupie 

 możliwość wykazania się swoimi 

talentami 

 



5. Propagowanie zasad 

bezpieczeństwa w życiu 

codziennym 

 bezpieczne poruszanie się w ruchu 

drogowym- prelekcja dla uczniów i rodziców 

 bezpieczeństwo dzieci w sieci- realizacja 

programu, konferencja wojewódzka 

 bezpieczne używanie urządzeń gospodarstwa 

domowego- prelekcja i pokaz 

 kultura czystego słowa, odpowiednie 

postępowanie w różnych sytuacjach np. w 

miejscach publicznych- pogadanki 

 unikanie różnego typu zagrożeń np. ze strony 

zwierząt, nieznajomych, kradzieży, 

pogadanki 

 gazetki szkolne 

 uświadomienie uczniom grożących im 

niebezpieczeństw 

 unikanie zagrożeń 

 umiejętność radzenia sobie w 

niebezpiecznych sytuacjach 

 

6. Zapoznanie uczniów ze 

skutkami wszelkich 

uzależnień, sposobów ich 

zapobiegania „życie bez 

nałogów” 

 zdobycie rzetelnej wiedzy na temat 

negatywnego wpływu alkoholu, papierosów, 

narkotyków na zdrowie i życie człowieka, 

bulimia, anoreksja (pogadanki na lekcjach 

wychowawczych i WDŻ, prelekcje 

zaproszonych gości,, oglądanie filmów 

edukacyjnych, konkursy plastyczne, gazetki 

szkolne, pedagogizacja rodziców) 

 ukazanie zgubnego wpływu alkoholu, 

papierosów i narkotyków na życie 

człowieka 

 zdobycie wiedzy na temat uzależnień 

 kształtowanie umiejętności 

rozpoznawania zagrożeń i ich unikania 

 kształtowanie właściwych postaw 

moralnych 

 ukazanie możliwości wyjścia z nałogu 

 

7. Negatywne wzorce w 

rodzinach i mediach 

 kształtowanie kreatywnej postawy wobec 

informacji zamieszczanych w mediach 

 wskazać zagrożenia i pozytywną rolę 

środków masowego przekazu 

 

8. Niski poziom kultury 

osobistej 

 podniesienie kultury osobistej uczniów- 

konkurs „kulturalny uczeń”, konkurs wiedzy 

klasowej, pogadanka, gazetka 

 respektować normy poprawnego 

zachowania 

 ukazanie systemu wartości 

obowiązujących w społeczeństwie 

 

9. Kształtowanie postawy 

szacunku wobec siebie i 

płci przeciwnej 

 rekolekcje, godziny wychowawcze, WDŻ, 

pogadanki z psychologiem 

 ukazanie postaw i działań, które 

zwiększają szansę prawdziwej, wiernej i 

trwałej miłości 

 



  

 

III. Realizacja działań zdrowotnych 

Poszczególne zagadnienia ( moduły) zostały opracowane w formie tabel, zawierających  

 zadania szczegółowe dla poszczególnych działań, 

 procedury  osiągania zadań ( metody i formy) 

 oczekiwane efekty ( cele szczegółowe) 

 sposoby ewaluacji. 

Do każdego z powyższych zadań  opracowany będzie szczegółowy harmonogram działań, zaplanowany cykl szkoleń i zajęć 

warsztatowych dla nauczycieli i rodziców, a także nawiązana będzie współpraca z licznymi instytucjami wspomagającymi szkołę.  

Kolejność realizacji materiału programowego uzależniona jest od aktualnych potrzeb. W pierwszej kolejności  realizowane będą te 

zadania , które uznane zostały przez społeczność szkolną jako priorytetowe. 

Sposoby realizacji: 

 

 zajęcia edukacyjne 

 godziny wychowawcze 

 lekcje przedmiotowe   

 zajęcia z psychologiem 

 spotkania profilaktyczno – edukacyjne ze specjalistami z instytucji, fundacji,  stowarzyszeń 

 kampanie profilaktyczne  

 

Adresaci i realizatorzy programu   

Adresatami  są: 

 młodzież  

 rodzice 

 nauczyciele i pracownicy szkoły 



 środowisko lokalne 

Realizatorami są: 

 uczniowie  

 dyrekcja szkoły  

 nauczyciele i wychowawcy 

 psycholog szkolny 

 zespół ds. promocji zdrowia  

 rodzice i opiekunowie  

 inni pracownicy szkoły 

 instytucje współpracujące ze szkołą 

 zaproszeni specjaliści 

Osoby i instytucje wspierające działalność programową  

 Samorząd Uczniowski  

 Powiatowa Stacja SANEPID-u  

 Starostwo Powiatowe  

 Służba Zdrowia  

 Instytucje i fundacje promujące zdrowie 

IV. Oczekiwane rezultaty uczestnictwa społeczności szkolnej w realizacji programu 

     Udział w programie ,, Ja to wiem” zwiększyć ma integrację społeczności szkolnej i spowodować  zmiany zachowań w zakresie zdrowia 

fizycznego i psychospołecznego. Wskazać ma naszym wychowankom zagrożenia cywilizacyjne i naturalne, które mają ogromny wpływ na 

zdrowie ludzkie. Młodzi ludzie powinni dostrzec walory zdrowego stylu życia i  poszerzać sposoby zdobywania i opracowywania wiadomości w 

tym zakresie. Podejmowane w sposób aktywny zadania ukształtować powinny ważne umiejętności życiowe takie jak: skuteczne porozumiewanie 

się, umiejętności interpersonalne, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów, twórcze i krytyczne myślenie, samoświadomość, empatia, 

radzenie sobie z emocjami i ze stresem. Wpłynąć to powinno na zbudowanie przyjaznej atmosfery i bezpiecznego środowiska szkolnego . 

 



    Zakłada się, że po realizacji programu uczniowie będą dbać o higienę osobistą i czystość otoczenia, poznają zasady racjonalnego odżywiania 

 i zastosują je w praktyce. Włączą się w walkę z nałogami i innymi zagrożeniami cywilizacyjnymi w najbliższym środowisku. Zrozumieją też  

w jaki sposób sprawność fizyczna i aktywność ruchowa wpływa na ich zdrowie i życie.  

Mamy nadzieję, iż realizacja  programu pozytywnie wpłynie na poprawę zdrowia oraz dobre samopoczucie całej społeczności szkolnej  

i zwiększy jej motywację do podejmowania poważnych przedsięwzięć nakierowanych na działanie na rzecz drugiego człowieka  

 

 

Przewidywane efekty to: 

 Wzrost świadomości potrzeby dbania o zdrowie swoje i innych.  

 Realizacja zadań priorytetowych.  

 Rzetelna diagnoza potrzeb uczniów i całej społeczności szkolnej.  

 Osiąganie zamierzonych celów i płynąca z tego satysfakcja.  

 Poprawa relacji międzyludzkich, bezpieczeństwa fizycznego i  psychicznego  uczniów.  

 Poprawa umiejętności współpracy, rozwiązywania konfliktów, podejmowania decyzji, negocjowania oraz radzenia sobie ze stresem.  

 Systematyczne stosowanie metod aktywizujących w pracy z uczniami i wysoka ocena ich skuteczności.  

 Wzbogacenie form współpracy z uczniami, rodzicami, nauczycielami i społecznością lokalną.  

 Umiejętność  planowania zdrowego stylu życia i podejmowania skutecznych działań w tym zakresie. 

 Rozwój zawodowy i osobisty nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.  

 Możliwość wymiany doświadczeń z innymi szkołami.  

 Sukcesy szkoły w różnych dziedzinach a zwłaszcza w działaniach prozdrowotnych.  

 Wzrost zaangażowania środowiska lokalnego w kształtowanie kultury zdrowotnej.  

 Pozytywna ocena programu przez uczniów, nauczycieli i rodziców.  

 Promocja szkoły i tworzenie tradycji 

IV. Monitorowanie  i  ewaluacja  programu. 

     Program podlega ocenie skuteczności, czyli ewaluacji. Chodzi o sprawdzanie realizacji założonych celów i działań profilaktycznych.  

 

Rodzaj ewaluacji:  

   Ewaluacja procesu (monitoring) 

   Ewaluacja końcowa  

 



    Ewaluacja programu będzie polegała na systematycznym monitorowaniu zaplanowanych zadań. Informacje niezbędne do ewaluacji 

pozyskiwane będą przez: 

 rozmowy i wywiady z uczniami, rodzicami i pracownikami szkoły 

 obserwację uczniów w różnych sytuacjach 

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

zdrowia 

 analizę dokumentów szkolnych 

 sprawozdania i ewaluację projektów edukacyjnych 

 ankiety 

 analizę wytworów pracy uczniowskiej i ich zaangażowanie w działania promujące zdrowy styl życia.  

 

    Ewaluacja posłuży twórcom programu do opracowania pisemnego raportu z wdrożenia  edukacji prozdrowotnej.  

 

Dokumentacja programu  

 Informacje na stronie internetowej szkoły 

 Zapisy w dziennikach lekcyjnych.  

 Informacje, ulotki, plansze, aktualne hasła w gablocie szkolnej.  

 Sprawozdania z podejmowanych działań bieżących 

 Sprawozdania roczne na podsumowującej RP w czerwcu. 

Opracowanie: 

Zespół Szkoły Promującej Zdrowie  
 


