
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE 

ZPS TYROWO 



DEFINICJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ 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. 



POLSKI MODEL SZKOŁY PROMUJĄCEJ 
ZDROWIE 



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 uczniów, nauczycieli i pracowników

niepedagogicznych oraz dąży do poprawy jej skuteczności.

4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu

uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.
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SKŁAD SZKOLNEGO ZESPOŁU 
DS. PROMOCJI ZDROWIA: 



CZŁONKOWIE ZESPOŁU:

• Nauczyciel przyrody, biologii, biblioteki

• Nauczyciel nauczania zintegrowanego

• Nauczyciel religii, plastyki, muzyki, świetlicy

• Nauczyciel jęz. angielskiego

• Nauczyciel jęz. polskiego i historii

• Nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa 

• Nauczycielki wychowania przedszkolnego

• Przedstawiciel rodziców

• Intendentka

• Pielęgniarka szkolna 

• Uczennica kl. VIII



PLAN DZIAŁAŃ W SZKOLE PROMUJĄCEJ 
ZDROWIE

ROK SZKOLNY 2020-2021

Problem priorytetowy do rozwiązania: Nadmierny hałas w czasie przerw i zajęć lekcyjnych. 

a). Krótki opis problemu priorytetowego (wpisać konkretne dane wg wyników autoewaluacji):

• Hałas jest nieodłącznym czynnikiem wielu zawodów. Nie da się go uniknąć szczególnie w szkole

podstawowej. Jako szkoła promująca zdrowy tryb życia postanowiliśmy podjąć „walkę” z tym

negatywnym, ale nieodzownym elementem towarzyszącym rozwojowi każdego młodego człowieka.

• Zdarzają się sytuacje, że po kilku godzinach lekcyjnych spędzonych w szkole niektórzy uczniowie

skarżą się na złe samopoczucie, zmęczenie czy senność. Są apatyczni i nie wyrażają chęci do

dalszej nauki. Często też my nauczyciele odczuwamy podobne dolegliwości, a szczególnie wtedy,

gdy pełnimy dyżury na korytarzach szkolnych podczas przerw lekcyjnych.



b). Uzasadnienie wyboru priorytetu 

• Hałas jest szkodliwy dla zdrowia; stały i uciążliwy hałas męczy nas psychicznie i fizycznie,

pogarsza nasze samopoczucie. Głośne dźwięki mogą nie tylko przeszkadzać w spokojnym

śnie i uniemożliwić odpoczynek, ale uporczywy i uciążliwy hałas może również osłabić naszą

koncentrację, wyzwolić agresję. Pod wpływem hałasu rośnie napięcie nerwowe.

• Hałas jest jednym z czynników stresowych, który działa na organizm człowieka poprzez

uwalniane w organizmie substancje chemiczne.

• Pod wpływem hałasu wyraźnie spada koncentracja uczniów i nawet do prawidłowo

słyszących dzieci nie dociera część informacji, przekazywanych przez nauczyciela.

Dodatkowo gorzej się uczą, mają uboższe słownictwo. Łatwo wywnioskować, że częste

przebywanie w nadmiernym hałasie wpływa także na stan zdrowia – może trwale uszkodzić

słuch. Po spędzeniu godziny w takich warunkach, aparat słuchu potrzebuje blisko ośmiu

godzin odpoczynku, by wrócić do normy.
•



•

• Pogadanki i lekcje na temat szkodliwości hałasu przeprowadzone w każdej klasie przez 

nauczycieli i pielęgniarką

• Przygotowanie gazetki informacyjnej na temat szkodliwości hałasu

• Przeprowadzanie zabaw wyciszających

• Opracowanie ulotki informacyjnej

• Motywowanie uczniów do cichszych zachowań w czasie przerw i zajęć lekcyjnych

Przyczyna/y główna/e istnienia problemu:

Dzieci mają szczególny sposób wyrażania swoich emocji. Często nie potrafią dostosować 

natężenia głosu do rzeczywistych potrzeb. Nie mają świadomości, że hałas ujemnie wpływa na 

zdrowie ludzkie



Sposób sprawdzenia czy osiągnięto cel (sukces): 

Co wskaże, że osiągnięto cel? 

Obserwacje uczniów

Wywiady ( rozmowy) z dorosłymi i dziećmi

Analiza ankiet skierowanych do uczniów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych 

i rodziców

Analiza treści gazetki uczniowskiej

Analiza wytworów uczniowskich – wiersze, plakaty, fraszki

Jak sprawdzimy, czy osiągnięto cel?

Przeprowadzając badanie ankietowe wśród uczniów, nauczycieli, pracowników 

niepedagogicznych i rodziców, wywiady, obserwacje, analiza dokumentacji szkolnej.

Kto i kiedy sprawdzi, czy osiągnięto cel:? 

Zespół ds. promocji zdrowia – maj 2021

Cel:

Ograniczenie hałasu w szkole

Kryterium sukcesu:

75% SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ WSKAŻE, ŻE W SZKOLE JEST CISZEJ.



II. ZADANIA

Nazwa zadania Kryterium sukcesu Sposób realizacji Okres/termin 

realizacji

Wykonawcy/osoba

odpowiedzialna

Środki/zasoby Sposób sprawdzenia wykonania 

zadania

1. Zapoznanie rodziców  z celem 

priorytetowym, zachęcenie do 

współpracy

80% rodziców 

zapozna się z celem 

priorytetowym

Pogadanka X 2020r. koordynator Prezentacja, 

informacja na 

Librusie 

Wpisy do dzienników

Analiza wpisów

Dyrektor

2.Oznaczenie  specjalnym 

znakiem najgłośniejszych miejsc 

w szkole 

Umieszczenie 

znaków w 

najgłośniejszych 

miejscach 

Działanie plastyczne X 2020 r. Nauczyciele klas I – III

Nauczyciel plastyki 

Brystol, flamastry, 

taśma przylepna

Umieszczone znaki

w szkole 

3.Zapoznanie uczniów 

z celem priorytetowym

100% uczniów 

zapozna się z celem 

priorytetowym

pogadanka X 2020r. Wychowawcy klas Prezentacja, 

informacja na 

Librusie 

Wpisy do dzienników

Analiza wpisów

Dyrektor

X 2020r

Likwidacja dzwonków 

w szkole 

40% badanych 

wskaże, że w czasie 

przerw uczniowie 

zachowują się ciszej 

w stosunku do 

ubiegłego roku

Brak dzwonków w szkole X-2020 r -

VI 2021r.

Uczniowie, nauczyciele Ankiety Wyniki ankiet 

Przeprowadzenie lekcji na temat 

szkodliwości hałasu ( po1 w 

semestrze)

90% uczniów weźmie 

udział w lekcjach i 

pogadankach

Metody aktywizujące, pogadanka, 

prezentacja multimedialna

II.2021 r. Wychowawcy klas, pielęgniarka Papier, ulotki, 

materiały do pisania, 

rysowania, 

prezentacja, sprzęt 

audiowizualny  itp. 

Według pomysłów 

nauczycieli

Wpisy w dziennikach

Analizując dokumentację



Wykonanie prezentacji 

multimedialnej

100% klas obejrzy 

prezentację

Prezentacja multimedialna I 2020 r Opiekun zajęć informatycznych Papier, ulotki, 

materiały do pisania, 

rysowania, 

prezentacja, sprzęt 

audiowizualny  itp. 

Według pomysłów 

nauczycieli

Wpisy w dziennikach

Analizując dokumentację

Wprowadzenie  podczas różnych 

zajęć, lekcji elementów ciszy, 

zabaw wyciszających itp.

W100%

klasach prowadzone 

będą w czasie lekcji 

zabawy wyciszające

Zabawy wyciszające, nagrania 

muzyki relaksacyjnej

Cały rok 

szkolny

Wszyscy nauczyciele Muzyka audio Wywiady z nauczycielami

Rozmowa

z nauczycielami

Wykonanie wystawy i jej ekspozycja 

w holu szkoły – plakaty, rysunki 

dziecięce, informacje nt. 

szkodliwości hałasu

100% uczniów 

zapozna się 

z gazetką

Oglądanie wystawy III  2021 r. Opiekun świetlicy Wystawa w holu Wpisy w dziennikach

Wizja lokalna, 

analiza dokumentacji

Apel z okazji Dnia walki 

z hałasem 

100% klas weźmie 

udział w apelu

Dzieci z klas I-III IV  2021 r. Wychowawcy klas Zorganizowanie 

apelu

Wpisy w dziennikach

Wizja lokalna,

Analiza dokumentów



W drodze do Krajowego Certyfikatu 

Szkoła Promująca Zdrowie …



Dokumentacja, którą należy przygotować do otwarcia procedury 

ubiegania się o Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie:

• wniosek o nadanie Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie,
• arkusze zbiorcze dla standardów I, II, III i IV,
• wypełnione raporty z ewaluacji pięciu standardów.

Metody i narzędzia do autoewaluacji działań 
w poszczególnych standardach są opracowane pod redakcją naukową prof. dr hab. Barbary 

Woynarowskiej i Magdaleny Woynarowskiej-Sołdan



ARKUSZ ZBIORCZY DLA STANDARDU PIERWSZEGO 

Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji 
działań w zakresie promocji zdrowia.

Wymiary i wskaźniki (stan pożądany, „optymalny")
Ocena

(punkty)

Elementy wymagające poprawy

(jeśli aktualny stan odbiega od pożądanego, czyli oceny 5)

1 2 3

1. Uwzględnienie promocji zdrowia w dokumentach oraz pracy i życiu szkoły

a. W koncepcji pracy szkoły (lub w dokumencie o innej nazwie) zapisano, że: szkoła 

realizuje program SzPZ; program należy do priorytetów; promocja zdrowia dotyczy 

uczniów i pracowników; zapis jest zgodny z przyjętą w Polsce koncepcją SzPZ (Analiza 

dokumentu)

5 4 3 2

b. Uczniowie, pracownicy szkoły i rodzice mają poczucie, że zdrowie i dobre 
samopoczucie jest ważną sprawą w szkole (Ankieta U, N,Pn,R-pyt. 1)

5 4 3 2

c. Pracownicy szkoły uważają, że w szkole podejmowane są działania na rzecz promocji 
ich zdrowia (Ankieta N, Pn - pyt. 3)

5 4 3 2

2. Struktura dla realizacji programu szkoły promującej zdrowie

a. W zespole promocji zdrowia są przedstawiciele: dyrekcji, N, Pn, U, R, pielęgniarka 
szkolna; zadania zespołu sformułowano na piśmie (Analiza dokumentu, wywiady)

5 4 3 2

b. Szkolny koordynator ds. promocji zdrowia został powołany przez dyrektora w 
porozumieniu z członkami zespołu promocji zdrowia; zadania koordynatora 
sformułowano na piśmie (Wywiad z koordynatorem, analiza dokumentu)

5 4 3 2

c. Pielęgniarka szkolna uczestniczy w planowaniu, realizacji i ewaluacji projektów promocji 

zdrowia w szkole (Wywiad z pielęgniarką i dyrektorem)
5 4 3 2

d. Dyrekcja wspiera działania w zakresie promocji zdrowia (Wywiady, obserwacje) 5 4 3 2



3. Szkolenia, systematyczne informowanie i dostępność informacji na temat koncepcji szkoły promującej zdrowie

a. Członkowie dyrekcji szkoły i szkolnego zespołu promocji zdrowia uczestniczyli w 

szkoleniu/-niach dotyczącym/-cych SzPZ w ostatnich 3 latach (Wywiad, analiza 

dokumentów)

5 4 3 2

b. Zorganizowano wewnętrzne szkolenia (doskonalenie) na temat SzPZ dla rady 

pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych w ostatnich 3 latach (Analiza 

dokumentów, Ankieta N - pyt. 2, Pn - pyt. 2)

5 4 3 2

Urozmaicenie oferty szkoleń wewnętrznych dla Rady Pedagogicznej 
i Pracowników Niepedagogicznych dotyczących SzPZ

c. Uczniom wyjaśnia się, co oznacza SzPZ, w sposób dostosowany do poziomu ich rozwoju 
poznawczego (Ankieta U - pyt. 2)

5 4 3 2

d. Rodzicom uczniów wyjaśnia się, co to znaczy, że szkoła ich dziecka jest SzPZ (Ankieta R 

- pyt. 2, analiza dokumentów)

5 4 3 2

e. Na stronie internetowej szkoły jest zakładka poświęcona SzPZ, zawierająca aktualne i 

wyczerpujące informacje na ten temat (Analiza strony internetowej)

5 4 3 2

f. Tablica informująca o programie SzPZ jest umieszczona w widocznym i powszechnie 

dostępnym miejscu szkoły i zawiera aktualne informacje (Obserwacja, analiza 

informacji)

5 4 3 2

4. Planowanie i ewaluacja działań w zakresie promocji zdrowia oraz ich dokumentowanie

a. W 3 ostatnich latach opracowano roczne plany działań w zakresie promocji zdrowia i ich 
ewaluacji, z uwzględnieniem potrzeb uczniów, nauczycieli
i pracowników niepedagogicznych (Analiza planów)

5 4 3 2

b. Zapisy planów działań i ich ewaluacji są zgodne z zasadami przyjętymi w SzPZ w Polsce 
(Analiza planów)

5 4 3 2

c. W ostatnich 3 latach sporządzono raporty z ewaluacji wyników działań w zakresie 
promocji zdrowia zgodne z zasadami przyjętymi w SzPZ w Polsce (Analiza raportów)

5 4 3 2



Podsumowanie wyników w standardzie pierwszym

Średnia liczba punktów dla standardu pierwszego (dla 4 wymiarów): 4,9 

Problem priorytetowy (wybrany na podstawie zapisów w kolumnie c): 

Zbyt mała oferty szkoleń wewnętrznych dla Rady Pedagogicznej i Pracowników 
Niepedagogicznych dotyczących SzPZ

Wymiar

Średnia liczba 

punktów
Wybrane elementy, których poprawa jest pilna i możliwa

(wybierz je z kolumny 3)

a b c

1. Uwzględnienie promocji zdrowia w dokumentach oraz pracy i 
życiu szkoły

5

2. Struktura dla realizacji programu szkoły promującej zdrowie 5

3. Szkolenia, systematyczne informowanie i dostępność informacji 
na temat koncepcji szkoły promującej zdrowie

4,7 Urozmaicenie oferty szkoleń wewnętrznych dla Rady Pedagogicznej i Pracowników 
Niepedagogicznych dotyczących SzPZ

4. Planowanie i ewaluacja działań w zakresie promocji zdrowia oraz 
ich dokumentowanie

5



ARKUSZ ZBIORCZY DLA STANDARDU DRUGIEGO:

Badanie klimatu społecznego szkoły z perspektywy różnych grup jej społeczności za pomocą ankiety

Badana grupa/ liczba zbadanych osób

Wymiary (numery stwierdzeń)

Ocena 

(średnia 

punktów) w 

każdym 

wymiarze

Ocena (średnia 

punktów) we 

wszystkich 

wymiarach

Elementy wymagające poprawy (jeśli 

aktualny stan odbiega od pożądanego, 

czyli oceny 5)

1 2 3 4 5

Uczniowie liczba:13 
Stwarzanie uczniom możliwości uczestnictwa wżyciu szkoły (3-5)

5 4,6 Relacje między uczniami: budowanie 
zaufania, życzliwości, integracji klasowej. 

Relacje i wsparcie ze strony nauczycieli (6-9)
5

Relacje między uczniami (10-16)
4

Nauczyciele liczba: 14 Stwarzanie nauczycielom możliwości uczestnictwa w życiu szkoły (4-5)
4 4,8 Stworzenie nauczycielom możliwości 

wypowiadania się o sprawach szkoły. 

Relacje i wsparcie ze strony dyrekcji szkoły (6-9)
5

Relacje z nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi (10-14)
5

Relacje z uczniami (15-18)
5

Relacje z rodzicami uczniów (19-21 )
5

Pracownicy niepedagogiczni liczba:11 Stwarzanie pracownikom możliwości uczestnictwa wżyciu szkoły (4-5)
3 4,4 Stworzenie pracownikom 

niepedagogicznym możliwości 
wypowiadania się w sprawach życia
i pracy szkoły. 

Stosunek uczniów do pracowników 
niepedagogicznych. 

Relacje i wsparcie ze strony dyrekcji szkoły (6-8)
5

Relacje z nauczycielami (9-11)
5

Relacje z innymi pracownikami szkoły, którzy nie są nauczycielami (12-

15)

5

Relacje z uczniami (16-18)
4

Rodzice uczniów liczba:13 Stwarzanie rodzicom możliwości uczestnictwa wżyciu szkoły (3-6)
5 4,6 Zachowanie obiektywności przez 

nauczyciel w procesie nauki i oceniania 
ucznia.
Poprawa komunikacji w relacjach 

nauczyciel – uczeń. 

Relacje z nauczycielami i dyrekcją (7-9)
5

Postrzeganie przez rodziców sposobu, w jaki nauczyciele traktują ich 

dziecko (10-13)

4



Podsumowanie wyników w standardzie drugim: badanie klimatu społecznego za pomocą ankiety
Średnia liczba punktów dla standardu drugiego dla wszystkich badanych grup: 4,6

Problem priorytetowy (wybrany na podstawie zapisów w kolumnie 5):

Niedostateczna komunikacja w społeczności szkolnej.



ARKUSZ ZBIORCZY DLA STANDARDU DRUGIEGO:
Badanie klimatu społecznego klasy z perspektywy uczniów klas III szkoły podstawowej za pomocą techniki „Narysuj i napisz"

Klasa: III Liczba  zbadanych uczniów: 9

Wymiary klimatu społecznego klasy

A. Co uczniowie lubią w klasie? B. Czego uczniowie nie lubią w klasie?

Treści (wskaźniki) zawarte w rysunkach i 

ich opisach

Liczba wskazań Treści (wskaźniki) zawarte w w 

rysunkach i ich opisach

Liczba 

wskazań

1. Relacje nauczyciele

- uczniowie

Sympatia do wychowawcy 

Niechęć do rozstania z panią 

5

3

Brak 

2. Relacje między uczniami

Sympatia do kolegów/ koleżanek w klasie 

Wspólne zabawy 

6

4

Agresja słowna – przezywanie (na 
przerwach) 
Uczeń przeszkadzający na zajęciach 

2
3

3. Zachowanie uczniów:

na lekcjach

na przerwach

Cisza 3 Na przerwach hałas 8

4. Przedmioty, zadania

i czynności w szkole

Nazwy ulubionych przedmiotów: 
Jęz. polski, 
matematyka, 
plastyka,
muzyka, 
przyroda

5
4
4
1
1

Zadania z matematyki – nie lubi uczeń 
rozwiązywać 

1

5. Wyjazdy

i imprezy

Wycieczki szkolne 2 Brak 

6. Inne

Dekoracja, wystrój klasy 
Brak pracy domowej 

2
2

Popsuty sprzęt sportowy na sali 
gimnastycznej 
Głośne zachowanie uczniów na 
świetlicy. 

1
3



Podsumowanie wyników w standardzie drugim: 

Badanie klimatu społecznego klasy za pomocą techniki „Narysuj i napisz"
Korzystne elementy klimatu społecznego (to, co uczniowie lubią) - mocne strony:

Dobre relacje nauczyciel – uczeń
Niekorzystne elementy klimatu społecznego (to, czego uczniowie nie lubią) -
słabe strony:

Uczeń przeszkadzający na zajęciach. Głośne zachowanie uczniów na świetlicy.

Problem priorytetowy do rozwiązania:

Hałas na przerwach 



ARKUSZ ZBIORCZY DLA STANDARDU DRUGIEGO:

Badanie klimatu społecznego klasy z perspektywy uczniów klas V szkoły podstawowej za pomocą pracy pisemnej
Temat pracy:
Forma pracy: □ wypracowanie □ zdania niedokończone Klasa: V Liczba zbadanych uczniów: 11

Wymiary klimatu społecznego klasy

A. Pozytywy życia w klasie, co uczniowie w niej lubią?

B. Negatywy życia w klasie, czego uczniowie w niej 

nie lubią?

Treści (wskaźniki) zawarte w pracach 

pisemnych

Liczba wskazań

Treści (wskaźniki) zawarte w pracach 

pisemnych

Liczba 

wskazań

1. Samopoczucie

i ogólna ocena atmosfery w klasie

jest dobrze, fajnie 
miła atmosfera 
jest zabawnie 
lubimy się 

6
1
4
1

głośno podczas lekcji 5

2. Relacje: uczniowie

- nauczyciele

mili nauczyciele 
miła wychowawczyni
wychowawczyni pomaga 

7
5
1

nauczyciele uważają za najgorszą klasę 
w szkole 
nauczyciele skarżą 
pan od w- f dużo wymaga 

2
1
1

3. Relacje między uczniami

uczniowie dogadują się 
fajni koledzy i koleżanki
razem się śmieją 
mam przyjaciółkę 
wspólne tematy 

7
4
3
1
1

czasami kłótnie
czasami bójki (chłopców)
inne klasy nas nie lubią 
trudno współpracować
wulgaryzmy 

4
2
1
1
1



4. Możliwości efek-

tywnej pracy na 

lekcjach i obciążenie 

pracą szkolną

projekty 
kachoot

2
1

za dużo sprawdzianów 
za dużo zadawane prace domowe
za dużo lekcji/za długo 

6
6
2

5. Wyjazdy, imprezy i 

inne zajęcia w szkole

mało wycieczek 
4

6. Inne

brudne łazienki, 
niewygodne ławki, krzesła 
brak dodatkowych zajęć np: tańca, muzyki, informatyki
w klasie nie ma rolet
szatnia i stołówka za małe
6 a nie dopuszcza do toalety 
bałagan na parapetach
nie można wychodzić do sklepu (nawet za zgodą mamy) 
brak mundurków
tłok i hałas podczas przerwy 

4
3
1

2
2
1
2
1

1
2



Podsumowanie wyników w standardzie drugim: badanie klimatu społecznego klasy za pomocą pracy pisemnej

Korzystne elementy klimatu społecznego (pozytywy życia w klasie, to, co uczniowie lubią) - mocne strony:

Uczniowie dobrze czują się w swojej  klasie, lubią nauczycieli, wychowawcę i rówieśników.

Niekorzystne elementy klimatu społecznego (negatywy życia w klasie, to, czego uczniowie nie lubią) - słabe 
strony:

Dzieci narzekają na nadmiar wymagań stawianych przez nauczycieli. Dziewczynkom przeszkadzają kłótnie i głośne 
zachowania chłopców. Uczniom brakuje wycieczek. 

Problem priorytetowy do rozwiązania: 

Słaba integracja klasy, częste kłótnie.



ARKUSZ ZBIORCZY DLA STANDARDU TRZECIEGO:

Wymiary i wskaźniki (stan pożądany ,„optymalny")
Ocena

(punkty)

Elementy wymagające poprawy

(jeśli aktualny stan odbiega od pożądanego, czyli oceny 5)

1 2 3

1. Realizacja edukacji zdrowotnej uczniów zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego

a. Edukacja zdrowotna uznana jest przez dyrekcję i nauczycieli za ważne zadanie szkoły 

(Wywiad z dyrektorem, Ankieta N - pyt. 22)

5 4 3 2

b. Realizacja edukacji zdrowotnej omawiana jest w czasie posiedzenia rady pedagogicznej w 
każdym roku szkolnym (Analiza dokumentacji)

5 4 3 2

c. Tematy dotyczące realizacji edukacji zdrowotnej są uwzględniane w wewnątrzszkolnym 
doskonaleniu nauczycieli (Analiza dokumentów)

5 4 3 2

Urozmaicenie oferty szkoleń wewnętrznych dla Rady 
Pedagogicznej i Pracowników Niepedagogicznych dotyczących 
SzPZ

d. Nauczyciele realizują wymagania dotyczące edukacji zdrowotnej zapisane w podstawie 
programowej ich przedmiotów (Ankiety U-pyt. 17, N-pyt. 23)

5 4 3 2

e. Na godzinach z wychowawcą omawiane są tematy dotyczące zdrowia (w tym zdrowia 
psychicznego i umiejętności życiowych) (Analiza dokumentów, Ankieta U - pyt. 18)

5 4 3 2
Uatrakcyjnienie zajęć dotyczących zdrowia, uwzględniających 
potrzeby uczniów 

f. Nauczyciele WF pełnią wiodącą rolę w edukacji zdrowotnej w szkole (Wywiadz nauczycielami 

l/l/F / dyrektorem)
5 4 3 2

g. Nauczyciele WF w pełni realizują wymagania szczegółowe w bloku „edukacja zdrowotna" 
(Wywiad z nauczycielami WF, dyrektorem)

5 4 3 2

h. Nauczyciele WF uczestniczyli w szkoleniach dotyczących realizacji bloku „edukacji 
zdrowotna" (Wywiad z nauczycielami WF)

5 4 3 2

i. Nauczyciele EdB w pełni realizują wymagania szczegółowe w bloku „edukacja zdrowotna" 
(Wywiad z nauczycielem EdB, dyrektorem)

5 4 3 2

Szkoła realizuje edukację zdrow0tną uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych i dąży do poprawy 

jej skuteczności 



j. Nauczyciele EdB uczestniczyli w szkoleniach dotyczących realizacji bloku „edukacja 
zdrowotna" (Wywiad z nauczycielami EdB)

5 4 3 2

k. Dyrektor szkoły sprawuje nadzór nad realizacją treści dotyczących zdrowia zawartych w 

podstawach programowych różnych przedmiotów, zwłaszcza WF i EdB (Wywiad z 

nauczycielami WF, EdB, dyrektorem, analiza dokumentów)

5 4 3 2

I. W szkole są publikacje/materiały dotyczące organizacji i realizacji edukacji zdrowotnej 

(Wywiad z dyrektorem, pracownikiem biblioteki)

5 4 3 2

m. Pielęgniarka szkolna współpracuje z nauczycielami w realizacji edukacji zdrowotnej 

(Wywiad z pielęgniarką)

5 4 3 2

2. Aktywny udział uczniów w procesie edukacji zdrowotnej, współpraca z rodzicami i społecznością lokalną

a. Uczniowie mogą proponować tematy z zakresu edukacji zdrowotnej, które ich interesują 
(Ankieta U - pyt. 19, N-pyt. 24)

5 4 3 2

b. Uczniowie uważają, że to, czego uczą się w szkole o zdrowiu, jest dla nich ciekawe oraz 
zachęca ich do dbania o zdrowie (Ankieta U - pyt. 20,21)

5 4 3 2
Urozmaicenie oferty zajęć dotyczących zdrowia 

c. Rodzice mają poczucie, że ich dziecko dużo uczy się w szkole o tym, jak dbać o zdrowie 
(Ankieta R - pyt. 14)

5 4 3 2
Zwiększyć i urozmaicić ofertę zajęć dotyczących zdrowia

d. Rodzice są informowani o realizacji edukacji zdrowotnej i innych programów dotyczących 
zdrowia w szkole oraz są pytani, jakie tematy powinny być omawiane z uczniami (Ankieta 
R - pyt. 15, N- pyt. 28)

5 4 3 2

e. Rodzice uważają, że to, że ich dziecko uczęszcza do szkoły promującej zdrowie, sprzyja 
refleksji dotyczącej ich własnego stylu życia i dbałości o zdrowie (Ankieta R-pyt. 16)

5 4 3 2

f. Dyrekcja szkoły konsultuje z Radą Rodziców realizację w szkole programów dotyczących 
różnych aspektów zdrowia (w tym żywienia) oferowanych przez różne organizacje (Wywiad 
z dyrektorem)

5 4 3 2

g. Szkoła podejmuje działania w zakresie edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym (np. 

inicjowanie lub udział w kampaniach społecznych) (Wywiadz dyrektorem, analiza 

dokumentów)

5 4 3 2



3. Działania dla poprawy jakości i skuteczności edukacji zdrowotnej

a. W zajęciach z zakresu edukacji zdrowotnej stosowane są metody aktywizujące (Ankieta N -

pyt. 25)
5 4 3 2

b. Dokonuje się ewaluacji zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej, uczniowie są pytani, czy 

zajęcia były dla nich ciekawe i czy zachęcały ich do dbałości o zdrowie (Ankieta N - pyt. 

26)

5 4 3 2

c. Edukacja zdrowotna jest powiązana ze szkolnym programem wychowawczo- -

profilaktycznym i nauczyciele uczestniczą w jego realizacji (Wywiad z pedagogiem lub 

dyrektorem, Ankieta N - pyt. 27)

5 4 3 2

d. W szkole korzysta się z pomocy specjalistów w realizacji wybranych tematów powiązanych 
z realizacją podstawy programowej (Analiza dokumentów)

5 4 3 2

e. Realizowane w szkole programy dotyczące zdrowia i programy profilaktyczne zaoferowane 

przez instytucje zewnętrzne to programy o sprawdzonej skuteczności, dostosowane do 

potrzeb uczniów i powiązane z podstawą programową (Wywiadz dyrektorem, 

pedagogiem szkolnym, analiza dokumentów)

5 4 3 2

f. Dokonuje się ewaluacji wyników programów dotyczących zdrowia (autorskich i 

oferowanych przez różne organizacje) po zakończeniu ich realizacji (Analiza 

dokumentacji, wywiad z autorami programów, pedagogiem szkolnym)

5 4 3 2

4. Edukacja zdrowotna nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

a. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły uczestniczyli w ostatnich 3 latach w szkoleniach/ 
zajęciach dotyczących ich zdrowia (Ankieta N - pyt. 30, Pn - pyt. 19)

5 4 3 2 Udział nauczycieli i pracowników niepedagogicznych 
w szkoleniach dotyczących promocji zdrowia. 

b. Nauczyciele uważają, że realizacja edukacji zdrowotnej uczniówjest dla nich okazją do 
refleksji nad własnym stylem życia i dbałością o zdrowie (tzn. dostrzegają osobiste 
korzyści w prowadzeniu tej edukacji) (Ankieta N - pyt. 29)

5 4 3 2

c. Pracownicy niepedagogiczni uważają, że ich praca w szkole promującej zdrowie jest dla 
nich okazją do refleksji nad własnym zdrowiem (AnkietaPn-20)

5 4 3 2



Podsumowanie wyników w standardzie trzecim:

Wymiar
Średnia liczba 

punktów
Wybrane elementy, których poprawa jest pilna i możliwa

(wybierz je z kolumny 3)

a b c

1. Realizacja edukacji zdrowotnej zgodnie z 
podstawą programową kształcenia 
ogólnego

4,8 Urozmaicenie oferty szkoleń wewnętrznych dla Rady Pedagogicznej i Pracowników Niepedagogicznych 
dotyczących SzPZ.
Uatrakcyjnienie zajęć dotyczących zdrowia, uwzględniających potrzeby uczniów.

2. Aktywny udział uczniów w procesie edukacji 
zdrowotnej, współpraca z rodzicami i 
społecznością lokalną

4,7 Zwiększyć i urozmaicić ofertę zajęć dotyczących zdrowia.

3. Działania dla poprawy jakości

i skuteczności edukacji zdrowotnej

5

4. Edukacja zdrowotna nauczycieli

i pracowników niepedagogicznych

4,3 Udział nauczycieli i pracowników niepedagogicznych  w szkoleniach dotyczących promocji zdrowia.

Średnia liczba punktów dla standardu trzeciego (dla 4 wymiarów): 4,7

Problem priorytetowy (wybrany spośród zapisów z kolumny c): 

Zbyt mała ilość szkoleń dotyczących zdrowia dla całej społeczności szkolnej.



ARKUSZ ZBIORCZY DLA STANDARDU CZWARTEGO:

Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu oraz dobremu samopoczuciu uczniów, 
nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami:

Wymiary i wskaźniki (stan pożądany „optymalny") Ocena

(punkty)

Elementy wymagające poprawy

(jeśli aktualny stan odbiega od pożądanego, czyli oceny 5)

1 2 3

1. Wybrane pomieszczenia i wyposażenie szkoły, organizacja pracy w szkole oraz działania na rzecz ochrony środowiska

a. Stołówka szkolna jest urządzona estetycznie, możliwe jest spożycie ciepłego posiłku bez 
pośpiechu (Obserwacja, ankieta U - pyt. 27)

5 4 3 2
Umożliwienie uczniom spożywania posiłków w spokoju i bez 
pośpiechu. 

b. W szkole jest odpowiednio wyposażone i wykorzystywane pomieszczenie do 
indywidualnej, spokojnej pracy nauczycieli (Obserwacja)

5 4 3 2
Zapewnienie nauczycielom pomieszczenia do spokojnej pracy. 

c. W szkole jest pomieszczenie do spotkań indywidualnych nauczycieli z rodzicami uczniów 
(Obserwacja)

5 4 3 2

d. W szkole jest odpowiednio wyposażone pomieszczenie socjalne dla pracowników obsługi 
(Obserwacja)

5 4 3 2

e. W szkole jest odpowiednio wyposażony gabinet profilaktyki zdrowotnej i czas pracy 

pielęgniarki/higienistki szkolnej jest dostosowany do liczby uczniów (Obserwacja, 

wywiad z pielęgniarką)

5 4 3 2

f. Uczniowie mają możliwość pozostawiania podręczników i pomocy w szkole (Obserwacja) 5 4 3 2

g. Stoły i krzesła są dostosowane do wzrostu uczniów; uczniowie są informowani o 
właściwym dla nich numerze mebli (Obserwacja, wywiady z uczniami)

5 4 3 2

h. Jakość (oceniana z punktu widzenia ergonomii i profilaktyki zaburzeń układu ruchu) oraz 
stan techniczny krzeseł i stołów dla nauczycieli są dobre

(Obserwacja, wywiad z N)
5 4 3 2

i. Nauczyciele i inni pracownicy uważają, że praca w szkole jest dobrze zorganizowana, 
równomiernie rozłożone są zadania (Ankieta N-pyt. 33, Pn-pyt.22)

5 4 3 2

j. W szkole podejmuje się działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i zanie-
czyszczaniu środowiska oraz ochrony przed ich negatywnymi skutkami dla zdrowia 
ludzi (Obserwacja, analiza dokumentów, wywiad z dyrektorem, intendentką)

5 4 3 2



2. Czystość w szkole

a. W szkole jest czysto (Obserwacja, ankieta U - pyt. 22, N-31, R- pyt. 17) 5 4 3 2 Zachowanie czystości w szkole. 

b. W toaletach i umywalniach jest czysto, stale dostępny jest papier toaletowy i mydło, jednorazowe 
ręczniki lub suszarki (Obserwacja, ankieta U - pyt. 23)

5 4 3 2

Zapewnienie dostępu do środków higienicznych. 

c. Uczniowie zachowują porządek i dbają o czystość w szkole (Obserwacja, ankieta U - pyt. 24, Pn - pyt. 

21)

5 4 3 2

Dbanie o czystość i estetykę pomieszczeń przez 
uczniów. 

3. Organizacja przerw międzylekcyjnych

a. Wszystkie przerwy międzylekcyjne (poza tzw. długą przerwą) trwają nie krócej niż 10 minut (Analiza 
dokumentów, obserwacja)

5 4 3 2

b. Podejmowane są systematyczne działania dla zmniejszenia hałasu w szkole, zwłaszcza w czasie przerw 

międzylekcyjnych (Obserwacja, wywiady z dyrekcją, ankieta N- pyt. 32)

5 4 3 2

Zmniejszenie hałasu w szkole podczas przerw 

c. Przy sprzyjającej pogodzie uczniowie spędzają przerwy międzylekcyjne na powietrzu (Obserwacja, 

ankieta U - pyt. 25)
5 4 3 2

4. Wychowanie fizyczne oraz aktywność fizyczna członków społeczności szkolnej

a. Dokonywana jest diagnoza potrzeb uczniów w zakresie aktywności fizycznej i wykorzystywane są ich 
propozycje w planowaniu obowiązkowych lekcji WF, zajęć do wyboru i pozalekcyjnych (Wywiad z 
nauczycielami WF)

5 4 3 2

b. Istnieje oferta zajęć do wyboru dla uczniów (od klasy IV szkoły podstawowej) w ramach obowiązkowych 
zajęć WF (Wywiady z nauczycielami WF)

5 4 3 2

c. Dokonuje się okresowej analizy rozmiarów i przyczyn absencji uczniów na lekcjach WF oraz 

podejmowane są działania dla zwiększenia uczestnictwa uczniów w lekcjach WF i ograniczenia liczby 

zwolnień z tych lekcji (Wywiad z nauczycielami WF, dyrektorem)

5 4 3 2

d. Sprawy związane z aktywnością fizyczną i uczestnictwem uczniów w zajęciach WF są omawiane na 

zebraniach z rodzicami; rodziców zachęca się do organizacji/udziału w szkolnych imprezach 

związanych z aktywnością fizyczną i zdrowym żywieniem (Ankieta R - pyt. 18 i 20)

5 4 3 2

Zaangażowanie rodziców w działanie podejmowane 
w celu zwiększenia aktywności fizycznej i zdrowego 
żywienia. 



f. Nauczyciele WF współpracują z pielęgniarką szkolną w zakresie kwalifikacji lekarskiej uczniów do 

zajęć WF i dostosowują formy zajęć do potrzeb i możliwości uczniów z chorobami przewlekłymi, w 

tym z otyłością (Wywiad z nauczycielami WF, pielęgniarką)

5 4 3 2

g. W ocenianiu uczniów na zajęciach WF bierze się pod uwagę ich systematyczność w uczęszczaniu na 

zajęcia, zaangażowanie, aktywność na lekcjach i postępy, a nie tylko wyniki testów sprawności 

fizycznej i innych sprawdzianów (Wywiad z nauczycielami WF)

5 4 3 2

h. W szkole istnieje oferta udziału w zorganizowanych zajęciach ruchowych/sportowych (np. oferta 
zajęć w szkole, wykorzystanie środków z funduszu socjalnego na zajęcia poza szkołą) dla 
pracowników szkoły (Analiza dokumentów)

5 4 3 2

Oferta zajęć ruchowo – sportowych dla pracowników 
z wykorzystaniem środków z funduszu socjalnego 

5. Żywienie w szkole

a. Uczniowie mają stały dostęp do wody pitnej (poza wodą z kranu) lub do innego napoju (Obserwacja, 
wywiad z intendent kq)

5 4 3 2
Dostęp do wody pitnej dla każdego ucznia

b. Z asortymentu sklepików szkolnych eliminuje się słodycze i słodkie napoje oraz chipsy i inne 

produkty zawierające dużo soli i tłuszczu (Obserwacja, wywiad z dyrektorem, prowadzącym sklepik)
5 4 3 2

Nie dotyczy – brak sklepiku szkolnego 

c. Organizowane są drugie śniadania spożywane wspólnie przez wszystkich uczniów i nauczyciela w 
każdej klasie (Obserwacja, wywiady z N, ankieta U - pyt. 26)

5 4 3 2
Organizowanie II śniadania dla uczniów i nauczycieli w 
każdej klasie. 

d. Organizowane są ciepłe posiłki szkolne dla uczniów z wykorzystaniem zasad racjonalnego żywienia 

(Obserwacja, analiza jadłospisów, ich ocena przez pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznej)
5 4 3 2

e. Szkoła uczestniczy w „Programie dla szkół" Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i owoce, warzywa 

oraz mleko dostarczane szkole w ramach programu są właściwe wykorzystywane (eliminowanie 

marnotrawstwa) (Obserwacja, wywiady z dyrektorem, N)

5 4 3 2

f. Okresowo diagnozuje się, czy uczniowie przychodzą do szkoły po śniadaniu

i co zjadają (kupują lub przynoszą) w czasie pobytu w szkole; wyniki tej diagnozy omawiane są z 

uczniami i rodzicami (Analiza dokumentów, ankieta R - pyt. 19, wywiady z wybranymi 

wychowawcami)

5 4 3 2

Diagnozowanie, czy uczniowie zjadają śniadanie w domu 
oraz czy jedzą i co jedzą w szkole. 

g. Organizuje się dożywianie uczniów z rodzin o niskich dochodach w sposób przeciwdziałający ich 

dyskryminacji i stygmatyzacji (Obserwacja, analiza dokumentacji)
5 4 3 2

h. W czasie uroczystości, imprez, zebrań w szkole i w klasach (np. imieniny, urodziny uczniów) 

oferowane są warzywa, owoce, a ograniczane słodycze, słodkie napoje, chipsy i inne produkty 

zawierające dużo soli i tłuszczu (Obserwacja, wywiady z dyrektorem)

5 4 3 2

i. W organizacji posiłków uwzględnia się specyficzne potrzeby żywieniowe uczniów (np.z przewlekłymi 

chorobami, na diecie wegetariańskiej) (Obserwacja, wywiad z pracownikami stołówki)

5 4 3 2



Podsumowanie wyników w standardzie czwartym:

Wymiar
Średnia liczba 

punktów
Wybrane elementy, których poprawa jest pilna i możliwa

(wybierz je z kolumny 3)

a b c

1. Wybrane pomieszczenia i wyposażenie szkoły, 
organizacja pracy w szkole oraz działania na 
rzecz ochrony środowiska

4,6 Umożliwienie uczniom spożywanie posiłków w spokoju i bez pośpiechu. 
Zapewnienie nauczycielom pomieszczenia do spokojnej pracy.

2. Czystość w szkole

3,3 Zachowanie czystości w szkole. 
Zapewnienie dostępu do środków higienicznych. 
Dbanie o czystość i estetykę pomieszczeń przez uczniów.

3. Organizacja przerw międzylekcyjnych 4,6 Zmniejszenie hałasu w szkole podczas przerw

4. Wychowanie fizyczne oraz aktywność fizyczna 
członków społeczności szkolnej

4,6 Zaangażowanie rodziców w działanie podejmowane w celu zwiększenia aktywności fizycznej i zdrowego 
żywienia. 
Brak gimnastyki korekcyjnej w szkole, jej elementy realizowane są podczas zajęć z w- f
Oferta zajęć ruchowo – sportowych dla pracowników  z wykorzystaniem środków z funduszu socjalnego

5. Żywienie w szkole

4,2 Dostęp do wody pitnej dla każdego ucznia
Nie dotyczy – brak sklepiku szkolnego 
Organizowanie II śniadania dla uczniów i nauczycieli w każdej klasie. 

Diagnozowanie, czy uczniowie zjadają śniadanie w domu oraz czy jedzą i co jedzą w szkole.

Średnia liczba punktów dla standardu czwartego (dla 5 wymiarów): 4,3

Problem priorytetowy (wybrany na podstawie zapisów z kolumny c): 

Uczniowie w niewystarczającym stopniu dbają o porządek, czystość w toaletach. 



ARKUSZ OCENY EFEKTÓW DZIAŁAŃ 

Dobre samopoczucie w szkole (część E ankiety)

Badana grupa
Średnia 

liczba 

punktów

Najważniejsze lub najczęściej powtarzające się czynniki wpływające na samopoczucie 

(dotyczy odpowiedzi na pytania otwarte w ramkach)

Przyczyny nieudzielenia 

odpowiedzi na pytania 

otwarteDOBRZE ŹLE

1 2 3 4 5

Uczniowie

Liczba zbadanych: 13

3 Życzliwi, mili nauczyciele, fajne lekcje, 
koledzy i koleżanki

Hałas, dokuczanie, niegrzeczni uczniowie

Nauczyciele

Liczba zbadanych: 14 

5 Dobra atmosfera, dobre relacje z całą 
społecznością szkolną, dobrze wyposażone 

klasy.

- Nauczyciele dobrze czują się 
w pracy, więc nie wpisali co 

źle wpływa na ich 
samopoczucie

Pracownicy niepedagogiczni

Liczba zbadanych: 11

5 Dobra atmosfera i relacje Zmęczenie, wypalenie

Rodzice uczniów

Liczba zbadanych:13

4 Dobra atmosfera, dobra współpraca z 
nauczycielami

Podejście innych rodziców, niesprawiedliwe 
ocenianie

Średnia liczba punktów dla czterech grup 4,2

Elementy wymagające poprawy: Zmniejszenie hałasu w szkole, poprawić relacje w Zespole, nawiązać lepszą współpracę 
rodziców ze szkołą. Prawidłowe relacje nauczyciel – rodzic. 

Problem priorytetowy: Niezadawalające relacje w Zespole.



Podejmowanie działań dla umacniania zdrowia (część F ankiety)

Badana grupa

Odsetek 

odpowiedzi 

Tak

Działania dla umacniania zdrowia podejmowane

NAJCZĘŚCIEJ NAJRZADZIEJ

1 2 3 4

Uczniowie

Liczba zbadanych: 13

90% Aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie Proszą o pomoc, gdy mają kłopoty. 
Ograniczają czas spędzony przy komputerze, 
tablecie, smartfonie. 

Nauczyciele

Liczba zbadanych: 14

97% Aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie
Umocnienie dobrych relacji z innymi ludźmi. 

Samobadanie 

Pracownicy niepedagogiczni

Liczba zbadanych:11

86% Umocnienie dobrych relacji. 
Pozytywne myślenie o sobie i innych. 

Samobadanie. 
Znajdywanie czasu na odpoczynek 

Średni odsetek odpowiedzi tak dla trzech grup

91%

Wnioski do dalszych działań:

zmobilizowanie pracowników szkoły do zadbania o własne zdrowie

promowanie mody na spędzenie wolnego czasu bez urządzeń elektronicznych. 



Standard Średnia liczba 

punktów
Problem priorytetowy

1 2 3

Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu 

społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz 

ich skuteczności i długofalowości

4,9 Zbyt mała oferty szkoleń wewnętrznych dla Rady Pedagogicznej i Pracowników 
Niepedagogicznych dotyczących SzPZ

Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu

i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły 

oraz rodziców uczniów

4,6 Niedostateczna komunikacja w społeczności szkolnej.

Szkoła realizuje edukację zdrowotną uczniów, nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych oraz dąży do poprawy jej skuteczności

4,7 Zbyt mała ilość szkoleń dotyczących zdrowia dla całej społeczności szkolnej.

Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu 

samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz 

współpracy z rodzicami

4,3 Uczniowie nie angażują się w utrzymanie czystości w szkole.

RAPORT KOŃCOWY Z AUTOEWALUACJI

1.Ocena standardów i wybór problemów priorytetowych



2. Ocena efektów działań i wybór problemów priorytetowych Dobre samopoczucie w szkole:
 Średnia liczba punktów dla 4 grup: 4,2
 Problem priorytetowy: Niezadawalające relacje w Zespole.
Podejmowanie działań dla wzmacniania zdrowia
 Średni odsetek odpowiedzi „tak” dla 3 grup: 91%

 Wnioski do dalszych działań: 
- zmobilizowanie pracowników szkoły do zadbania o własne zdrowie
- promowanie mody na spędzenie wolnego czasu bez urządzeń elektronicznych

3. Podsumowanie
 Jakie są korzyści z przeprowadzenia autoewaluacji?

Przeprowadzona autoewaluacja wykazała, że realizacja programu SZPZ jest prowadzona w naszej szkole systematycznie i przynosi wymierne
efekty. Dowiedzieliśmy się, jakie obszary życia szkoły wymagają poprawy. Wykorzystamy tę wiedzę do ulepszenia funkcjonowania naszej
placówki. Szczególną uwagę zwrócimy na stworzenie właściwego klimatu sprzyjającego efektywnemu współdziałaniu uczniów, rodziców,
nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.

 Jakie były trudności związane z przeprowadzeniem autoewaluacji?
Zespół prowadzący autoewaluację nie napotkał dużych trudności w przeprowadzeniu autoewaluacji. 

 Zalecenia/wskazówki do dalszych działań
- W planowaniu pracy dyrektora: poszerzenie oferty szkoleń wewnętrznych dla Rady Pedagogicznej i Pracowników Niepedagogicznych
dotyczących Szkoły Promującej Zdrowie.
- W planowaniu pracy szkoły: zaplanować warsztaty z komunikacji interpersonalnej dla całej społeczności szkolnej; realizować programy
edukacyjne i profilaktyczne. Kształtować u uczniów postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętność tworzenia środowiska
sprzyjającego zdrowiu i dobremu samopoczuciu.
Poprawa istniejącej sytuacji jest możliwa dzięki harmonijnej współpracy wszystkich członków społeczności szkolnej. Ten stan można osiągnąć,
jeśli wszyscy poczują się świadomymi współgospodarzami szkoły.



Działania podejmowane w Zespole Przedszkolno - Szkolnym 
w Tyrowie 

Promowanie zdrowego stylu życia



Bezpieczeństwo to podstawa



W zdrowym ciele, zdrowy duch



Ekologia pełni ważną rolę w  naszej szkole 



Nasze dzieciaki lubią się integrować



Patriotyzm jest dla nas bardzo ważny 



Wolontariat 



Profilaktyka 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


