


Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie? 
 
 
Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko,  
w którym członkowie społeczności szkolnej – 
pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby 
poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się 
jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, 
zachęcają innych ludzi, zwłaszcza rodziców  
do podjęcia podobnych starań. 



Jakie są główne cechy Szkoły Promującej 
Zdrowie? 

 
1. Edukacja zdrowotna jako ważny element 

programu nauczania szkoły. 
2. Etos zdrowia w szkole to znaczy troska o dobre 

samopoczucie uczniów i wszystkich 
pracowników szkoły. 

3. Współdziałanie z rodzicami i społecznością 
lokalną. 



Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie? 
 

Nadrzędnym celem SzPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej. 
 
Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.: 
• kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie 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 w nich poczucie własnej wartości, 
• zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki, 
• 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 służbę zdrowia do działań szkoły , zwłaszcza do edukacji zdrowotnej. 



 Nasza szkoła od wielu już lat promuje zasady zdrowego stylu 
życia i podejmuje liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej 
prowadzone w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Edukacja 
zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania  
i wychowania szkoły. Mamy świetny program profilaktyczny, 
realizujemy programy prozdrowotne. Uczestniczymy w wielu 
programach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl 
życia. Działania te łączą nas z siecią szkół promujących zdrowie, 
dlatego projekt ten wydał się nam idealnym dla kontynuacji naszej 
pracy. 
 Zespół Przedszkolno - Szkolny w Tyrowie należy do Sieci 
Szkół Promujących Zdrowie od roku 1995. W latach 2003, 2006, 
2010 otrzymał certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie”. W grudniu 
2013r. odebraliśmy po raz 4 certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie” 
dla całego Zespołu Przedszkolno - Szkolnego. 





Realizujemy postawione zadania  
podwyższające jakość pracy Zespołu. 

 

Nasze  cele to: 
1. Upowszechnianie zdrowego stylu życia. 
2. Wyrabianie umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz 

zachowaniami agresywnymi. 
3. Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie psychiczne. 
4. Kształtowanie umiejętności pracy zespołowej, umiejętności 

organizacyjnych uczniów, umiejętności budowania samorządności 
na rzecz zdrowia. 

5. Dokształcanie i doskonalenie umiejętności z zakresu promocji 
zdrowia. 

6. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym. 
 
Chcemy stwarzać w Zespole coraz lepsze warunki dla zachowania 
zdrowia oraz dla wzmocnienia jego potencjału. 



W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie 
współuczestniczą: 

 
− uczniowie; 
− nauczyciele; 
− rodzice; 
− inni pracownicy szkoły; 
− inne osoby ze społeczności lokalnej. 



SKŁAD SZKOLNEGO ZESPOŁU  
ds. PROMOCJI ZDROWIA: 

 
 

KOORDYNATOR 
  

BOŻENA BOHDZIEWICZ  
DYREKTOR ZPS W TYROWIE 



CZŁONKOWIE ZESPOŁU: 
 

− Bogumiła Jabłonka – pedagog 
 

− Dorota Czarnik - nauczyciel przyrody, biblioteki  
 

− Dorota Grzela - nauczyciel nauczania zintegrowanego 
 

− Marta Jasińska - nauczyciel religii, plastyki, muzyki, 
świetlicy 

 

− Katarzyna Jurgielska - nauczyciel wychowania 
przedszkolnego 



Działania podejmowane w Zespole 
Przedszkolno - Szkolnym w Tyrowie  

w roku szkolnym 2013/2014 
 

Zmiany dokonane w środowisku fizycznym Zespołu: 
• Odmalowanie sal lekcyjnych i holi w szkole  
• Wymiana oświetlenia w całym budynku  
• Zakup nowych krzeseł i blatów dla uczniów 
• Zakup tablic korkowych 
• Pomalowanie kuchni w przedszkolu 
• Zakup nowych szafek do przedszkola 
• Pomalowanie ogrodzenia wokół budynku Zespołu  
• Posadzenie krzewów wokół budynku Zespołu 



Plany na przyszłość to: 

• wymiana okien w całym budynku 
• elewacja budynku szkoły  



Edukacja prozdrowotna: 
• Zajęcia warsztatowe dla dzieci przeprowadzone przez 

pielęgniarkę  
• Profilaktyka fluoryzacji klas „O” i uczniów szkoły 
• Objęcie dzieci badaniami logopedycznymi, badaniami słuchu, 

wzroku  
• Zajęcia logopedyczne dla dzieci z przedszkola i szkoły 
• Zajęcia specjalistyczne 



Realizacja programów profilaktycznych: 
 

• Trzymaj formę 
• Wolność oddechu - zapobiegaj astmie 
• Moje dziecko idzie do szkoły  
• Akademia Aqua Fresh 
• Magiczne kryształy 
• Czyste powietrze wokół nas  
• Profilaktyka uzależnień 
• Super Wiewiórka – przyjaciółka Oli i Kuby 
• Kubusiowi Przyjaciele Natury 
• Klub bezpiecznego Puchatka 
• Chroń Dziecięce Uśmiechy 
• Strażnicy uśmiechu 
• Bezpieczeństwo na drodze, w czasie ferii i wakacji - spotkanie z policjantem  
• Spotkanie z dietetykiem, ratownikami medycznymi 
• Konkurs plastyczny antynikotynowy  
• Bezpieczne wakacje 
• Profilaktyka przeciwko grypie 
• Owoce w szkole 
• Szklanka mleka 
• Mam kota na punkcie mleka 



Programy  
profilaktyczno - edukacyjno -

wychowawcze  
realizowane w Zespole 

Przedszkolno - Szkolnym  
w Tyrowie 



Trzymaj formę 

 Edukacja w zakresie trwałego kształtowania 
prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży 
szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego 
stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu  
o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór. 
Program realizowany w kl. V - VI. 



Wolność oddechu -  
zapobiegaj astmie 

 Uświadomienie rodzicom i opiekunom dzieci 
znaczenia wczesnej profilaktyki astmy oraz 
stworzenie dzieciom zagrożonym chorobą 
możliwości optymalnej jakości życia. Program 
realizowany w kl. I. 



Moje dziecko idzie  
do szkoły  

 Higiena pracy w szkole i w domu, racjonalne 
żywienie, higiena przygotowania i spożywania 
posiłków oraz bezpieczne korzystanie  
z telefonów bezprzewodowych. Program 
realizowany w kl. I. 



Szklanka mleka 

 Celem programu jest kształtowanie dobrych 
nawyków żywieniowych poprzez promowanie 
spożycia mleka i przetworów mlecznych u dzieci.  
Za program odpowiedzialna jest Agencja Rynku 
Rolnego. Uczniowie kl. I - VI korzystają  
z bezpłatnego mleka 3 razy w tygodniu w ciągu roku 
szkolnego. 



Owoce w szkole 

 Program ma na celu ukształtowanie wśród dzieci trwałego nawyku 
spożywania owoców i warzyw, poprzez udostępnianie dzieciom 
owoców i warzyw oraz specjalne działania edukacyjne promujące 
zdrową dietę oraz styl życia. Program skierowany jest do uczniów klas 
I-III szkół podstawowych. Dzieci otrzymują kilka razy w tygodniu 
porcje owocowo-warzywne, które spożywają w szkole. Dzieciom 
udostępnia się: 
• świeże owoce (jabłka, gruszki) 
• świeże warzywa (marchew, paprykę słodką, rzodkiewki), 
• soki owocowe, warzywne oraz owocowo – warzywne. 
 Ponadto szkoły podstawowe uczestniczące w programie realizują 
skierowane do dzieci specjalne zajęcia o charakterze edukacyjnym 
dotyczące zdrowego odżywiania. 



Mam kota na punkcie 
mleka 

 Celem akcji jest m.in. edukacja i poinformowanie grup 
docelowych (dzieci i młodzieży oraz rodziców  
i nauczycieli) o właściwościach odżywczych mleka  
i produktów mlecznych (jogurty, sery i mleko), 
zwiększenie wiedzy na temat racjonalnego odżywiania się 
oraz utrwalenie pozytywnego wizerunku mleka  
i produktów mlecznych. Program skierowany jest  
do uczniów kl. II – V. 



Chroń Dziecięce 
Uśmiechy 

 Podczas pierwszej edycji akcji edukacyjnej, która trwała 
od września 2013 do lutego 2014 r., nauczyciele i pielęgniarka 
szkolna przeprowadzili lekcje na temat prawidłowej higieny 
jamy ustnej w szkołach podstawowych - 47 000 dzieci 
dowiedziało się jak prawidłowo dbać o swoje zęby: jak często 
i jak długo należy myć zęby, kiedy wymieniać szczoteczkę  
i po jakie dodatkowe akcesoria higieny jamy ustnej sięgać. 
Program „Chroń Dziecięce Uśmiechy” realizowany był  
w klasach I-III i IV-VI szkoły podstawowej. 



Czyste powietrze wokół 
nas  

Założenia programu: 
1. Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego. 
2. Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych,  

z udziałem rodziców i opiekunów. 
3. Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów 

antytytoniowych. 
4. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma 

na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony 
własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni 
kontakt z palącymi. 

5. Program może być rozszerzony na środowisko lokalne. 



Super wiewiórka 
Przyjaciółka Oli i Kuby 

 Celem programu jest wykształcenie nawyków 
dbałości o bezpieczeństwo, higienę, tolerancję  
i pomoc potrzebującym u dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 









Promowanie zdrowego stylu życia wśród 
społeczności Zespołu: 

 
• Rodzinne konkurencje sportowe  

na Festynie Rodzinnym 
• Dzień sportu 
• Wiosenne sprzątanie Warmii i Mazur 
• Sprzątanie Świata 
• Zawody sportowe 
• Wyjazdy na basen 





Zorganizowanie wyjazdów integracyjnych 



Udział uczniów i przedszkolaków  
w ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych, 
gminnych i szkolnych kampaniach, konkursach 

Osiągamy wiele sukcesów 
miedzy innymi w: 

 
• konkursach plastycznych 
• zawodach sportowych 
• konkursach recytatorskich 
• konkursach przyrodniczych 



Realizacja projektów 
 

• EFS - Kompetencje kluczowe oknem na świat kl. VI 
• EFS- Rozwijam się kl. V 
 
Zajęcia pozalekcyjne: 
- Zajęcia muzyczne 
- Zajęcia plastyczne 
- Zajęcia biblioteczne 
- SKS 
- Zajęcia specjalistyczne 

• Zajęcia w czasie ferii i wakacji 
• Bezpieczne lato – półkolonie 
• Prowadzenie gazetek tematycznych, kronik, 

strony internetowej 
• Organizowanie imprez szkolnych i apeli 

promujących zdrowy styl życia: 
• „Dzień bez papierosa” 
• „Olimpiada zdrowia” 
• „Światowy Dzień Zdrowia” 
• „Pierwsza pomoc przedmedyczna” 
• „Bezpieczna droga do szkoły” 
• „Bezpieczne ferie” 
• „Bezpieczne wakacje” 
• Szklanka  mleka 
• Owoce w szkole  
• Szkoła dla rodziców 



Działania podjęte dla rodziców i we współpracy z rodzicami  
dla społeczności lokalnej 

 

a). Współpraca z  rodzicami  
• Organizowanie uroczystości z okazji Święta Babci i Dziadka, Dnia Matki i Ojca  
• Organizacja działań na rzecz osób potrzebujących pomocy (zbiórka odzieży) 
• Udział w wycieczkach 
• Udział w akcji Sprzątania Świata i Ziemi  
• Andrzejki  
• Mikołajki 
• Festyn rodzinny 
• Wigilia środowiskowa 
• Zaangażowanie rodziców w pracę na rzecz szkoły (malowanie sal, szycie strojów, dbanie o wystrój klas) 
b). Warsztaty dla rodziców 
• Jak uchronić dziecko przed dopalaczami 
• Program wczesnego wykrywania raka piersi oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy 
• Zasady zdrowego odżywiania  
c). Udział i organizacja imprez środowiskowych 
• Festyn z okazji Dnia Dziecka 
• Festyn rodzinny 
• Dożynki wiejskie i gminne 
• Udział w imprezach szkolnych i klasowych 



Współdziałanie ze szkołami, stowarzyszeniami, instytucjami  
i organizacjami pozarządowymi 

• Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Potrzebującym im. Janiny Pelczarskiej  
      w Ostródzie 
• GCRPU w Ostródzie 
• GOPS w Ostródzie 
• Parafia w Tyrowie 
• PPP w Ostródzie 
• Nadleśnictwo  
• PCK w Ostródzie 
• PSSE w Ostródzie 
• Policja w Ostródzie 
• Sąd Rodzinny w Ostródzie 
• ARR w Olsztynie 
• Straż Pożarna 
• Świetlica Terapeutyczna 
• Pastor - w ramach akcji  „Gwiazdkowa niespodzianka” 

 



Pragniemy w tym roku po raz pierwszy ubiegać się o Krajowy 
Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie”. 

 

Przed nami trudne zadanie. 
Liczymy na wsparcie całej  społeczności Zespołu: 
• przedszkolaków 
• uczniów 
• rodziców 
• nauczycieli 
• pracowników obsługi 
• środowiska lokalnego  
 
 

Zachęcamy do współpracy  wszystkich  zainteresowanych 
promocją zdrowia w naszym Zespole 



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 V, 
• wypełnione raporty z ewaluacji pięciu 

standardów. 



Standard pierwszy (2 wymiary) 
• Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć  

i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie. 
Standard drugi (7 wymiarów) 
• Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: 
− uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej w tym rodziców i społeczności 

lokalnej, 
− skuteczności  i długofalowości działań. 
Standard trzeci (4 wymiary) 
• Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży  

do zwiększenia jej jakości i skuteczności 
Standard czwarty (9 wymiarów) 
• Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: 
− satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości 

uczniów i pracowników, 
− zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, 
− uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób  
        ze społeczności lokalnej 
Standard piąty (8 wymiarów) 
• Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu 

samopoczuciu uczniów i pracowników. 
Metody i narzędzia do autoewaluacji działań w poszczególnych standardach są opracowane  
pod redakcją naukową prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej.  
Procedura badań w poszczególnych standardach różni się. Po zakończeniu oceny należy wypełnić 
raport z ewaluacji dla każdego standardu 



 Na podstawie przeprowadzonych  pogadanek i rozmów z uczniami podczas 
lekcji wychowawczych i spotkań z pedagogiem, obserwacji nauczycieli  
i pracowników obsługi podczas przerw stwierdzamy, że większość uczniów nie 
odżywia się prawidłowo. Członkowie zespołu ds. promocji zdrowia przygotowali  
ankietę skierowaną do uczniów kl. IV - VI w celu zbadania nawyków 
żywieniowych dzieci. Ankieta została przeprowadzona we wrześniu 2014 r.  
 

Analiza  ankiety  "Wiem co jem" - sprawdzian wiedzy z zakresu zdrowego 
odżywiania przeprowadzonych w  kl. IV - VI wśród 45 uczniów  

 
1. Ile pełnych posiłków spożywasz w ciągu dnia? 

 2 lub mniej 3 6,67% 

 3 19 42,22% 

 4 17 37,78 % 

 5 i więcej 6 13,33% 



2. Czy masz możliwość spożycia 
gorącego posiłku w stołówce 

szkolnej? 

 tak, zjadam 

obiad 

26 60,46% 

 jest stołówka, 

ale nie 

korzystam 

        z posiłków 

17 39,53% 

3. Czy jesz pierwsze śniadanie 
przed wyjściem do szkoły? 

 tak ,codziennie 19 45,24% 

 zjadam czasami 17 40,47% 

 nie jem nigdy 

pierwszego 

śniadania  

w domu 

6 14,28% 

4. Jeśli nie zjadasz I śniadania, 
wskaż najczęstszą z niżej 
wymienionych przyczyn 

 nie jestem 

głodny  

i nie mam 

apetytu 

wczesnym 

rankiem 

18 40,90% 

 nikt mi nie 

przygotował 

 I śniadania 

1 2,27% 

 zwykle nie 

mam co zjeść 

na śniadanie 

2 4,52% 

 inne 

przyczyny..........

....... 

3 6,82% 

 nie dotyczy 21 47,73% 



5. Zaznacz, które z niżej wymienionych produktów i potraw jesz na  
I śniadanie: 

 mleko lub jogurt 11 5,67% 

 zupa mleczna / płatki 25 12,89% 

 kakao 10 5,15% 

 twaróg 2 1,03% 

 ser żółty 14 7,2% 

 jajko 5 2,58% 

 wędlina/ szynka, parówka, kiełbasa/ 16 8,25% 

 masło 12 6,18% 

 margaryna 4 2,06% 

 ogórek / pomidor/ sałata lub inne warzywa 17 8,76% 

 banan, jabłko lub inne owoce 10 5,15% 

 pieczywo jasne /chleb, bułka / 22 11,34% 

 pieczywo ciemne /chleb , bułka / 15 7,73% 

 sok 11 5,67% 

 herbata 20 10,31% 



6. Czy codziennie zabierasz ze sobą i jesz w szkole II śniadanie ? 

 tak , zabieram i zjadam 23 51,11% 

 zabieram, ale nie zawsze zjadam 15 33,33% 

 zabieram sporadycznie 5 11,11% 

 nie zabieram z domu II śniadania, ponieważ 

drobny posiłek kupuję w sklepie 

1 2,2% 

 nigdy nie zabieram II śniadania 1 2,2% 



7. W ramach II śniadania codziennie zabieram do szkoły 

 2 kanapki + owoce (bez owoców) 15 24,19% 

 1 kanapkę + owoc 6 9,68% 

 jedną kanapkę 13 20,97% 

 jogurt lub napój owocowy 5 8,06% 

 tylko owoce 1 1,6% 

 coś słodkiego 15 24,19% 

 żadne z powyższych 5 8,06% 

 3,4 kanapki 2 3,2% 



8. Czy codziennie jesz obiad? 

 Tak 36 65,45% 

 Niecodziennie 18 32,73% 

 Zwykle nie jadam obiadu 1 1,8 % 

9. Czy zwykle jesz kolację? 

 Tak 30 68,18% 

 Nie 1 2,27% 

 Różnie  13 29,54 % 



10. Czy dojadasz między głównymi posiłkami  

 nie, nigdy nie dojadam 6 13,13% 

 jem kanapki 16 35,55% 

 jem tylko słodycze 3 6,67 % 

 jem tylko owoce 6 13,13% 

 tak, jem słodycze  

i owoce 

14 31,11% 



11. Jak oceniasz swoją kondycję fizyczną i psychiczną w czasie 
pobytu w szkole? 

 jako bardzo dobrą bez większych zmian  

w czasie trwania lekcji 

18 34,61% 

 dobrą – nie odczuwam zmęczenia 17 32,69% 

 zwykle po 2- 3 lekcjach jestem senny  

i zmęczony 

5 9,61 % 

 po kilku godzinach wyraźnie odczuwa słabszą 

koncentrację umysłową 

6 11,54% 

 często odczuwam dolegliwości fizyczne typu: 

bóle głowy, nudności, osłabienie 

3 5,77% 

 pod koniec pobytu w szkole myślę głównie  

o tym aby coś zjeść i napić się. 

3 5,77% 



12. Ile czasu średnio spędzasz przed komputerem i telewizorem? 

 0-2 godziny 26 59,09% 

 3-4 godziny 11 25% 

 5-6 godzin 4 9,09 % 

 powyżej 6 godzin 3 6,82% 

13. Czy uprawiasz jakiś sport lub bierzesz udział w zajęciach 
rekreacyjno - ruchowych? 

 Tak  38 84,44% 

 Nie 7 15,55% 



14. Ile godzin przed snem zjadasz swój ostatni posiłek? 

 nie ma znaczenia 2 4,44% 
 tuż przed snem 6 13,33% 
 godz. przed snem 5 11,11 % 
 1-2 godz. przed snem 15 33,33% 
 2-3 godz. przed snem 9 20% 
 zależy o której pójdę spać 7 15,55% 
 nie jem po 18 1 2,2% 

15. Wskaż główne źródło Twojej wiedzy na temat żywienia 
człowieka: 

 specjalne zajęcia w mojej szkole 19 21,59% 
 telewizja, radio, Internet 23 26,14% 
 gazetki dla dzieci/młodzieży 7 7,9 % 
 rozmowy i pogadanki z nauczycielami np. na lekcjach wychowawczych 18 20,45% 
 rozmowy z rodzicami i innymi członkami rodziny 21 23,86% 

opracowanie:   Bogumiła Jabłonka, Dorota Czarnik 



Wnioski wynikające z ankiety „Wiem co jem”  
przeprowadzonej  wśród  45 uczniów klas IV- VI 

• Większość ankietowanych uczniów  zjada 3 i więcej pełnych posiłków w ciągu dnia. 
• Uczniowie mają możliwość korzystania ze szkolnej stołówki.  
• Tylko 45 % uczniów codziennie zjada I śniadanie w domu, reszta jada czasami , albo wcale. 
• Większość z tych, którzy nie jedzą śniadań jako przyczynę podają poranny brak apetytu, niektórym nie ma 

kto zrobić śniadania, ale 2 osoby podały, że zwykle rano nie ma w domu nic do jedzenia. 
• W następnym pytaniu uczniowie wskazywali, co zjadają na śniadanie. Na uwagę zasługuje fakt, że 

uczniowie bardzo rzadko jedzą na śniadanie nabiał tj. twaróg , jajka, mleko. Większość spożywa białe 
pieczywo. 

• 51% uczniów zabiera do szkoły i zjada II śniadanie, reszta  ma II śniadanie, ale  nie zjada go lub wcale nie 
zabiera go z domu 

• Najczęściej na II śniadanie dzieci zjadają 1 lub 2 kanapki, rzadko mają jakiś owoc lub sok owocowy. Ponad 
24 % zjada posiłek w postaci różnych słodyczy. 

• Około 65% uczniów codziennie zjada obiad, reszta zjada go czasami, a 1 osoba podała że zwykle nie ma 
obiadu. 

• Około 70% uczniów zjada kolację, reszta w zależności od sytuacji. 
• Większość dzieci dojada między posiłkami, są to najczęściej kanapki, owoce, ale wiele z nich spożywa tylko 

słodycze. 
• Około 66 % uczniów napisało, że nie odczuwa spadku nastroju i zmęczenia w ciągu pobytu w szkole, reszta 

w miarę upływu dnia odczuwa zmęczenie,  brak koncentracji, bóle głowy, 3 osoby podały, że pod koniec 
lekcji myślą tylko o tym, żeby coś zjeść i napić się. 

• Większość uczniów spędza dużo czasu przed telewizorem lub komputerem: 59 % - spędza przed nim do 2 
godzin dziennie, pozostali od 3 godzin do 6 i więcej. 

• Większość uczniów deklaruje, że uprawia jakiś sport. 
• Uczniowie czerpią swoją wiedzę na temat zdrowia, zdrowego stylu życia z Internetu, ale wskazują również 

zajęcia w szkole, rozmowy z wychowawcą, a także rozmowy w domu z rodziną. 



 Na podstawie przeprowadzonej diagnozy środowiska szkolnego 
stwierdzono, że duża grupa dzieci dokonuje niewłaściwych wyborów 
odnośnie produktów spożywczych niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania organizmu człowieka. Uczniowie w ramach II 
śniadania często przynoszą z domu słodycze. Z obserwacji wynika, że  
duża grupa uczniów jedzących obiady w stołówce nie zna warzyw, 
które wchodzą w skład surówek. Dzieci wyrzucają do odpadów 
nieskonsumowane porcje. Zdarza się, że spora ilość owoców i jogurtów  
otrzymywanych do obiadu w stołówce  szkolnej jest przez dzieci 
wyrzucana do kosza.   
 

Proponujemy więc, aby w roku szkolnym 2014/15 podjąć  
w naszym Zespole działania zgodne z priorytetem: 

 
„Niewłaściwe nawyki żywieniowe ucznia” 



Dziękujemy za uwagę 


