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SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Szkoła Podstawowa nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” Armii Krajowej
w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 3 w Legionowie



Autoewaluację przeprowadzono na podstawie

„Szkoła Promująca Zdrowie” – podręcznik 
dla szkół i osób wspierających ich działania 

w zakresie promocji zdrowia

Praca zbiorowa pod redakcją naukową
p. Barbary Woynarowskiej i p. Magdaleny Woynarowskiej - Sołdan



Rozpoczęcie działań dla tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie: rok 2008/2009

Włączenie naszej szkoły do Sieci Szkół Promujących Zdrowie: rok 2011

Przyjęcie szkoły do wojewódzkiej sieci szkół promujących zdrowie: rok 2014

Krajowy certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie: rok 2017



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



Wymiar
Średnia liczba 

punktów

Uwzględnienie promocji zdrowia w dokumentach oraz 
pracy i życiu szkoły 5

Struktura dla realizacji programu szkoły promującej zdrowie 4,8
Szkolenia, systematyczne informowanie i dostępność 
informacji na temat koncepcji SzPZ 4,7

Planowanie i ewaluacja działań w zakresie promocji zdrowia 5
Średnia liczba punktów dla standardu drugiego

(dla 4 wymiarów) 4,9

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

skuteczności i długofalowości tych działań.

STANDARD 1

Problem priorytetowy: 
Pracownicy szkoły uważają, że w szkole częściej powinny się odbywać 
szkolenia dotyczące zdrowia. 



Wymiar
Średnia liczba 

punktów

1. Uczniowie 4,6

2. Nauczyciele 4,8

3. Pracownicy niepedagogiczni 4,3

4. Rodzice uczniów 5
Średnia liczba punktów dla standardu drugiego

(dla 4 wymiarów) 4,7

Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, 
nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.

STANDARD 2

Problem priorytetowy: 
Pracownicy niepedagogiczni uważają, że nie zawsze mają możliwość 
uczestniczenia w życiu szkoły.



Wymiar
Średnia liczba 

punktów

1. Realizacja edukacji zdrowotnej zgodnie z podstawą 
programową kształcenia ogólnego 5
2. Aktywny udział uczniów w procesie edukacji zdrowotnej, 
współpraca z rodzicami i społecznością lokalną 4,7
3. Działania dla poprawy jakości i skuteczności edukacji 
zdrowotnej 5
4. Edukacja zdrowotna nauczycieli i pracowników 
niepedagogicznych 4

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

Szkoła realizuje edukację zdrowotną uczniów, nauczycieli i pracowników 
niepedagogicznych oraz dąży do poprawy jej skuteczności.

STANDARD 3

Problem priorytetowy: 
Uczniowie uważają, że to czego się uczą o zdrowiu nie zawsze jest dla nich 
atrakcyjne i ciekawe. 



Wymiar
Średnia liczba 

punktów

1. Wybrane pomieszczenia i wyposażenie szkoły, organizacja 
pracy w szkole oraz działania na rzecz ochrony środowiska 4,8

2. Czystość w szkole 3

3. Organizacja przerw międzylekcyjnych 4
4. Wychowanie fizyczne oraz aktywność fizyczna członków 
społeczności szkolnej 4,9

5. Żywienie w szkole 4,8
Średnia liczba punktów dla standardu czwartego

(dla 5 wymiarów) 4,3

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

współpracy z rodzicami.

STANDARD 4

Problem priorytetowy: 
Uczniowie nie dbają o utrzymywanie czystości wokół siebie i uważają, że 
w szkole nie jest czysto. 



Dobre samopoczucie w szkole

Problem priorytetowy: 
Uczniowie uważają, że ich samopoczucie w szkole obniżają nieporządek 
w szkole oraz niewłaściwe relacje interpersonalne z rówieśnikami. 

Ocena

efektów

działań

Wymiar
Średnia liczba 

punktów

1. Uczniowie oddziałów VII - 122 4

2. Nauczyciele - 37 5

3. Pracownicy niepedagogiczni - 22 5

4. Rodzice uczniów oddziałów VII - 57 5

Średnia liczba punktów 4,75



Dobre samopoczucie w szkole
Ocena

efektów

działań

Badana
grupa

DOBRZE ŹLE

Uczniowie

- miła atmosfera
- fajni koledzy i koleżanki
- mili nauczyciele
- różne konkursy w szkole 
- dobre oceny
- fajne lekcje 

- uczniowie nie dbają 
o porządek 
- młodsi uczniowie biegają 
na przerwach
- złe oceny
- nieprzyjemny zapach 
w toalecie
- zachowania niewłaściwe, 
konflikty, bójki, wulgaryzmy, 
wyśmiewanie



Dobre samopoczucie w szkole Ocena

efektów

działań

Badana
grupa

DOBRZE ŹLE

Nauczyciele

- przyjazna atmosfera
- możemy liczyć na siebie 
nawzajem
- dobre relacje z uczniami 
i rodzicami
- możliwość realizowania 
swoich pomysłów

- hałas 
- złe zachowanie uczniów
- współpraca z niektórymi 
rodzicami jest trudna
- brak czystości w niektórych 
miejscach
- plotki



Dobre samopoczucie w szkole
Ocena

efektów

działań

Badana grupa DOBRZE ŹLE

Pracownicy 
niepedagogiczni

- przyjazna atmosfera
- dobre relacje 
z pracownikami
- satysfakcja z pracy

- hałas
- uczniowie nieszanujący 
pracy
- uczniowie niedbający 
o porządek 
- dużo obowiązków



Dobre samopoczucie w szkole

Ocena

efektów

działań

Badana grupa DOBRZE ŹLE

Rodzice uczniów

- przyjazna atmosfera
- dziecko lubi szkołę
- dobry kontakt 
z wychowawcą 
- zdanie rodzica jest brane 
pod uwagę
- sentyment do szkoły
- w szkole wiele się dzieje
- angażowanie rodziców 
w życie szkoły
- sympatyczni nauczyciele 
i pracownicy

- hałas
- mało miejsca w szatni
- zbyt dużo uczniów 
generuje chodzenie na 
„dwie zmiany’
- uczniowie nie dbają 
o porządek w szkole 
i przed szkołą



Podejmowanie działań dla umacniania zdrowia 

Wnioski i dalszych działań: 
- organizować więcej działań dla uczniów zachęcających do ograniczania czasu 
spędzanego przed komputerem
- zorganizować szkolenie/warsztaty dla pracowników szkoły na temat
asertywności i właściwego rozpoznawania swoich potrzeb dotyczących
w szczególności zdrowia psychicznego.

Ocena

efektów

działań

Wymiar
Odsetek

odpowiedzi 
TAK

1. Uczniowie oddziałów VII - 122 86,75%

2. Nauczyciele - 37 88,86%

3. Pracownicy niepedagogiczni - 22 88,44%

Średnia liczba punktów 88,01%



Badana
grupa

NAJCZĘŚCIEJ NAJRZADZIEJ

Uczniowie

- bardziej dbam o higienę 
osobistą (98%)
- staram się w ciągu dnia 
znaleźć czas na odpoczynek 
i przyjemne zajęcia (93%)
- staram się być aktywny 
fizycznie (92%)

- ograniczam czas spędzany 
przy komputerze (63%)

Ocena

efektów

działań

Podejmowanie działań dla umacniania zdrowia 



Badana
grupa

NAJCZĘŚCIEJ NAJRZADZIEJ

Nauczyciele

- zwracam uwagę na 
utrzymywanie dobrych relacji 
z bliskimi (100%)
- staram się szukać pozytywów 
w sobie, jak i w innych 
ludziach (100%)

- zwracam uwagę na 
systematyczne samobadanie 
(73%)

Ocena

efektów

działań

Podejmowanie działań dla umacniania zdrowia 



Badana grupa NAJCZĘŚCIEJ NAJRZADZIEJ

Pracownicy 
niepedagogiczni

- zwracam uwagę na 
utrzymywanie dobrych relacji 
z bliskimi (100%)
- staram się szukać pozytywów 
w sobie, jak i w innych ludziach 
(100%)

- zwracam uwagę na 
systematyczne 
samobadanie (70%)

Ocena

efektów

działań

Podejmowanie działań dla umacniania zdrowia 



RAPORT KOŃCOWY Z AUTOEWALUACJI 
IV STANDARDY 

SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

Szkoła Podstawowa nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” Armii Krajowej 
w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 3 w Legionowie



Standard Średnia liczba 
punktów

Problem priorytetowy

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

4,9 Pracownicy szkoły uważają, że w szkole częściej 
powinny się odbywać szkolenia dotyczące zdrowia. 

Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu 
i dobremu samopoczuciu uczniów, 
nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz 
rodziców uczniów.

4,7 Pracownicy niepedagogiczni uważają, że nie zawsze 
mają możliwość uczestniczenia w życiu szkoły. 

Szkoła realizuje edukację zdrowotną uczniów, 
nauczycieli i pracowników 
niepedagogicznych oraz dąży do poprawy jej 
skuteczności.

4,7 Uczniowie uważają, że to czego się uczą o zdrowiu nie 
zawsze jest dla nich atrakcyjne i ciekawe. 

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 dbają o utrzymywanie czystości wokół 
siebie i uważają, że w szkole nie jest czysto. 

ŚREDNI WYNIK 4,65

OCENA STANDARDÓW I WYBÓR PROBLEMÓW PRIORYTETOWYCH



Dobre samopoczucie 
w szkole.

Średnia liczba 
punktów 

4,75

Problem priorytetowy: 
 Uczniowie uważają, że ich samopoczucie w szkole 

obniżają nieporządek w szkole oraz niewłaściwe 
relacje interpersonalne z rówieśnikami. 

Podejmowanie działań dla 
umacniania zdrowia. 

Średni odsetek 
odpowiedzi TAK 

88,01%

Wnioski do dalszych działań:
 organizować więcej działań dla uczniów 

zachęcających do ograniczania czasu spędzanego 
przed komputerem 

 zorganizować szkolenie dla pracowników szkoły na 
temat asertywności i właściwego rozpoznawania 
swoich potrzeb dotyczących 
w szczególności zdrowia psychicznego. 

OCENA EFEKTÓW DZIAŁAŃ I WYBÓR PROBLEMÓW PRIORYTETOWYCH



▪ możliwość wykorzystywania swoich mocnych stron do osiągania mistrzostwa osobistego 
w dziedzinie promowania zdrowia w różnych obszarach działania naszej szkoły

▪ możliwość zwiększania świadomości szeroko rozumianego zdrowia wśród  społeczności szkolnej: 
uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników 
i mieszkańców Legionowa 

▪ otwarcie na realne potrzeby społeczności szkolnej w różnym zakresie

▪ budowanie pozytywnego wizerunku szkoły, w której współpraca i edukacja zdrowotna  jest 
podstawą działalności

▪ wprowadzanie zmian w obszarach wskazanych w autoewaluacji i wykorzystywanie jej wyników do 
planowania działań

▪ świadomość mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń w różnych aspektach działalności szkoły

CO DAJE NAM BYCIE „SZKOŁĄ PROMUJĄCĄ ZDROWIE”



 wykorzystamy mocne strony do podejmowania i kontynuowania działań związanych z promocją 
zdrowia 

 lepiej dostosujemy organizowane zajęcia i aktywności do potrzeb naszej społeczności

 zaplanujemy działania naprawcze dla problemów priorytetowych we wskazanych obszarach  

 w najbliższym roku szkolnym szczególnie pochylimy się nad 
wybranym problemem priorytetowym: czystość w szkole

 będziemy dzielić się wiedzą ze społecznością lokalną, organizować wymianę doświadczeń

 będziemy podnosić jakość pracy szkoły w różnych obszarach jej funkcjonowania

CO ZROBIMY Z WYNIKAMY AUTOEWALUACJI WG IV STANDARDÓW
SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE?



SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
OSIĄGNIĘCIA (MOCNE STRONY) SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” Armii Krajowej
w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 3 w Legionowie



 93% społeczności szkolnej uważa, że zdrowie i dobre samopoczucie jest ważną sprawą w szkole

 97% społeczności szkolnej zauważa podejmowane w szkole działania prozdrowotne

 95% rodziców rozumie, co to znaczy, że jesteśmy Szkołą Promującą Zdrowie

 97% uczniów docenia relacje i wsparcie ze strony nauczycieli

 88% społeczności szkolnej podejmuje własne działania na rzecz umacniania zdrowia

OSIĄGNIĘCIA (MOCNE STRONY) SZKOŁY



Rozpoczęcie działań dla tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie: rok 2008/2009

Włączenie naszej szkoły do Sieci Szkół Promujących Zdrowie: rok 2011

Przyjęcie szkoły do wojewódzkiej sieci szkół promujących zdrowie: rok 2014

Krajowy certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie: rok 2017



EDUKACJA ZDROWOTNA
ma kluczowe miejsce w KONCEPCJI PRACY naszej szkoły



EDUKACJA ZDROWOTNA
ma kluczowe miejsce w PROGRAMIE WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYM naszej szkoły



SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Gazetka ścienna na temat 
Szkoły Promującej Zdrowie ma 
swoje stałe miejsce w szkole. 



ZDROWE ODŻYWIANIE TO PODSTAWA

Zajęcia na temat zdrowego odżywiana prowadzone przez 
wychowawców w każdym roku szkolnym i w każdym oddziale. 



Zdrowe odżywianie w praktyce – uczniowie oddziałów młodszych 
dbają o wspólne zdrowe śniadania. 

ZDROWE ODŻYWIANIE TO PODSTAWA



Zdrowe odżywianie w praktyce – w czasie edukacji zdalnej nie 
zabrakło zdrowych posiłków w naszych domach. 

ZDROWE ODŻYWIANIE TO PODSTAWA



Zdrowe odżywianie w praktyce – przygotowaliśmy własnego 
e-booka kulinarnego, by zainspirować każdego do zdrowego gotowania. 

ZDROWE ODŻYWIANIE TO PODSTAWA



Zdrowe odżywianie interdyscyplinarnie, czyli 
„Geo-kulinarne zdrowe gotowanie” 

– zdrowe posiłki pomagały nam także zrozumieć zagadnienia geograficzne. 

ZDROWE ODŻYWIANIE TO PODSTAWA



Zdrowe odżywianie w praktyce – warsztaty kulinarne dla uczniów, rodziców 
i nauczycieli. W czasie pandemii transmitowaliśmy je na żywo dla naszych rodziców. 

ZDROWE ODŻYWIANIE TO PODSTAWA



Zdrowe odżywianie – by łatwiej nam było zapamiętać zasady zdrowego odżywiania 
pomagaliśmy sobie wymyślonymi przez nas piosenkami, dramą i poezją. 
Organizowaliśmy także dni tematyczne dotyczące zdrowego odżywiania. 

ZDROWE ODŻYWIANIE TO PODSTAWA



Uczymy się przez doświadczenie. 
Nasza pani od chemii uświadamia uczniom, ile cukru znajduje się w popularnych przekąskach.  

ZDROWE ODŻYWIANIE TO PODSTAWA



Zachętą do komponowania zdrowych posiłków były nasze szkolne ziołowe ogródki. 
Chętniej próbowaliśmy czegoś, co sami stworzyliśmy. 

ZDROWE ODŻYWIANIE TO PODSTAWA



W ramach lekcji przyrody oraz prowadzonej 
w naszej szkole INNOWACJI PRZYRODNICZEJ 

poznajemy główne składniki odżywcze. 
Nie brakuje doświadczeń np. wykrywania skrobi 

w podstawowych produktach spożywczych. 

ZDROWE ODŻYWIANIE TO PODSTAWA

Realizujemy wiele projektów 
np. „Zorganizuj swoje zdrowie” 



WIEDZA NA TEMAT ZDROWIA

– spotkania ze specjalistami



WIEDZA NA TEMAT ZDROWIA

– spotkania ze specjalistami



WIEDZA NA TEMAT ZDROWIA

– dbamy o nasze zdrowie dbając o własne bezpieczeństwo



WIEDZA NA TEMAT ZDROWIA – profilaktyka 
– coroczne obchody Dnia Zdrowia



WIEDZA NA TEMAT ZDROWIA – profilaktyka 

– coroczne obchody Dnia Zdrowia



WIEDZA NA TEMAT ZDROWIA – profilaktyka 

– bezpieczeństwo w czasie pandemii



WIEDZA NA TEMAT ZDROWIA – profilaktyka zdrowia psychicznego 
– obchody Dnia Bezpiecznego Internetu



WIEDZA NA TEMAT ZDROWIA

– profilaktyka antynikotynowa



WIEDZA NA TEMAT ZDROWIA
– wraz z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną oraz Starostwem 

Powiatowym organizujemy powiatowy konkurs ZDROWIE W BAJCE. 
Jego autorką jest nasza nauczycielka. 



– właściwa segregacja odpadów – lokalne promowanie ekologii, 
akcja miejska NIE DLA PLASTIKU

EKOLOGIA – zdrowie naszej planety to nasze zdrowie



EKOLOGIA – zdrowie naszej planety to nasze zdrowie

– zdobyliśmy tytuł EKO-SZKOŁY 
w ogólnopolskim projekcie

– konkursy promujące ekologię 
np. na EKOLOGICZNĄ ZABAWKĘ 

czy EKO-TORBĘ. 



– akcja „Listy dla Ziemi” – obchody Dnia Ziemi

EKOLOGIA – zdrowie naszej planety to nasze zdrowie



– akcja „sprzątanie świata”

EKOLOGIA – zdrowie naszej planety to nasze zdrowie



– program edukacyjny „Ogarnij inżynierię” 
i projekt DOMY Z ZIELONYM DACHEM

EKOLOGIA – zdrowie naszej planety to nasze zdrowie



– poznajemy zalety energetyki odnawialnej

EKOLOGIA – zdrowie naszej planety to nasze zdrowie

- Wzięliśmy udział w ogólnopolskim konkursie POSTAW NA SŁOŃCE 
i zajęliśmy 19 miejsce. 



– obchody Światowego Dnia Wody

- uczniowie nagrywają własne filmiki 
zachęcające do oszczędzania wody 

w naszych domach…

EKOLOGIA – zdrowie naszej planety to nasze zdrowie



– obchody Światowego Dnia Wody

- …a jedna z naszych nauczycielek została 
współautorem e-booka dla bazgrolących belfrów 

o wodzie w ramach OGÓLNOPOLSKIEGO projektu!

EKOLOGIA – zdrowie naszej planety to nasze zdrowie



– wstąpiliśmy do Edukacyjnej Sieci 
Antysmogowej

– Poznajemy przyczyny i skutki smogu dla zdrowia człowieka. 

EKOLOGIA – zdrowie naszej planety to nasze zdrowie



– wstąpiliśmy do Edukacyjnej Sieci Antysmogowej

- Na budynku naszej szkoły zamontowano czujnik smogu. 

EKOLOGIA – zdrowie naszej planety to nasze zdrowie

- Odczyt z czujnika możemy 
sprawdzić na stronie 

internetowej naszej szkoły. 



– spotkanie z ekspertem od kosmicznych śmieci

EKOLOGIA – zdrowie naszej planety to nasze zdrowie

- Na zajęciach z astronomem 
i kierownikiem projektów kosmicznych 

zastanawialiśmy się, co zrobić 
z zanieczyszczeniami, które krążą po 

naszej orbicie . 



AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

Stawiamy sobie wyzwania niezależnie czy 
uczymy się stacjonarnie czy zdalnie. 



AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

Aktywność fizyczna w praktyce – przygotowaliśmy własnego 
e-booka sportowego, by zainspirować każdego do aktywności fizycznej. 



AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

Organizujemy w szkole dni aktywności sportowej. 



– bierzemy udział w sportowych  
akcjach np. ROWEROWY MAJ 

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

– otwarte zajęcia siatkówki dla pracowników szkoły
w roku szkolnym 2021/2022



– wcielamy w życie pomysły naszych uczniów np. DZIEŃ BEZ PLECAKA

ZDROWIE I KOMFORT PSYCHICZNY 
– RADOŚĆ ZE WSPÓLNYCH AKTYWNOŚCI



- angażujemy całą społeczność szkolną organizując FESTYN RODZINNY, a w tym 
wydarzeniu biorą udział także członkowie społeczności lokalnej

ZDROWIE I KOMFORT PSYCHICZNY 
– RADOŚĆ ZE WSPÓLNYCH AKTYWNOŚCI



- Dbamy o poczucie własnej wartości. 

ZDROWIE I KOMFORT PSYCHICZNY 
– RADOŚĆ ZE WSPÓLNYCH AKTYWNOŚCI



ZDROWIE I KOMFORT PSYCHICZNY 
– RADOŚĆ ZE WSPÓLNYCH AKTYWNOŚCI



DBAMY O ZDROWIE I POTRZEBY INNYCH

– organizujemy zbiórki charytatywne na rzecz potrzebujących



ZDROWIE I KOMFORT PSYCHICZNY 
– zdrowie rodziny

- W naszej szkole organizowane są 
także zajęcia COACHINGU 

RODZICIELSKIEGO prowadzone 
przez pedagoga szkolnego.



Nie ustajemy w działaniach!

Dziękujemy za uwagę. 
Jeśli ktoś z Was zainspirował się tym, co robimy 

będzie nam bardzo miło jeśli zabierzecie stąd coś dla siebie. 

Niech zdrowie każdemu sprzyja!

Zdrowie! Podaj dalej!


