
Sprawozdanie Zespołu do spraw Promocji Zdrowia i Szkoły Promującej Zdrowie 

w I półroczu roku szkolnego 2021/2022 

 

W I półroczu roku szkolnego 2021/2022 w ramach swoich działań zespół realizował 

zadania wynikające z Rocznego Planu Pracy Szkoły uwzględniające priorytety placówki, 

priorytety Urzędu Miasta oraz MEN. Prowadzono zajęcia edukacyjne w różnych 

oddziałach, w czasie których kształtowano postawy proekologiczne, związane z ochroną 

planety i prozdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kryzysowych 

spowodowanych pandemią covid-19. Budowano prozdrowotny wizerunek szkoły, 

wzbogacano wiedzę uczniów i ich zainteresowania. Tematyka zajęć obejmowała 

zagadnienia: zdrowe odżywianie, segregacja odpadów, prowadzenie zdrowego trybu 

życia, empatia, dobre samopoczucie, poczucie własnej wartości, problemy ekologiczne 

świata, pozytywne i negatywne czynniki wpływające na zdrowie człowieka, dbanie  

o zdrowie w czasie pandemii, zanieczyszczenie powietrza – smog, obchody różnych 

świąt związanych z szeroko rozumianym zdrowiem np. Dzień walki z AIDS. Poszerzono 

tematykę prozdrowotną o globalne kwestie  np. problemu śmieci w kosmosie – 

zorganizowano zajęcia z p. Jakubem Bochińskim – astronomem i kierownikiem wielu 

projektów kosmicznych pt. „Jak oczyścić naszą orbitę? Zdalne eksperymenty ze 

śmieciami kosmicznymi.” W świetlicy szkolnej odbył się „Turniej wiedzy o zdrowym 

odżywianiu” połączony z rywalizacją sportową, a także zajęcia na temat hałasu: „Jak 

wygląda cisza?”, „Jak można zmniejszyć hałas.”  

Kontynuowano realizację projektu edukacyjnego na rzecz czystego powietrza w ramach 

„Edukacyjnej Sieci Antysmogowej” oraz projektu dotyczącego negatywnych skutków 

zmian klimatycznych „Klimada 2.0”.  

Po raz kolejny zespół współorganizował Powiatowy Konkurs „Zdrowie w Bajce” we 

współpracy ze Starostwem Powiatowym w Legionowie i Powiatową Stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną.  

W ramach współpracy z zespołem pedagogów szkolnych, mając na uwadze zdrowie 

psychiczne uczniów, zwłaszcza w okresie pandemii covid-19 oraz z uwagi na wspieranie 

wychowawczej roli rodziny zorganizowano zajęcia coachingu rodzicielskiego  

w wymiarze 38 godzin.  

Rozpoczęto autoewaluację w ramach IV Standardów Szkoły Promującej Zdrowie.  

W I półroczu zespół przeprowadził ankietę wśród uczniów oraz ich rodziców.  



Zespół ściśle współpracował ze świetlicą szkolną, samokształceniowym Zespołem 

Przyrodniczym oraz zespołem pedagogów szkolnych.   

Szczegółowe działania pracy zespołu znajdują się w protokole zespołu z dn. 28.01.2022r.  

 

Wnioski do pracy zespołu:  

Opracowanie wyników ankiet przeprowadzonych w ramach autoewaluacji wg IV 

Standardów Szkoły Promującej Zdrowie; kontynuowanie prowadzonych działań 

prozdrowotnych; przygotowanie szkoły do autoprezentacji w ramach ubiegania się  

o przedłużenie krajowego certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.  

 

Wnioski do pracy szkoły: brak  

 

 

 

 


