
ZASADY PRACY W ZAKRESIE PLANOWANIA I REALIZACJI 

ZADAŃ  

W RAMACH SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE 

w Szkole Podstawowej nr 7 w Legionowie 

na lata 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 

 

Zadania szkolnego koordynatora SzPZ (Przewodniczącego Zespołu Promocji Zdrowia  

i Szkoły Promującej Zdrowie): 

 Upowszechnianie koncepcji SzPZ w społeczności szkolnej. 

 Pozyskiwanie uczestnictwa członków społeczności szkolnej i sojuszników wśród 

rodziców  

i w społeczności lokalnej oraz motywowanie ich do wspólnych działań. 

 Inicjowanie, organizacja i koordynowanie prac związanych z dokonywaniem 

diagnozy, planowaniem działań, ich realizacją i ewaluacją wyników.  

 Współudział w kształceniu pracowników szkoły w zakresie promocji zdrowia  

i edukacji zdrowotnej. 

 Kierowanie pracą szkolnego zespołu promocji zdrowia. 

 Prowadzenie dokumentacji działań szkoły w zakresie promocji zdrowia. 

 Współdziałanie z koordynatorem wojewódzkiej/rejonowej sieci SzPZ. 

 Rozwijanie własnych umiejętności osobistych i społecznych, w tym współdziałania 

z innymi ludźmi i kierowania wspólnie podjętymi działaniami. 

Zadania i organizacja pracy szkolnego zespołu promocji zdrowia 

 Wspieranie pracy szkolnego koordynatora i aktywny udział w: przeprowadzaniu 

diagnozy, planowaniu działań, ich realizacji i ewaluacji wyników, organizacji 

szkoleń w zakresie promocji zdrowia, prowadzeniu dokumentacji działań w zakresie 

promocji zdrowia i pracy szkolnego zespołu. 

 Zespołowe podejmowanie decyzji. 

 Ustalenie reguł pracy zespołu i zakresu zadań poszczególnych członków. 

 Rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych członków zespołu. 

 Organizacja spotkań zespołu:  

 zespół spotyka się wg potrzeb, nie rzadziej niż 3 razy w ciągu roku szkolnego 

 tematyka spotkania jest znana członkom zespołu i Dyrekcji placówki 

 praca zespołu jest dokumentowana, a protokoły ze spotkań są gromadzone  

w teczkach i przechowywane w szkole 

 praca zespołu w roku szkolnym jest poprzedzona planowaniem, które odbywa się na 

odstawie obserwacji, zdobytych informacji, wniosków z pracy w poprzednim roku 

szkolnym oraz diagnozy przeprowadzonej na początku każdego roku szkolnego 

 ostatnie posiedzenie zespołu jest spotkaniem podsumowującym pracę zespołu  

w minionym roku szkolnym  

 każde posiedzenie zespołu jest spotkaniem otwartym – chętni nauczyciele, rodzice, 

uczniowie po wcześniejszym zgłoszeniu się do Przewodniczącego Zespołu mogą 

uczestniczyć w spotkaniu, a ich obecność jest odnotowywana w protokole  

z posiedzenia zespołu  

 członkowie zespołu pracują w małych grupach, przedstawiają swoje pomysły na 

realizację zadań 

 członkowie zespołu są powoływani przez Dyrektora Placówki na podstawie zgłoszeń 

nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz propozycji Przewodniczącego 

Zespołu 

 zespół współpracuje ze środowiskiem lokalnym szkoły, także z instytucjami  

w zakresie prowadzonych przez siebie zadań o charakterze prozdrowotnym 



 zespół promuje działania prozdrowotne poprzez: 

 zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły (w zakładce Szkoła 

Promująca Zdrowie),  

 zamieszczanie informacji w mediach społecznościowych szkoły, 

 wszelkiego rodzaju działania prowadzone w placówce w tym zajęcia 

edukacyjne 

 przygotowywanie scenariuszy zajęć dla wychowawców oddziałów 

 zamieszczanie informacji na szkolnych gazetkach ściennych 

 organizowanie i współorganizowanie konkursów o tematyce zdrowotnej 

 uczestnictwo w wybranych programach i kampaniach na rzecz zdrowia  

o charakterze ogólnodostępnym 

 inne formy opracowywane wg potrzeb szkoły 


