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Sprawozdanie Zespołu do spraw Promocji Zdrowia i Szkoły Promującej Zdrowie 

w II półroczu roku szkolnego 2021/2022 

 

W II 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. Zespół prowadził 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, kształtowano postawę odpowiedzialności za 

środowisko przyrodnicze, budowano prozdrowotny wizerunek szkoły, wzbogacano 

wiedzę uczniów i ich zainteresowania, kształtowano umiejętność krytycznego myślenia. 

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. 

Światowy Dzień Zdrowia, Dzień Ziemi. Zespół kontynuował realizację projektu 

edukacyjnego na rzecz czystego powietrza w ramach „Edukacyjnej Sieci 

Antysmogowej” oraz projektu dotyczącego negatywnych skutków zmian klimatycznych 

„Klimada 2.0”. w ramach działań prozdrowotnych zespół opracował dwa e-booki na 

temat zdrowia: e-book kulinarny oraz e-book sportowy, które następnie zostały przesłane 

społeczności szkolnej.  

Zespół przeprowadził także autoewaluację w ramach IV Standardów Szkoły Promującej 

Zdrowie. w II półroczu przeprowadził ankietę wśród nauczycieli oraz pracowników 

niepedagogicznych szkoły, a następnie dokonał podsumowania wyników całości 

przeprowadzonej autoewaluacji. Zespół przygotował i złożył w Kuratorium Oświaty 

w Warszawie w wyznaczonym terminie niezbędną dokumentację w związku 

z ubieganiem się szkoły o przyznanie krajowego certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie 

– raport z autoewaluacji oraz plan pracy z wybranym problemem priorytetowym. 

Dokonał także  publicznej prezentacji wyników autoewaluacji oraz działań związanych 

z promocją zdrowia realizowanych w placówce.   

Zespół ściśle współpracował ze świetlicą szkolną, samokształceniowym Zespołem 

Przyrodniczym oraz zespołem pedagogów szkolnych.   
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W II półroczu roku szkolnego szkolny koordynator Szkoły Promującej Zdrowie wziął 

także udział w certyfikowanym szkoleniu na temat tworzenia szkół promujących zdrowie 

organizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.  

Szczegółowe działania pracy zespołu znajdują się w protokole zespołu z dn. 9.06.2022r.  

 

Wnioski do pracy zespołu:  

Kontynuowanie działań wg opracowanego planu.  

 

Wnioski do pracy szkoły: brak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


