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Jak to się zaczęło…    EUROPA

• Pomysł na szkołę promującą zdrowie narodził się 
wiele lat temu w Europie. 
Już w połowie lat osiemdziesiątych, kiedy działać 
zaczął ruch zdrowych miast narodziła się również jako 
„bliźniacza” koncepcja zdrowej szkoły. 

• W 1989 roku ukazał się pierwszy międzynarodowy 
dokument programowy pn.: „Zdrowa szkoła” 
opracowany przez WHO i Szkocką Grupę Edukacji. 
Publikacja ta została przetłumaczona na język polski 
i ukazała się jako pierwsze tłumaczenie w Europie 
w 1990 roku. 
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W 1989 roku ukazał się pierwszy międzynarodowy dokument programowy pn.: 
Zdrowa szkoła opracowany przez WHO i Szkocką Grupę Edukacji. 
Publikacja ta została przetłumaczona na język polski i ukazała się jako pierwsze 
tłumaczenie w Europie w 1990 roku. 



Jak to się zaczęło…    POLSKA

Od 1991 roku rozpoczęła się polska przygoda ze   
szkołą promującą zdrowie. 

- 1991 r. podpisanie porozumienia między Ministrem 
Edukacji Narodowej i Ministrem Zdrowia i Opieki 
Społecznej w sprawie utworzenia Polskiego Zespołu ds. 
Szkół Promujących Zdrowie.

- powołanie Koordynatora i Polskiego Zespołu ds. Projektu 
Szkoła Promująca Zdrowie.

- wyłonienie 14. szkół podstawowych (szkoły projektowe), 
które podjęły się tworzenia strategii, wypracowywania i 
sprawdzania metod pracy szkoły promującej zdrowie oraz 
organizacji projektu. Program trwał trzy lata (1992 – 1995).



Jak to się zaczęło…   POLSKA

• W 1992 roku Polska została przyjęta do Europejskiej Sieci 
Szkół Promujących Zdrowie. 

• W 1997 roku zorganizowano I Konferencję Europejskiej Sieci 
Szkół Promujących Zdrowie w Salonikach (Halkidiki). 
W dokumencie programowym uczestnicy konferencji 
zapisali:

„Szkoła Promująca Zdrowie jest inwestycją dla edukacji, 
zdrowia i demokracji;

Każde dziecko i młody człowiek w Europie ma prawo 
i powinien mieć możliwość uczyć się w szkole promującej 
zdrowie.”

W 2017 r. w Polsce obchodzono 25. lecie  
szkół promujących zdrowie



„Definicja” 
Szkoły Promującej Zdrowie

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. 



Zadania szkoły promującej zdrowie

 Propagowanie zdrowego stylu życia.
 Tworzenie nawyków prozdrowotnych.
 Wychowanie ucznia, który radzi sobie z problemami, nawiązuje 

pozytywne relacje z otoczeniem, akceptuje samego siebie.
 Uświadamianie uczniom, rodzicom i nauczycielom zagrożeń 

związanych z zachowaniami ryzykownymi.
 Współpraca z instytucjami wspierającymi działalność 

profilaktyczną. 
 Wspieranie rodziców w zakresie poszerzania ich wiedzy na temat

profilaktyki prozdrowotnej.
 Dbałość o środowisko fizyczne szkoły.



Organizacja polskiej sieci 
szkół promujących zdrowie (SzPZ)

- liczba szkół w sieci 3400



Standardy 
Szkoły Promującej Zdrowie

Upowszechnianie edukacji dla zdrowia w szkołach promujących zdrowie
odbywa w oparciu o cztery standardy

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

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

III. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla 
uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy 
skuteczności działań w tym zakresie.

IV. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu 
samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych  pracowników szkoły oraz 
współpracy z rodzicami. 



Etapy tworzenia 
Szkoły Promującej Zdrowie

Proces tworzenia szkoły promującej zdrowie:
• polega na oddolnym wprowadzaniu zmian 

poprzez realizację kolejnych projektów (od 
diagnozy do ewaluacji),

• przebiega inaczej w różnych środowiskach 
odpowiednio do diagnozy potrzeb i zasobów,

• realizowany jest zgodnie z zasadą małych kroków,
• zakłada, że wszystkie działania i ich ewaluacja 

planowane są wg schematu planu pracy SzPZ.



Etapy tworzenia 
Szkoły Promującej Zdrowie

I Etap przygotowawczy – 1 rok szkolny
1. Przygotowanie
• Inicjacja – narodzenie się pomysłu i chęci tworzenia SzPZ w społeczności szkolnej.
• Propagowanie idei SzPZ w społeczności szkolnej, wśród rodziców i społeczności lokalnej.
• Pozyskiwanie uczestników i sojuszników.
• Powołanie szkolnego koordynatora i zespołu promocji zdrowia.
Podjęcie wzajemnych zobowiązań przez osoby przystępujące do działania.

2. Diagnoza stanu wyjściowego
• Zebranie danych dotyczących aktualnych problemów ludzi, warunków funkcjonowania 

szkoły itd.
• Analiza tych danych.
• Ustalenie listy problemów wymagających rozwiązania.

3. Budowanie planu działań i ich ewaluacji
• Wybór problemu priorytetowego.
• Określenie przyczyn tych problemów i sposobów ich usunięcia. 
• Ustalenie celów.
• Zbudowanie planu działań dla osiągnięcia celów.



II Etap realizacja programu – 2 lata szkolne
4. Działania
• Realizacja planu, monitorowanie działań oraz 

dokonywanie niezbędnych korekt dla 
osiągnięcia celu, ewaluacja procesu.

5. Ewaluacja wyników działań
• Ewaluacja końcowa – sprawdzenie, czy 

osiągnięto cel.

Etapy tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie cd.



Wojewódzki certyfikat 
Szkoła Promująca Zdrowie

Świętokrzyski Certyfikat Szkoła Promująca 
Zdrowie nadaje Świętokrzyski Kurator Oświaty 
na podstawie rekomendacji udzielonej przez 
Kapitułę 

Certyfikat przyznawany jest na okres 5 lat.



  

 

Szkoła promująca zdrowie to szkoła:  
dialogu, wiary, nadziei, serca i wszechstronnego rozwoju  

uczniów, pracowników, rodziców… 

Po zrealizowaniu Projektu Szkoła Promująca  Zdrowie  
i przeprowadzeniu ewaluacji                   

              Szkoła Podstawowa  
             w  ……………………….. 

                       otrzymuje 

 
 

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE 
Certyfikat ważny jest do 31 sierpnia 2021 r. 

 

Świętokrzyski Kurator Oświaty 

 

                                                 Kazimierz Mądzik 

Kielce, 30 września 2016 roku 

 



Krajowy Certyfikat
Szkoła Promująca Zdrowie

• Certyfikat nadaje szkole lub przedszkolu Minister 
Edukacji Narodowej  na podstawie rekomendacji 
udzielonej przez Centralną Kapitułę Krajowego 
Certyfikatu działającą przy ORE powołaną przez 
dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

• Certyfikat przyznawany jest szkole na okres pięciu 
lat.

• Szkoła może ubiegać się o nadanie krajowego 
certyfikatu po upływie co najmniej trzech lat 
posiadania wojewódzkiego certyfikatu. 

Źródło  - Ośrodek Rozwoju Edukacji        www.ore.edu.pl 



Świętokrzyska  Sieć  
Szkół Promujących  Zdrowie

• 97 szkoły i placówki tworzą Świętokrzyską Sieć Szkół 
Promujących Zdrowie;

• 1 szkoła posiada Europejski Certyfikat SzPZ - 1994 r.;
• 2 szkoły otrzymały certyfikat krajowy;
• 70 szkół/placówek otrzymało wojewódzki certyfikat 

SzPZ;
• 29 szkół/placówek posiada ważny wojewódzki 

certyfikat SzPZ; 
• 2 szkoły uzyskały odnowienie ważności certyfikatu 

wojewódzkiego.



Szkoła Promująca Zdrowie
ważne wydarzenia w 2017 r.

 Luty - II edycja konferencji pn. „Uzależnienia behawioralne dzieci 
i młodzieży. Kiedy kończy się przyjemność a zaczyna uzależnienie”. 
Specjaliści z zakresu pedagogiki, terapii, kosmetologii, informatyki i prawa 
przybliżyli tematykę uzależnień od czynności. Program konferencji dotyczył 
zaburzeń odżywiania, przyczyn i skutków opalania, e-uzależnień, aspektów 
prawnych nałogowego uprawiania hazardu oraz profilaktyki i terapii 
uzależnień behawioralnych.

 Kwiecień - konferencja pn. „Depresja u dzieci i młodzieży. Kiedy śmierć 
wydaje się łatwiejsza niż życie. Syndrom wypalenia zawodowego 
nauczycieli – fakty i mity”. 
Tematyka konferencji nawiązywała do hasła kampanii WHO, ogłoszonego 
w związku z obchodami Światowego Dnia Zdrowia’2017 –
„Depresja – porozmawiajmy o niej” i była odpowiedzią na narastający 
problem zagrożenia depresją, również w grupie dzieci i młodzieży.



Szkoła Promująca Zdrowie 
ważne wydarzenia w 2017 r. cd.

 Wrzesień - V Zlot Szkół Promujących Zdrowie zorganizowany 
w ramach XV Festiwalu Zdrowia im. Zbigniewa Kociuby 
w Busku-Zdroju, tematem przewodnim była tematyka 
dotycząca depresji. 
Ważnym wydarzeniem Zlotu jest wręczanie szkołom 
Certyfikatów Szkoła Promująca Zdrowie i Listów 
Gratulacyjnych oraz Zaproszeń do Świętokrzyskiej Sieci 
Szkół Promujących Zdrowie. 
W ramach Festiwalu zorganizowano konferencję, warsztaty, które skierowane były 
do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół 
ponadgimnazjalnych. Szczególną  atrakcją dla uczestników Zlotu był pokaz 
pierwszej pomocy przedmedycznej, spacer z kijkami po Parku Zdrojowym, 
warsztaty profilaktyczne poprowadzone przez Europejskie Centrum Bajki w 
Pacanowie.   Uczestnicy skorzystali również z atrakcji, jakie oferowała część 
wystawienniczo-pokazowa, m.in. konkursy, porady, stoiska ze zdrową żywnością,
a także punkty informacyjno-edukacyjne. 



Szkoła Promująca Zdrowie 

ważne wydarzenia w 2017 r. cd.

 Listopad - konferencja pn. „Jak zrozumieć ucznia 
z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi? 
Praca z dziećmi i młodzieżą z autyzmem 
i zespołem Aspergera”.
Konferencję poprowadzili specjaliści: lekarz psychiatra, 
psycholog, pedagog i terapeuta pracujący
z dziećmi ze spektrum autyzmu. 

Tematy wystąpień dotyczyły objawów i rozpoznania 
autyzmu, sposobów komunikowania się dzieci z 
autyzmem, ich potrzeb oraz sposobów wspierania 
dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi 
przez szkoły w odniesieniu do edukacji i wychowania. 



Gdzie szukać informacji? 
www.kuratorium.kielce.pl

Zakładka Szkoły i organy prowadzące     Szkoła Promująca Zdrowie 

PROGRAMY KURATORA Szkoła Promująca Zdrowie 



Ośrodek Rozwoju Edukacji  wydał:
„Poradnik dla szkół i osób wspierających ich działania w zakresie promocji 
zdrowia”
„Poradnik dla przedszkoli i osób wspierających ich działania w zakresie 
promocji zdrowia”
prace zbiorowe pod redakcją Pani Profesor Barbary Woynarowskiej
Zawarte w poradnikach informacje pomogą zrozumieć istotę koncepcji SzPZ, 
zasady jej tworzenia, rozwoju oraz odrębności w stosunku do tradycyjnych 
programów edukacji zdrowotnej i programów profilaktyki. 

W publikacji zawarto:
- ankiety dla poszczególnych grup społeczności szkolnej, 
- arkusze zbiorcze dla opracowania pytań z ankiet dla poszczególnych 
standardów 
z podsumowaniem wyników i wyłonieniem problemu priorytetowego, 
- wzór  arkusza badania samopoczucia - „Co wpływa na moje samopoczucie 
w szkole?”, 
- wzory arkuszy do planu działań,
- wzór raportu z autoewaluacji wyników działań w danym roku szkolnym.



Poradniki:
Szkoła Promująca Zdrowie

Przedszkole Promujące Zdrowie



„Dobrze realizowana edukacja zdrowotna 

to szansa na przyszłe społeczeństwo, 

które będzie umiało i chciało dbać 

o zdrowie swoje i innych ludzi 

oraz dbać o środowisko, w którym żyje.”

Prof. Barbara Woynarowska



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

www.kuratorium.kielce.pl


