
SZKOŁA PROMUJĄCA  ZDROWIE 
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 Urszula Kacprzak – koordynator 

 Teresa Jaworska – Rudy 

 Małgorzata Jakóbik – Zacharska 

 Oriana Bałuczyńska 

 wszyscy nauczyciele szkoły 

 Pielęgniarka szkolna 

 



 Standard pierwszy: 

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 drugi: 

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



 Standard trzeci 
Szkoła realizuje edukację zdrowotną i 
program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli 
i innych pracowników szkoły oraz dąży do 
poprawy skuteczności działań w tym zakresie  
 Standard czwarty: 
Warunki oraz organizacja nauki i pracy 
sprzyjają zdrowiu oraz dobremu 
samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych 
pracowników szkoły oraz współpracy z 
rodzicami  

 



W Statucie Szkoły znajduje się zapis o 
realizacji założeń Szkoły Promującej 
Zdrowie. 

 W naszej szkole realizujemy wiele 
imprez i podejmujemy wiele działań 
wpływających na promowanie 
zdrowego stylu życia.  

 Są to m. in.: 

- aktywność sportowa uczniów: 



Wszyscy nasi uczniowie mają co tydzień, bezpłatne 
zajęcia na pływali, lodowisku lub kręgielni. 
 



Bierzemy udział w licznych zawodach sportowych 
organizowanych w gminie oraz poza nią 
 





 Posiadamy zakładkę na 
stronie szkoły, 

 W widocznym miejscu, w 
szkole są umieszczone 
informacje o tym, że 
jesteśmy Szkołą 
Promującą Zdrowie 

 

 

 
 

Uczniowie, rodzice, 
nauczyciele i wszyscy 
pracownicy szkoły są 
informowani o tym co się 
dzieje w ramach SzPZ 
oraz biorą udział w 
różnych szkoleniach o 
tematyce zdrowotnej 



Bezpiecznie na drodze 

Bezpiecznie w sieci 

Ćwiczenia przeciwpożarowe 



Konkurs Bezpieczeństwo  
Ruchu Drogowego 

Spotkanie z policjantem 

Spotkanie 
 ze  
strażakami 

Spotkanie z ratownikami 











Sport niepełnosprawnych 

Koszykarze Czarni Słupsk 

Club Adventure off road 



Bokserzy 

sokolnik 



Zdrowie i zdrowe odżywianie 





W naszej szkole wszyscy  
uczniowie mogą skorzystać:  
• z bezpłatnych obiadów, 
• z nieograniczonego  
dostępu do wody pitnej, 
• z automatu ze zdrowymi  
przekąskami, 
• owoców i warzyw. 
 











Dziękuję za uwagę 

 


