
 Dyrekcja oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej w Szlichtyngowej 

czynią starania o włączenie naszej placówki do sieci Szkół Promujących Zdrowie.  

Cel swój osiągniemy po odbyciu tzw. okresu kandydackiego i spełnieniu 

wszystkich warunków, chcąc otrzymać CERTYFIKAT i zaszczytny tytuł „Szkoła 

Promująca Zdrowie”.  

Motto: „O zdrowie trzeba dbać, nie dlatego, że jest ważne, lecz dlatego, że 

bez zdrowia wszystko jest nieważne…”  

Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie ?  

Szkoła Promująca Zdrowie – to szkoła, która tworzy warunki i podejmuje 

działania sprzyjające dobremu samopoczuciu, prawidłowemu rozwojowi 

psychofizycznemu społeczności szkolnej oraz podejmowaniu przez jej członków 

działań na rzecz propagowania zdrowia.  

W szkole promującej zdrowie wszyscy pracownicy, uczniowie i rodzice 

podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie, uczą się żyć zdrowiej          

i tworzyć wokół siebie zdrowe środowisko, zachęcają inne osoby do włączania 

się w realizację działań promujących prawidłowy styl życia.  

Szkołę promującą zdrowie tworzą lub uczestniczą w jej tworzeniu:  

-uczniowie, 

-nauczyciele, 

-rodzice,  

-inni pracownicy szkoły, 

-inne osoby ze społeczności lokalnej.  

 

Szkolny Zespół Promocji Zdrowia w roku szkolnym 2020/2021  

Szkolny koordynator: mgr Dorota Janus – nauczyciel geografii i wychowania 

fizycznego 

Członkowie zespołu:  

mgr Bronisława Weleszczuk – wicedyrektor szkoły 

mgr Magdalena Lipowy-Nowak – pedagog szkolny 

mgr Aneta Medyńska – nauczyciel języka polskiego 

mgr Elżbieta Maćkowiak – nauczyciel matematyki 



mgr Witold Jasik – nauczyciel historii i wychowania fizycznego 

mgr Dariusz Janus – nauczyciel wychowania fizycznego 

mgr Elżbieta Majos – nauczyciel biologii 

mgr Donata Szuflita-Szenknecht – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej                   

i techniki 

mgr Dajana Lewandowska – nauczyciel wspomagający 

 

Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie oparta jest na spełnianiu standardów 

określonych do realizacji programu:  

I Standard  

Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej zrozumieć i 

akceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie. 

II Standard  

Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób 

sprzyjający: 

-uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym 

rodziców i społeczności lokalnej, 

-skuteczności i długofalowości działań. 

III Standard  

Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów, rodziców i 

pracowników szkoły oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności.  

IV Standard 

Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: 

-satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu 

poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, 

-zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, 

-uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, 

rodziców i osób ze społeczności lokalnej.  

 

 



V Standard  

Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, 

bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników. 

 

 


