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 „Zdrowie i edukacja są ze sobą wzajemnie powiązane: 

 Zdrowie jest zasobem dla edukacji: dobre zdrowie dzieci sprzyja 
uczeniu się, dobremu przystosowaniu do szkoły, osiągnięciom 
szkolnym i satysfakcji ze szkoły. Umożliwia rozwijanie uzdolnień, 
zainteresowań i kreatywności, utrzymywanie dobrych relacji                        
z rówieśnikami i dorosłymi. Dobre zdrowie nauczycieli i innych 
pracowników szkoły sprzyja wydajności i satysfakcji z pracy, realizacji 
zadań szkoły oraz dobremu samopoczuciu uczniów. 

 Edukacja jest zasobem dla zdrowia: im wyższy jest poziom 
wykształcenia ludności, tym mniejsze są wskaźniki umieralności           
i zachorowalności, mniejsza częstość występowania chorób 
przewlekłych i zachowań ryzykownych (palenie tytoniu, 
nadużywanie alkoholu, nieprawidłowe żywienie itd.), dłuższe 
trwanie życia i lepsza jego jakość”. 
 

 Woynarowska B., Woynarowska – Sołdan M. (red.)(2019): Szkoła Promująca Zdrowie. Podręcznik dla szkół i osób 
wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia. ORE, Warszawa . 

 



 Problem priorytetowy do rozwiązania: 
 Przejawy niewłaściwych zachowań wśród uczniów, dokuczanie 

sobie nawzajem. 
 

 Krótki opis problemu priorytetowego  
 Na podstawie przeprowadzonej diagnozy stwierdzono                         

w standardzie drugim w badanej grupie uczniów  niską kulturę 
wypowiedzi i rozmów w kontaktach z niektórymi uczniami, 
agresję, kłótnie na przerwach, konflikty w klasie. 

 

 Uzasadnienie wyboru priorytetu  
 Problem priorytetowy został wybrany przez Zespół do spraw 

promocji zdrowia na podstawie wypowiedzi uczniów, 
nauczycieli, rodziców uczniów, jakich udzielili w ankietach*. 
Problem jest ważny, ponieważ ma wpływ na relacje rówieśnicze 
i bezpieczeństwo dzieci. 

 
 

 

*Poradnik PPZ, 2017. 



 Cel:  

 Zmniejszenie częstości występowania niewłaściwych relacji 
uczniów. Integracja i wzmocnienie więzi między uczniami. 

 Kryterium sukcesu: Zmniejszenie do 30% odsetka uczniów, 

nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, którzy uznają,                      

że wielu uczniów ma poprawne relacje z rówieśnikami. 

 Sposób sprawdzenia czy osiągnięto cel (sukces):  

 Co wskaże, że osiągnięto cel? Wywiady, obserwacja.  

 Jak sprawdzimy, czy osiągnięto cel?  Analiza wywiadów i wpisów 

dotyczących klimatu w szkole, zaobserwowanych i zgłaszanych 

aktów agresji oraz przemocy wśród uczniów. 

 Kto i kiedy sprawdzi, czy osiągnięto cel? Koordynator i członkowie 

zespołu ds. promocji zdrowia, czerwiec 2021 roku. 



 Zorganizowanie zajęć z elementami TUS i TUK 

 Udział uczniów w konkursie z obszaru profilaktyki zdrowia „Trzymaj 

formę”,  zajęcia z elementami gimnastyki,  rozładowanie stresu 

 Zorganizowanie konkursu z obszaru wychowania do wartości, 

kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych 

 Wzmacnianie zdrowia psychicznego poprzez promowanie 

aktywności fizycznej – wykorzystanie mechanizmu walki  i ucieczki 

 Ogólnoszkolne przedsięwzięcie pod hasłem „Nie toleruję agresji” 

 Profilaktyka w zakresie bezpieczeństwa w sieci, oraz 

przeciwdziałanie zachowaniom przemocowym,  poprzez udział 

uczniów w  konkursie  plastyczno-filmowym pt. „SAFErzy” 

 

 

 



 Przeprowadzenie szkoleń/warsztatów dla nauczycieli  i pracowników 
obsługi na temat organizacji przerw oraz problemów związanych 

z funkcjonowaniem szkoły w okresie pandemii  

 Zorganizowanie warsztatów savoir-vivre   

 Podjęcie działań z obszaru wychowawczo – profilaktycznego 

dotyczących sytuacji trudnych i sposobów radzenia sobie z nimi. 

 Kształtowanie i wzmacnianie norm oraz zachowań prospołecznych, 

eliminowanie wszelkich przejawów zachowań ryzykownych, w tym 

przemocy rówieśniczej.  

 Budowanie systemu wartości – przygotowanie do rozpoznawania 

podstawowych wartości. Prowadzenie zajęć o charakterze 

prospołecznym –  kształtowanie i doskonalenie postawy szacunku, 

empatii i tolerancji 

 

 



 Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole 

 Przeciwdziałanie wulgaryzmom, dbałość o kulturę słowa. 

 Wdrażanie do respektowania zasad, regulaminów, poszanowania 

prawa. 

 Stworzenie warunków bezpieczeństwa na terenie szkoły 

 Dokonanie ewaluacji wyników działań w roku szkolnym 2020/21 

 

 

 













 uczciwość, wierność, szacunek  

 miłość do drugiego człowieka 

 patriotyzm  

 szacunek i tolerancję wobec innych 

 niesienie pomocy potrzebującym  

 promowanie zdrowego stylu życia 

 wrażliwość na krzywdę drugiej osoby 

 szanowanie przyrody  

 budowanie więzi rodzinnych 

  

 

 



 asertywność 

 koleżeństwo 

 pisanie nowych utworów (czytelnicy , praca) 

 patriotyzm i równość 

 szacunek do wszystkich ludzi, nie zważając na to, kto kim jest 

 miłość, przyjaźń i zaufanie 

 dobre zachowanie, szlachetność i skromność 

 uczciwość wobec siebie, przyjaźń, godność oraz prawo do 

własnego zdania 

 pomoc, dobroć, ciężką pracę, naukę  i rodzinę  

 

 









 Szkoła systematycznie i planowo tworzy środowisko 
społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu 

samopoczuciu społeczności szkolnej. 

 Szkoła wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników               

w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.  



 Działania zmierzające do potęgowania zdrowia całej społeczności 
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sierakowicach Prawych 

planujemy kontynuować w roku szkolnym 2021/2022. 


