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                                                                                                              Załącznik nr 2 

RAPORT PODSUMOWUJĄCY STARANIA 

SZKOŁY/PLACÓWKI UBIEGAJĄCEJ SIĘ O CERTYFIKAT WOJEWÓDZKI * 

 

INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKOLE/PLACÓWCE: 

Nazwa szkoły/placówki: 

 

Zespół Szkół nr 1  

w Nowym Miasteczku 

Adres: 

 

 

ul. Marcinkowskiego 1 

67-124 Nowe Miasteczko 

Telefon: 

 

Tel. 68 388 81 22 

Fax. 68 356 00 70 

 

E-mail: 

zs-n.miasteczko@oswiata.org.pl  

 

Strona www: 

http://zsnowemiasteczko.pl/ 

Imię i nazwisko 

dyrektora 

szkoły/placówki 

Jacek Zawiślak 

Imię i nazwisko 

szkolnego koordynatora 

ds. promocji zdrowia 

2016/2017  Bożena Świercz 

2017/2018 Beata Garbacz 

2018 / 2019 Beata Garbacz 

Szkoła: 

(właściwe podkreślić) 
 Ubiega się o certyfikat wojewódzki ( ostatni wygasł w 

2012 roku ) 

 

Imiona i nazwiska 

członków szkolnego 

zespołu 

 Nauczyciele: Beata Garbacz, Bożena Świercz, Lilianna 

Zwarycz, wychowawcy: przedszkola klas I-VIII SP i III 

Gimnazjum, I-III LO 

 pedagog: Beata Hodyl, Justyna Pająk 

 Rodzice: Ewa Olejniczak, SylwiaWawrzyńczyk  

 Uczniowie: Katarzyna Ryśkiewicz, Alicja Śliwińska, 

Stanisława Krężel, Maja Lotka, Barbara Lisowska, 

Kacper Gutkowski, Marta Lotka, 

 Pracownicy niepedagogiczni: Mirosław Oparski,  

 Inne osoby: pielęgniarka szkolna: Daniela Koszowska 

Data przystąpienia 

szkoły/placówki do 

Lubuskiej Sieci Szkół 

Promujących Zdrowie 

2003  

Data nadania ostatniego 

certyfikatu 

wojewódzkiego (jeśli 

szkoła otrzymała) 

2009 
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CZĘŚĆ I 
(obejmuje okres ostatnich trzech lat) 

 

A. Wyniki diagnozy: 
 

1. Narzędzia użyte do diagnozy w ostatnich trzech latach (wymienić):  
 

 Rok szkolny: 2016/2017. 
 Narzędzia: 

Ankieta dla nauczycieli: „Klimat w mojej szkole” 

Ankieta dla uczniów: „Co wpływa na moje samopoczucie w szkole?” 
 

 Rok szkolny: 2017/2018. 
 Narzędzia: 

Sondaż diagnostyczny uczniów i rodziców „Odżywianie” 

Analizy dokumentów w gabinecie pielęgniarki. 

Wywiadu z pracownikami obsługi i świetlicy szkolnej. 

 Rok szkolny: 2018/2019. 
 Narzędzia:  

Ankieta dla uczniów „Formy spędzania czasu wolnego”. 

Ankieta dla nauczycieli „Ankieta o aktywności fizycznej na zajęciach w-f”. 

Ankieta dla rodziców „Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży w czasie wolnym od 

zajęć szkolnych”. 
 

2. Wyniki diagnozy - wyłonione problemy w ostatnich trzech latach (wymienić wszystkie 

wyłonione):  
 

 Rok szkolny: 2016/2017. 
 Wyłonione problemy: 

Problem agresji wśród dzieci i młodzieży. 

 

 Rok szkolny: 2017/2018. 
 Wyłonione problemy; 

Brak zdrowych nawyków żywieniowych, jako przeciwdziałanie otyłości. 

 

 Rok szkolny: 2018/2019. 
Wyłonione problemy:  

Nieprawidłowe odżywianie się i brak aktywności fizycznej.  
 

 

B. Opis problemów priorytetowych: 

 

Wyłonione w ostatnich trzech latach problemy priorytetowe (wymienić): 

 

 Rok szkolny: 2016/2017. 
Wyłoniony problem priorytetowy: 

Profilaktyka zachowań agresywnych, zaplanowane i zamierzone działania w celu 

zmniejszenia i niwelowania sytuacji zachowań ryzykownych. Szybkie przemiany 

społeczne zachodzące w Polsce w ostatnich latach przyczyniają się do brutalizacji życia 

codziennego. Bardzo często mamy do czynienia z przemocą, z zachowaniami 

aspołecznymi i agresją. Pojęcie agresji nie jest łatwe do zdefiniowania, w literaturze 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjV-unBrO7iAhVBbVAKHVMiARYQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.mp.pl%2Fpacjent%2Fpediatria%2Fprawidlowyrozwoj%2Frozwojfizyczny%2F73905%2Caktywnosc-fizyczna-w-dziecinstwie-i-mlodosci&usg=AOvVaw2u5-XqDgZAM11nX6xYkyjZ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjV-unBrO7iAhVBbVAKHVMiARYQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.mp.pl%2Fpacjent%2Fpediatria%2Fprawidlowyrozwoj%2Frozwojfizyczny%2F73905%2Caktywnosc-fizyczna-w-dziecinstwie-i-mlodosci&usg=AOvVaw2u5-XqDgZAM11nX6xYkyjZ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjV-unBrO7iAhVBbVAKHVMiARYQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.mp.pl%2Fpacjent%2Fpediatria%2Fprawidlowyrozwoj%2Frozwojfizyczny%2F73905%2Caktywnosc-fizyczna-w-dziecinstwie-i-mlodosci&usg=AOvVaw2u5-XqDgZAM11nX6xYkyjZ
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spotkać się można z różnorodnością rozumień, podejść i wyjaśnień tego pojęcia. W 

psychologii termin „agresja” oznacza „działanie skierowane przeciwko ludziom lub 

przedmiotom wywołującym u jednostki niezadowolenie lub gniew. Celem agresji jest 

wyrządzenie szkody przedmiotowi agresji, określonym osobom lub grupom 

społecznym”. W praktyce pedagogicznej agresja i przemoc to stałe elementy 

rzeczywistości, z którymi styka się wychowawca, nauczyciel. Najczęściej spotykamy 

się z przemocą słowną, fizyczną oraz coraz częściej cyberprzemocą.  

 

 Rok szkolny: 2017/2018. 
Wyłoniony problem priorytetowy: 

Nasza szkoła od wielu lat podejmuje zadania, mające na celu upowszechnianie 

zdrowego stylu życia. Z badań przesiewowych wynika, że część uczniów ma nadwagę 

lub cierpi na otyłość, zatem konieczna jest zmiana nawyków żywieniowych oraz 

aktywne spędzanie czasu wolnego. Zdrowe nawyki żywieniowe należy kształtować u 

dzieci już od najmłodszych lat gdyż warunkują one prawidłowy sposób odżywiania w 

późniejszym  wieku. Istotne jest wdrażanie działań mających na celu zachęcanie do 

zdrowego stylu życia, zwalczanie otyłości oraz nakłanianie dzieci i ich rodzin do 

kształtowania zdrowej sylwetki i podejmowania aktywności fizycznej. Dzieci 

rozpoczynając swoją przygodę ze szkołą mają bardzo różne nawyki żywieniowe 

wyniesione z domu. Często nie zdają sobie sprawy, że zdrowe odżywianie, 

ograniczenie spożywania słodyczy i aktywność fizyczna prowadzą do zdrowia i 

lepszego rozwoju organizmu człowieka. Na podstawie obserwacji nauczycieli - 

wychowawców klas, a także rozmów indywidualnych z rodzicami dokonano wyboru 

priorytetu w programie. Sporządzono ankietę dla uczniów i rodziców, dokonano 

wywiadu z pracownikami obsługi i świetlicy szkolnej. 

 

 Rok szkolny: 2018/209. 
Wyłoniony problem priorytetowy: 

Aby osiągnąć zamierzone cele przyjęliśmy założenie, że działania należy prowadzić 

systematycznie i konsekwentnie. Zachęcaliśmy i motywowaliśmy uczniów do wysiłku 

fizycznego, uświadamianie rodzicom potrzeby aktywnego spędzenia wolnego czasu 

wyznaczyliśmy działania: dodatkowe zajęcia sportowe (SKS, taniec, basen, zajęcia z 

samoobrony z elementami MMA), wycieczki rowerowe i piesze. 

Zachęcanie do aktywności fizycznej przybrało przede wszystkim formę zabaw, 

w których wysiłek nie był dużym obciążeniem dla organizmu, a radość i satysfakcja – 

ogromna. Z obserwacji wynika, że aktywność ruchowa naszych uczniów w dużej 

mierze ograniczona jest do lekcji wychowania fizycznego i krótkiego przemarszu z 

domu do szkoły. Tylko nieliczni uczniowie naszej placówki spędzają czas wolny 

uczęszczając na zajęcia sportowych. W większości uczniowie spędzają czas przed 

telewizorem lub komputerem rzadko wybierając aktywne formy wypoczynku. Dzięki 

świadomej edukacji zdrowotnej uczniowie będą dokonywać właściwych wyborów 

sprzyjających zdrowiu. Kolejnym problemem, który został zauważony także podczas 

ewaluacji wewnętrznej jest stosunkowo niski poziom wiedzy na temat promocji 

zdrowia w środowisku lokalnym. Reakcją na to może być jedynie zintensyfikowanie 

działań szkoły i poszerzanie kręgu dbających o zdrowie. Uważamy, że otrzymanie 

certyfikatu będzie sprzyjać rozwijaniu dobrych praktyk prozdrowotnych nie tylko 

wśród uczniów ale także wśród rodziców i będzie impulsem dla całego środowiska. 
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C. Sprawozdanie z realizacji planów działań SzPZ mających na celu rozwiązanie 

problemu priorytetowego: 
 

 

 Rok szkolny:2016/2017. 
 Działania podjęte dla rozwiązania problemu priorytetowego. 

1. Kampania informacyjna. 

2. Pogadanki wychowawców klas z uczniami oraz z rodzicami. 

3. Sejmik uczniowski: „Radzę sobie z emocjami” 

4. Korzystanie przez wychowawców z programów edukacyjnych A. Kołodziejczyka pt; 

„Spójrz inaczej”- profilaktyka zachowań agresywnych, próby wpływania na stosunki 

koleżeńskie. 

5. Zapoznanie wychowawców klas z materiałami „Interwencje profilaktyczne w 

sytuacjach kryzysowych. 
 

 Rok szkolny: 2017/2018. 
 Działania podjęte dla rozwiązania problemu priorytetowego. 

Zorganizowanie wspólnego drugiego śniadania, zorganizowanie warsztatów – 

sejmików nt zdrowej żywności, podnoszenie świadomości uczniów podczas lekcji 

wychowawczych – choroby cywilizacyjne, przygotowywanie przez uczniów 

prezentacji multimedialnych na temat szkodliwości spożywania cukru i soli.  

Do realizacji zadania priorytetowego miał posłużyć między innymi udział w 

programach, mających na celu kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych: 
1. „Trzymaj formę”. 

2. „Nie pal przy mnie proszę”. 

4. „Szklanka mleka”. 

5. „5 porcji warzyw i owoców w szkole”. 

7. „Dzielmy się uśmiechem”. 

8. „Owoce w szkole” 
Poza tym uczestniczyliśmy w akcjach „ Śniadanie daje moc”, pogadanki, warsztaty – 

sejmiki uczniowskie na temat zdrowego odżywiania. Odbywały się również spotkania z 

panią pielęgniarką w czasie lekcji wychowawczych. Udział w ogólnopolskim 

programie edukacyjny promującym zdrowie: "Trzymaj formę". Przystąpienie do 4 

edycji ogólnopolskiego programu „Wzorowa Łazienka”, którego inicjatorem jest marka 

Domestos. Celem akcji jest poprawa warunków sanitarnych w szkolnych łazienkach 

oraz edukacja uczniów w zakresie właściwego dbania o higienę. Szkoła otrzymała w 

nagrodę produkty marki Domestos. 
 

 Rok szkolny: 2018/2019. 
 Działania podjęte dla rozwiązania problemu priorytetowego. 

W swoich działaniach zmierzających do rozwoju zainteresowań uczniów i 

propagowania alternatywnych w stosunku do komputera i telewizji form spędzania 

wolnego czasu zaproponowaliśmy uczniom bogata ofertę zajęć pozalekcyjnych: 

1. Zajęcia na Orliku.  

2. Zawody i turnieje sportowe.  

3. Zbiórki zuchowe, Harcerska Choinka 

4. Sportowy Dzień Dziecka. 

5. Spędzanie przerwy na boisku szkolnym w czasie każdej pory roku. 

6. Udział klas w pieszych wycieczkach po najbliższej okolicy.  

7. Spotkania z ciekawymi ludźmi propagującymi aktywność ruchową. 

8. Propagowanie jazdy na rowerze – min. parking dla rowerów pod szkołą 

9. Sejmik na temat zdrowej żywności ,,Jemy smacznie, zdrowo i kolorowo”. 

http://zsnowemiasteczko.pl/content/jemy-smacznie-zdrowo-i-kolorowo%E2%80%9D
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D. Informacja na temat monitorowania planu działań SzPZ: 

 
 

 Rok szkolny: 2016/2017 
 Sposób monitorowania:  

1. Monitoring pedagogów szkolnych, co do ilości sytuacji i zdarzeń konfliktowych. 

2. Ankieta przeprowadzona wśród uczniów i nauczycieli na temat poczucia 

bezpieczeństwa w szkole. 

 

 Rok szkolny: 2017/2018. 
 Sposób monitorowania:  

1. Prowadzenie rozmów z nauczycielami, pracownikami, uczniami i rodzicami,  

2. Analizowanie dokumentacji szkolnej (dzienniki, sprawozdania, informacje 

zamieszczane na stronie internetowej szkoły,)  

3. Obserwację uczniów i ich zachowań, - wywiady, sondaż diagnostyczny. 

 

 Rok szkolny: 2018/2019. 
 Sposób monitorowania :  

1. Obserwowanie uczniów i ich aktywności. 

2. Badania w gabinecie pielęgniarki - bilanse 

3. Kwestionariusz Aktywności Fizycznej. 

4. Analiza frekwencji na zajęciach wychowania fizycznego. 

 

 

 

E. Informacja na temat monitorowania samopoczucia społeczności szkolnej: 

 

 
 Rok szkolny: 2016/2017 
 Sposób monitorowania:  

1. Ankiety przeprowadzone wśród uczniów. 

2. Ankieta przeprowadzona wśród nauczycieli i rodziców.  

 Wyniki monitorowania:  

Wzrost poczucia bezpieczeństwa na terenie szkoły. 

Uczniowie:  

- czują wsparcie ze strony nauczycieli,  

- przestrzegane są prawa ucznia, znajomość reguł i ich ocena,  

- chętnie uczestniczą w zajęciach, akcjach, promujących zdrowy styl życia,  

Rodzice: 

 - stwarzane są rodzicom możliwości uczestnictwa w życiu klasy/szkoły,  

- dostrzegają wsparcie uczniów ze strony nauczycieli,  

- samodzielnie bądź we współpracy z nauczycielami organizują imprezy o charakterze 

promującym zdrowy styl życia,  

 
 Rok szkolny: 2017/2018. 
 Sposób monitorowania: 

1. Ankiety przeprowadzone wśród uczniów. 

2. Ankieta  i rozmowy przeprowadzona wśród rodziców.  
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 Wyniki monitorowania:  

Uczniowie:,  

- chętnie uczestniczą w zajęciach, akcjach, promujących zdrowy styl życia,  

- znają zasady prawidłowego żywienia i wcielają je w codzienne życie. 

Rodzice:  

- stwarzane są rodzicom możliwości uczestnictwa w życiu klasy/szkoły,  

- samodzielnie bądź we współpracy z nauczycielami organizują imprezy o charakterze 

promującym zdrowy styl życia i odżywiania,  

- są świadomi jaki wpływ na zdrowie dziecka ma właściwie zbilansowana dieta,  

- są świadomi zagrożeń związanych z zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia) i 

wiedzą gdzie szukać pomocy. 
 

 Rok szkolny: 2018/2019. 
 Sposób monitorowania: 

1. Ankiety przeprowadzone wśród uczniów. 

2. Ankieta przeprowadzona wśród nauczycieli.  

 Wyniki monitorowania: 

- Zdecydowana większość uczniów w pełni akceptuje założenia programu Szkoła 

Promująca Zdrowie i jest zadowolona z prowadzonych w tym zakresie działań.  

- Uczniowie dostrzegają jak ważne w zachowaniu zdrowia jest właściwe odżywianie 

się i uprawianie różnych form aktywności fizycznej. Zdaniem większości uczniów 

warto dbać o zdrowie. 

- Zdecydowana większość uczniów pod wpływem prowadzonych w szkole działań 

zmieniła swoje nawyki żywieniowe oraz sposoby spędzania czasu wolnego.  

- Uczniowie pozytywnie wypowiadają się na temat zmian wprowadzonych w szkole 

na skutek realizacji programu.  
 

 

F. Ewaluacja działań ujętych w planach SzPZ (narzędzia, wnioski):  
 

 

 Rok szkolny: 2016/2017 
 Narzędzia użyte do ewaluacji (wymienić):  

1. Ankiety. 

2. Obserwacje. 

3. Zapisy w dziennikach lekcyjnych uwag i pochwał. 

 Wnioski z ewaluacji (wymienić): 

1. Należy kontynuować prowadzenie programów profilaktycznych w celu minimalizowania 

sytuacji kryzysowych i konfliktowych wśród uczniów. 

2. Współpraca z rodzicami i kontynuacja pedagogizacji. 

3. Kontynuacja działań prozdrowotnych w celu angażowania dzieci i młodzieży w życie 

szkoły. 

 Efekty podjętych działań: 

1. Zauważalne zmniejszenie liczby sytuacji konfliktowych na terenie szkoły. 

2. Większe zaangażowanie uczniów w działania i zachowania prozdrowotne. 

3. Dodatkowa świetlica dla dzieci młodszych;  

4. Zmiany czasu pracy świetlicy; 

5. Zmiany w dyżurach nauczycieli; 

6. Zabezpieczenie niebezpiecznych miejsc na boisku i w budynku szkolnym- zmiany w 

dyżurach nauczycieli; 

7. Organizowanie spotkań z policją, strażą miejską.  

Nauczyciele cenią sobie współpracę z rodzicami w obszarze organizacji imprez i wycieczek 

szkolnych oraz deklarują potrzebę tego udziału. 
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 Rok szkolny: 2017/2018. 
 

 Narzędzia użyte do ewaluacji (wymienić)  

1. Obserwacja,  

2. Wywiady z uczniami 

 Wnioski z ewaluacji (wymienić): 

1. Oferta dotycząca edukacji zdrowotnej skierowana do uczniów jest bogata.  

2. Realizacja działań odbywa się w warunkach zdrowia i bezpieczeństwa, a działania 

obejmują całą społeczność szkoły. 

3. Uczeń aktywnie uczestniczy w procesie realizacji promocji zdrowia i edukacji 

zdrowotnej. 

 Efekty podjętych działań: 

1. Uczniowie podejmują działania prozdrowotne.  

2. Przestrzegają zasad zdrowego odżywiania.  

3. Posiadają wiedzę z zakresu profilaktyki, higieny.  

4. Częściej sięgają po owoce i warzywa zastępując nimi słodycze.  

5. Znają podstawowe zasady zdrowego żywienia i bezpiecznych zachowań.  

6. Dobrze i bezpiecznie czują się w szkole.  

7. Poprzez stworzenie warunków zdrowego odżywiania uczniowie rozwijają swoje 

pasje. Interesują się programami kulinarnymi.  

8. Zabezpieczenie niebezpiecznych miejsc na boisku szkolnym. 

9. Podejmowane działania pomagają w budowaniu świadomości zdrowego stylu życia, 

które są drogą do zdrowia, rozwoju własnych zainteresowań i osobowości. 

Zdecydowanie wzrosła świadomość rodziców oraz zainteresowanie i zaangażowanie 

ich w realizację działań poprzez program SzPZ. 
 

 Rok szkolny: 2018/2019. 
 

 Narzędzia użyte do ewaluacji (wymienić): 

1. Sondaż diagnostyczny 

2. Analiza dokumentów 

3. Technik obserwacji 

 Wnioski z ewaluacji (wymienić): 

1. Kontynuowanie działań uświadamiających.  

2. Systematycznie promować zdrowy styl życia podczas wszystkich zajęć 

dydaktycznych oraz dodatkowych. 

3. Wszyscy uczniowie i nauczyciele brali udział w imprezie środowiskowej i mieli 

okazję do uświadomienia sobie, że sport i zdrowe żywienie to podstawy zdrowego 

stylu życia. 

4. Realizowane są ramowe podstawy programowe obowiązkowe dla wszystkich 

typów szkół, z uwzględnieniem wszechstronnej i poszerzonej edukacji zdrowotnej – 

odmiennie aniżeli szkoły tradycyjne; 

5. SzPZ tworzona jest na wzajemnie powiązanych płaszczyznach: klasa, szkoła, 

społeczność lokalna w tym szczególnie rodzice;  
6. Podejmowane są wspólne działania: 

- dla poprawy swego zdrowia i samopoczucia (poprzez kształtowanie właściwych 

zachowań zdrowotnych, tworzenie zdrowego środowiska fizycznego i społecznego) 

- dla zdobywania wiedzy, jak zdrowiej i lepiej żyć (edukacja zdrowotna, rozwój osobisty, 

społeczny i zawodowy); 

- mające na celu wpływanie na świadomość oraz zainteresowanie sprawami zdrowia 

innych w swym otoczeniu, (wzajemne relacje oparte na dialogu, otwartości; 

współdziałanie i partnerstwo); 
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 Efekty podjętych działań: 

1. Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym.  

2. Do współpracy zapraszani są rodzice, pielęgniarka szkolna, policjanci, psycholodzy 

PPP. Wyniki ewaluacji działań są przedstawiane całej społeczności szkolnej i 

wykorzystywane do planowania działań zespołu szkoły promującej zdrowie i 

podnoszenia, jakości pracy szkoły. 

3. Zdecydowana większość uczniów w pełni akceptuje założenia programu Szkoła 

Promująca Zdrowie i jest zadowolona z prowadzonych w tym zakresie działań.  

4. Uczniowie dostrzegają, jak ważne w zachowaniu zdrowia jest właściwe odżywianie 

się  i uprawianie różnych form aktywności fizycznej. Zdaniem większości uczniów 

warto dbać o zdrowie. 

5. Zdecydowana większość uczniów pod wpływem prowadzonych w szkole działań 

zmieniła swoje nawyki żywieniowe oraz sposoby spędzania czasu wolnego.  

7. Większa liczba uczniów dojeżdża do szkoły używając roweru lub też hulajnogi. 

6. Uczniowie pozytywnie wypowiadają się na temat zmian wprowadzonych w szkole 

na skutek realizacji programu.  

7. Uczniowie i nauczyciele w aktywny i zdrowy sposób spędzają czas. 

 
 

CZĘŚĆ II 
 

A. Opis stopnia akceptacji środowiska dla idei SzPZ (w tym stopień świadomości 

i zaangażowania Rady Pedagogicznej, rodziców, pracowników niepedagogicznych): 

 

Na bieżąco wszelkie działania w ramach programu były rejestrowane przez członków 

zespołu do spraw promocji zdrowia w postaci opisów i zdjęć umieszczanych na stronie 

szkolnej. 

Działania promujące zdrowie od wielu lat wynikają z misji i wizji szkoły i zawarte są w 

dokumentach szkolnych, takich jak: 

- Statut Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku 

- Roczny Plan Pracy Szkoły, 

- Szkolny Program Wychowawczy, 

- Program Profilaktyki. 

 

Kluczowym założeniem SzPZ jest spostrzeganie zdrowia, jako potrzeby nie tylko uczniów, 

lecz w równym stopniu pracowników szkoły. Wszyscy są jednakowo włączeni w proces 

polepszania, jakości swego życia. Jednak bez szerszej współpracy nie można osiągnąć 

znaczących sukcesów. Charakterystycznymi cechami szkoły promującej zdrowie jest 

współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną, otwartość i partnerstwo we wspólnym 

rozwiązywaniu problemów danej społeczności lokalnej. Dzięki temu, to czego dziecko uczy 

się w klasie, może być wspierane przez rodzinę i społeczność lokalną. 

Wszyscy nauczyciele chętnie włączali sie w działania proponowane przez zespół promocji 

zdrowia. Sami też przedstawiali własne propozycje działań oraz uczestniczyli w tworzeniu 

planu pracy na poszczególne lata. 

Wyrazem akceptacji realizowania programu w naszej szkole przez uczniów, rodziców i 

nauczycieli i pracowników niepedagogicznych było ich świadome zaangażowanie, kreatywne 

i systematyczne uczestnictwo we wszystkich opisanych w raporcie działaniach szkoły w 

drodze do zdobycia wojewódzkiego certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. 
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B. Informacja na temat szkoleń dla (wymienić szkolenia, podać rok): 

 

Rady Pedagogicznej: 

2017 

 „Szkolenie Rady Pedagogicznej „Upowszechnianie koncepcji SzPZ”. 

 Interwencje profilaktyczne w sytuacjach kryzysowych. 
 „Ocenianie kształtujące w szkole”. 

 Szkolenie Rady Pedagogicznej nt. „Pierwszej pomocy”. 

 Raport o stanie zdrowia uczniów. 

 

2018 

 Raport o stanie zdrowia uczniów. 

 Szkolenie Rady Pedagogicznej nt  „Cukrzyca typu II, astma, padaczka” 

 WDN „ Jak skutecznie powstrzymywać zachowania agresywne w szkole” 

 „Ochrona danych osobowych”. 

 

2019 

 WDN „ Postulaty szkoły promującej zdrowie. Promocja zdrowia w naszym zespole” 

 Raport o stanie zdrowia uczniów. 

 

Uczniów: 

2017 

 Udział w akcji „Sprzątane Świata” 

 Pierwszy „Dzień Anioła"Ten dzień miał być zachętą do odkrywania w sobie 

cech anielskich – dobra, życzliwości, chęci pomocy innym. 

 Pod hasłem „Bóg jest miłością", dnia 6 stycznia odbył się w Nowym Miasteczku 

Orszak Trzech Króli. 

 Projekt edukacyjny „Dzielmy się uśmiechem” kl. 1a, 1b ,1c SP. 

 Sejmik uczniowski: „Radzę sobie z emocjami.” 

 Poligony w szkole ponadgimnazjalnej, w których uczestniczą uczniowie 

najstarszych klas gimnazjum. 

 Apel  „Bezpieczne ferie zimowe" z udziałem strażaków OSP Nowe Miasteczko. 

 Dzień Zdrowia -  pt. „Trzymaj Formę". 

 Cykliczna akcja „Dzień bez Papierosa ”. 

 Projekcja filmów poglądowych dotyczących uzależnień i zagrożeń we 

współczesnym świecie. 

 Test wiedzy o uzależnieniach przeprowadzony przez pedagogów szkolnych. 

 Tradycyjny Sportowy Dzień Dziecka 

 

2018  

 Wizyty uczniów ZS nr 1 w nowoczesnym dentobusie, czyli mobilnym gabinecie 

stomatologiczny, w którym dentyści bezpłatnie dokonali przeglądu stanu uzębienia 

dzieci. 

 Udział w akcji „Sprzątane Świata” 

 Zajęcia w ramach projektu współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach RPO – Lubuskie 2020. Dzięki zajęciom nasi uczniowie 

mają szansę rozszerzyć swoją wiedzę z Informatyki oraz zapoznać z podstawami 

bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. 

 Piknik Edukacyjny pt. „Internet bez hejtu" walka z cyberprzemocą.  
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 Przystąpiliśmy do 4 edycji ogólnopolskiego programu „Wzorowa Łazienka”, 

którego inicjatorem jest marka Domestos. Celem akcji jest poprawa warunków 

sanitarnych w szkolnych łazienkach oraz edukacja uczniów w zakresie właściwego 

dbania o higienę. 

 Poligony w szkole ponadgimnazjalnej w których uczestniczą uczniowie 

najstarszych klas gimnazjum. 

 GALA TALENTÓW pozwoliła dzieciom i młodzieży zaprezentować różnorodne 

pasje i osiągnięcia w różnych dziedzinach życia.  

 Ogólnopolska akcja „ Rób to, co kochasz” + koncert profilaktyczn „Arkadio”. 

 „Turniej Gigantów” – sportowy Dzień Dziecka. 

 Zorganizowanie i przesłanie używanych okularów korekcyjnych w ramach akcji 

"Podaruj mi trochę światła".  

 „Zdrowa i wesoła lekcja” wydarzenie sportowe z organizowana przez uczennicę z 

klasy 7 SP. 

 Sejmik uczniowski ,,Jemy smacznie, zdrowo i kolorowo” uświadomienie dzieciom 

znaczenia spożywania zdrowych produktów, zwłaszcza zjadania warzyw i 

owoców oraz wyrobienie u nich właściwych i prawidłowych nawyków odżywiania 

się. 

 Zajęcia warsztatowe „Nie trać czasu na niebezpieczne zabawy” + film „Lekcje 

przestrogi ” 

 „Wszyscy jesteśmy aniołami” - pod tym hasłem odbyła się dnia 3.10.2018 w naszej 

szkole już druga edycja Dnia Anioła. Ten dzień miał być zachętą do odkrywania 

w sobie cech anielskich – dobra, życzliwości, chęci pomocy innym. 

 Projekt edukacyjny „Dzielmy się uśmiechem” kl. – I a, I b,  I c, 4 a i 4b SP 

 Zachęcano uczniów do pokonywania drogi do i ze szkoły w sposób, który łączy 

się z aktywnością fizyczną (pieszo i na rowerze) 

 

 

2019  

 

 Udział w akcji „Sprzątane Świata” 

 Pod hasłem "Bóg jest miłością", dnia 6 stycznia odbył się w Nowym Miasteczku 

Orszak Trzech Króli. 

 GALA TALENTÓW pozwoliła dzieciom, młodzieży a także nauczycielom i 

rodzicom zaprezentować różnorodne pasje i osiągnięcia.  

 Poligony w szkole ponadgimnazjalnej w których uczestniczą uczniowie najstarszej 

klas gimnazjum i kl. 8 SP. 

 Cykliczna akcja „Dzień bez Papierosa ”. 

 Projekt edukacyjny „Dzielmy się uśmiechem” kl.  – I a, I b,  I c, 4 a i 4b SP 

 W trakcie spotkania strażacy przybliżyli uczniom kl. IV - VI SP, na czym polega 

praca strażaka i przekazali cenne wskazówki, jak bezpiecznie zachować się w czasie 

burzy, wypadku drogowego, czy pożaru. 

  „Tolerancja i szacunek to mój wizerunek” lekcja tolerancji, pokory i empatii z 

udziałem Chorążego Polskiej Reprezentacji Paraolimpijskiej p. Kamilem  Rośkiem. 

 „Turniej Gigantów” – sportowy Dzień Dziecka. 

 

 

 

 

http://zsnowemiasteczko.pl/content/jemy-smacznie-zdrowo-i-kolorowo%E2%80%9D
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Rodziców: 

 

2017 

 Pogadanka nt. wpływu Internetu na psychikę dzieci i młodzieży. 

 Udział Rady Rodziców w Radzie Pedagogicznej nt Zdrowia uczniów z ZS nr 1. 

2018 

 „Szczepienia dobrodziejstwem dla dzieci” – pogadanka pani pielęgniarki, 

 Przystąpiliśmy do 4 edycji ogólnopolskiego programu „Wzorowa Łazienka”, 

którego inicjatorem jest marka Domestos;  

2019 

 Przypomnienie procedur zapewnienia bezpiecznego pobytu uczniów w ZS nr1 w 

Nowym Miasteczku, 

 „Wszawica – jak się ustrzec „– pogadanki pani pielęgniarki. 

 „ Nasz wspólna szkoła” w tym wspólne działania prozdrowotne 

 Raport o stanie zdrowia uczniów. 

 

 

Pracowników niepedagogicznych: 

 

2017 

 Szkolenie „ Pierwsza pomoc przedmedyczna ” 

 „Szkolenie z zakresu postępowania z dzieckiem chorym na cukrzycę typu II, astmę, 

padaczkę” 

2018 

 Szkolenie BHP – Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. 

2019 

 Szkolenie „ Pierwsza pomoc przedmedyczna ” 

 

 

 

C. Informacja na temat współpracy z rodzicami  

 

Rodzice z dużym zaangażowaniem włączyli się w realizację działań w ramach programu 

Szkoła Promująca Zdrowie. 

a) Aktywnie uczestniczyli w imprezach organizowanych na terenie szkoły. 

b) Rodzice aktywnie włączają się w organizowane w szkole akcje charytatywne: 

  Akcja „Korki dla Nikolki” 

  Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska, 

  Zbiórka zużytych baterii, 

  Zbiórka kasztanów i żołędzi dla zwierząt leśnych, 

 „Góra grosza” 

c) Zdobywali wiedzę podczas spotkań z różnymi specjalistami.  

d) Śledzili sukcesy dzieci podczas konkursów, zawodów sportowych. 

e) Współorganizowali wyjazdy na zawody sportowe i biwaki rekreacyjne. 

f) Nauczyciele i wychowawcy klas systematycznie poruszają tematykę związaną z 

działaniami szkoły w zakresie promocji zdrowia na spotkaniach wychowawczych, 
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D. Informacja na temat współpracy ze środowiskiem lokalnym: 
 

 

Współpraca ZS nr 1 w Nowym Miasteczku z władzami lokalnymi: 

 

 Z Władzami lokalnymi i samorządowymi - zapraszanie przedstawicieli organów władzy 

na cykliczne imprezy poświęcone problematyce zdrowotnej, podczas których ukazuje się 

własne osiągnięcia; 

- zachęcanie do wsparcia w dążeniach i działaniach szkoły w kierunku polepszania sytuacji 

zdrowotnej środowiska a także wymiana doświadczeń; 

- kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły na forum społeczności lokalnej 

(organizowanie spotkań, imprez, konkursów z udziałem władz, podczas których goście 

często obdarowywani są upominkami wykonanymi przez uczniów) 

- promocja szkoły na stronach Gminnego Portalu Internetowego. 

- dofinansowanie do projektów edukacyjnych i sportowych, 

- zapoznanie uczniów z pracą urzędów; 

 

 Policja i Straż Miejska  - wzrost wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz 

sposobów bezpiecznego spędzania czasu wolnego, szczególnie podczas ferii letnich (ferie 

na wodą i w mieście)oraz zimowych (bezpieczne zabawy na śniegu i lodzie);  

- spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m.in. na temat 

odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów 

narkomanii, wychowania w trzeźwości itp. oraz z młodszymi uczniami, na temat zasad 

bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń, 

- udzielanie przez policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć 

podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły, 

- informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona 

przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach 

demoralizacji dzieci i młodzieży, 

- zabezpieczenia większych uroczystości szkolnych, 

- udział uczniów i nauczycieli w różnorodnych konkursach plastycznych i wiedzy 

organizowanych pod patronatem tych instytucji. 

 

 Straż Pożarna - prelekcje dla uczniów, rodziców i nauczycieli 

- przeprowadzanie różnorodnych akcji ( próbne ewakuacje) dotyczących niebezpieczeństw 

i zagrożeń czyhających na uczniów; sposoby zapobiegania, 

- prelekcje związane z bezpieczeństwem pożarowym, 

- udział uczniów i nauczycieli w różnorodnych konkursach plastycznych i wiedzy 

organizowanych pod patronatem tych instytucji. 

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej - popularyzacja aktywnych form spędzania wolnego czasu 

w ramach przeciwdziałania uzależnieniom.  

- doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz 

agresji z wykorzystaniem konkretnych programów. 

- rozpoznanie środowiska ucznia. 

- dofinansowanie do wyjazdów uczniom z rodzin ubogich. 

- udział uczniów i nauczycieli w różnorodnych konkursach plastycznych i wiedzy 

organizowanych pod patronatem tych instytucji. 
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 Polski Czerwony Krzyż -  zajęcia praktyczne dla uczniów i nauczycieli dotyczące 

umiejętności udzielania pierwszej pomocy, 

- udział w konkursach wiedzy,  praktycznych i  plastycznych organizowanych przez PCK. 

- udział w akcjach „Góra grosza”, „I Ty zostań Św. Mikołajem”. 
 

 Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarka. Współpraca polega na organizacji 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą objętymi obowiązkiem szkolnym 

i obowiązkiem nauki oraz kształcącymi się w szkołach ponadgimanzjalnych do ukończenia 

19 roku życia. 

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami obejmuje: 

1.  testy przesiewowe polegające na wstępnej identyfikacji odchyleń od normy 

rozwojowej, niezdiagnozowanych chorób, zaburzeń lub wad, przez zastosowanie szybkich 

metod badania; 

2.  postępowanie diagnostyczne w przypadku uzyskania dodatniego wyniku testu 

przesiewowego, w celu potwierdzenia lub wykluczenia zaburzeń ujawnionych w tym 

teście  

3.  profilaktyczne badania lekarskie (bilanse zdrowia) w zakresie: 

a) indywidualnej oceny stanu zdrowia i rozwoju uczniów, 

b) kwalifikacji do zajęć wychowania fizycznego i sportu szkolnego, 

c) zdrowotnej gotowości szkolnej uczniów, 

d) kwalifikacji do programów rehabilitacyjnych, 

e) ograniczeń dotyczących wyboru i nauki zawodu, 

4. udzielanie pomocy w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć. 

5. obowiązkowe szczepienia ochronne. 

6. edukację zdrowotną i promocję zdrowia. 
 

 Parafia Rzymsko - Katolicka - współpraca w zorganizowaniu pomocy najbardziej 

potrzebującym. 

-  pomoc w zorganizowaniu wigilii szkolnej, jasełek, „Dnia Anioła”. 

-  udział w akcjach „ Szlachetna paczka” 
 

 Dom Kultury i Biblioteka Miejska w Nowym Miasteczku - stworzenie uczniom okazji 

do udziału w lekcjach na terenie biblioteki oraz do spotkań z autorami  

- koncerty muzyczne 

-  popularyzacja czytelnictwa. 

- wspólne organizowanie czasu wolnego uczniom. 

- udział uczniów i nauczycieli w konkursach pozaszkolnych organizowanych przez DK. 
 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowe Soli  - poprawa skuteczności udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

- diagnoza potrzeb szkoleniowych nauczycieli. 
 

 Tygodnik „Krąg” - pismo wydawane na terenie powiatu nowosolskiego, posiada on 

również internetowe wydanie. 

- publikowanie artykułów przez nauczycieli w regionalne gazecie,  

- promocja działań szkoły w regionie. 
 

 Koło Łowieckie „Orzeł” – współpraca z rodzicami przy organizacji zbiórki kasztanów, 

żołędzi; 

- zaangażowanie w dokarmianie zwierzyny leśnej.  

- poznanie roli myśliwego w ekosystemie. 
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 REBA Organizacja Odzysku - Zbiórka baterii - kształtowanie postaw proekologicznych, 

pozyskanie pomocy dydaktycznych. 

 Udział w akcjach ekologicznych: „Sprzątanie Świata”, „Segregujemy śmieci”. 

 

 

CZĘŚĆ III 

 

Opis sposobu współpracy szkoły ze służbą zdrowia: 

 

  

W szkole funkcjonuje gabinet pielęgniarki szkolnej, uczniowie korzystają z fachowej 

opieki i uzyskują informacje nt zdrowego stylu życia (ulotki, rozmowy, pogadanki). 

1. Pani pielęgniarka przeprowadziła: 

- Rozmowy indywidualne dotyczące higieny osobistej i problemów związanych z 

okresem dojrzewania, 

- Pogadanki na temat urazów głowy, kończyn górnych i dolnych, krwotoków z nosa 

- „Temat na wakacje” – jak postępować w przypadku ukąszenia przez kleszcza,  żmiję 

zygzakowatą. 

- Profilaktyka cholesterolowa – „Jedno serce mam, dobrze o nie dbam”. 

- Pogadanka dotycząca zapobiegania ukąszeniom przez osy, pszczoły i szerszenie. 

- Pogadanka na temat anoreksji i bulimii oraz roli drugiego śniadania w codziennym 

życiu. 

- Pogadanka dotycząca walki z nadwagą. 

- Higiena osobista otoczenia: zgody dotyczące sprawdzania czystości, pogadanki nt 

czystości, higiena okresu dojrzewania, charakterystyka chorób zakaźnych, 

przygotowanie dzieci w poszczególnych rocznikach do szczepień - współpraca z 

poradnią D. 

- Mój wygląd świadczy o mnie: przestrzeganie czystości ciała, bielizny, zasad 

higienicznego trybu życia 

- Przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej grypy AH1N1- szkolenie Rady 

Pedagogicznej, gazetki i pogadanki, 

- Szkolenie Rady Pedagogicznej nt. „Cukrzyca typu II, astma, padaczka” 

- Szkolenie Rady Pedagogicznej nt. „Pierwszej pomocy”. 

- Przeprowadzenie fluoryzacji w klasach I-VI - program „Twój piękny uśmiech”, 

tydzień higieny jamy ustnej. 

- Profilaktyka mająca na celu zapobieganie chorobom „brudnych rak”, 

- Oparzenia: rodzaje, stopnie, jak udzielać pierwszej pomocy w poszczególnym rodzaju 

oparzenia, co to jest choroba oparzeniowa, pielęgnacja skóry. 

- Pogadanki – zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu. 

- Badania rozwojowe dzieci i młodzieży (waga, wzrost, badanie ostrości wzroku 

i widzenia barw, kontrola ciśnienia krwi, sprawdzanie układu ruchu pod względem 

wad postawy)  

- Przygotowanie i pomoc przy badaniu dzieci pod kontem kwalifikacji do gimnastyki 

korekcyjnej – konsultacja z lekarzem. 

- Rozmowy indywidualne w zależności od powstałego problemu. 

- Pogadanki i ćwiczenia z dziećmi na temat udzielania pierwszej pomocy, nauka 

zakładania opatrunków. 

- Porady ambulatoryjne i udzielanie pierwszej pomocy. 

- Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach organizowanych przez PCK 

- „Wszawica – jak się ustrzec” – pogadanki, 
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- Szczepienia dobrodziejstwem dla dzieci – pogadanka, 

- Zapobieganie chorobom układu krążenia: życie bez nałogów, nadużywanie leków, 

papierosów, narkotyków, alkoholu (pogadanki), jak odżywiają się ludzie na świecie 

(stare nawyki, trendy, moda w żywieniu). 

2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną – spotkania i prelekcje dla 

rodziców, badania uczniów, prowadzenie terapii dla uczniów, konsultacje dla pedagoga 

3. Z SANEPIDEM – profilaktyka i kontrole. 

4. Współpraca w ramach programu „Między nami kobietkami” 

 

 

 

CZĘŚĆ IV 

 

Dokumentacja z przebiegu pracy SzPZ (wymienić nazwy dokumentów): 

 

1. Protokoły Rad Pedagogicznych.  

2. Rady szkoleniowe.  

3. Zebrania z rodzicami (protokoły zebrań z rodzicami).  

4. Warsztaty, prelekcje, projekty edukacyjne dla uczniów (wpisy w e-dzienniku).  

5. Roczne plany i sprawozdania Szkoły Promującej Zdrowie. 

6. Ankiety. 

7. Dokumentacja fotograficzna. 

8. Prezentacje multimedialne.  

9. Materiały zamieszczane na stronie szkoły. 

10. Artykuły w tygodniku „Krąg” 

 

 

 

 
 

      Podpis dyrektora:                                            Podpis koordynatora szkolnego: 

 

       Jacek Zawiślak                                         Beata Garbacz 
 

 

 

 

 

Nowe Miasteczko                      24.06.2019 r. 
                 miejscowość                                        data 

 

 

 

 

 

* Wersję papierową raportu proszę przesłać do właściwego koordynatora 

wojewódzkiego oraz umieścić na stronie internetowej szkoły/placówki  

W przypadku zespołu szkół proszę przesłać raport dla każdego typu szkoły oddzielnie. 


