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Rok 2010
Rozpoczęcie działań dla tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie

Rok 2016

   Otrzymanie Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie
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Działania Szkoły
w ramach programu

„Zarażający Zdrowiem”
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Ja i społeczeństwo
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Zdrowie psychiczne
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Ruch to zdrowie
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                              Wiem co jem
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Ja w środowisku
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Potrafię odmawiać
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Wyniki przeprowadzonej autoewaluacji
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Standard I

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

W standardzie pierwszym wyodrębniono cztery wymiary: 
1. Uwzględnienie promocji zdrowia w dokumentach oraz w pracy i życiu szkoły.
2. Struktura dla realizacji programu szkoły promującej zdrowie.
3. Szkolenia, systematyczne informowanie oraz dostępność j informacji na temat koncepcji szkoły 
promu jącej zdrowie. 
4. Planowanie i ewaluacja działań w zakresie promocji zdrowia oraz ich dokumentowanie. 
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Standard II

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

W badaniu klimatu społecznego szkoły są wykorzystywane trzy metody: 
1. Badanie ankietowe: uczniów klas VII szkoły podstawowej, nauczycieli; 

pracowników niepedagogicznych i rodziców.
2. Badanie uczniów klas II szkoły podstawowej techniką „Narysuj i napisz”.
3. Badanie uczniów klas V szkoły podstawowej techniką pracy pisemnej. 
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Standard III

Szkoła realizuje edukację zdrowotną uczniów, nauczycieli i pracowników 
niepedagogicznych oraz dąży do poprawy jej skuteczności.

W standardzie trzecim uwzględniono cztery wymiary: 
1. Realizacja edukacji zdrowotnej uczniów zgodna z podstawą programową 

kształcenia ogólnego. 
2. Aktywny udział uczniów w procesie edukacji zdrowotnej, współpraca z 

rodzicami i społecznością lokalną. 
3. Działania dla poprawy jakości i skuteczności edukacji zdrowotnej. 
4. Edukacja zdrowotna nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. 
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Standard IV

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

W ocenie środowiska fizycznego szkoły uwzględniono pięć wymiarów: 
1. Wybrane pomieszczenia i wyposażenie szkoły, organizacja pracy oraz działania na 

rzecz ochrony środowiska. 
2. Czystość w szkole. 
3. Organizacja przerw międzylekcyjnych. 
4. Wychowanie fizyczne oraz aktywność fizyczna członków społeczności szkolnej. 
5. Żywienie w szkole. 
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RAPORT KOŃCOWY Z AUTOEWALUACJI
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PodsumowaniePodsumowanie

Jakie są korzyści z przeprowadzenia autoewaluacji?
Dostrzeżenie problemów, o których niekoniecznie wiedzieliśmy, możliwość 

podjęcia starań naprawy sytuacji problemowych.

Jakie były trudności związane z przeprowadzeniem autoewaluacji?
Pandemia SARS-CoV-2 – zdalne nauczanie (dostosowanie narzędzi badawczych)

Zalecenia/wskazówki do dalszych działań
Poprawa relacji uczeń – uczeń, więcej działań integrujących zespoły 

klasowe, podjęcie starań o zdobycie funduszy na sfinansowanie 
wyciszenia szkoły – montaż mat i paneli odbijających dźwięk.
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