
Certyfikat dla Szkoły Promującej Zdrowie 

w Przeźmierowie 

    W dniu 19 listopada 2015r. w auli Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela 

w Poznaniu odbyła się XI Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie na temat: 

„Wirtualny świat-możliwości a zagrożenia”. Podczas konferencji nie tylko mówiono o 

skutkach uzależnień dzieci i młodzieży od komputera. Dokonano również podsumowania 

działań placówek oświatowych województwa wielkopolskiego w zakresie promocji zdrowia. 

    Dla Szkoły Podstawowej im. A. Fiedlera w Przeźmierowie udział w konferencji był 

szczególnie ważny, gdyż Kapituła powołana przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 

przyznała szkole - 

 Wojewódzki Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie 

i przyjęła placówkę do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. 

 



    W obecności licznie przybyłych gości, z rąk wielkopolskiego wicekuratora oświaty- pani 

Hanny Rajcic -Mergel, certyfikat odebrały: pani dyrektor R. Duszczyk i p. L. Popielska- 

koordynator szkolny projektu. 

    Aby uzyskać certyfikat wojewódzki, szkoła musiała spełnić szereg warunków, które stawia 

się placówkom ubiegającym się o ten rodzaj wyróżnienia. Przede wszystkim należało 

wykazać się wieloletnim dorobkiem w zakresie promocji zdrowia, zgodnym ze standardami 

Szkoły Promującej Zdrowie. Podczas ponad 3-letniego okresu przygotowawczego 

zrealizowano wiele przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, zorganizowano szereg imprez 

szkolnych szerzących idee prozdrowotne, między innymi Szkolny Dzień Zdrowia, który na 

stałe wpisał się w kalendarz imprez szkolnych. Podsumowania tych działań dokonano 

podczas audytu-3 czerwca 2015r. w obecności koordynatora wojewódzkiego SZPZ p. 

Katarzyny Wardzińskiej. Zaproszenie przyjęli także przedstawiciele władz samorządowych, 

Sanepidu oraz Rady Rodziców. Wizyta studyjna pod hasłem: „Każdy to powie, ważne jest 

zdrowie!” zamykała starania szkoły o przyjęcie do sieci SZPZ. 

    Przyznanie certyfikatu jest wyrazem uznania za dotychczasowe osiągnięcia szkoły, a 

jednocześnie zobowiązuje do tworzenia i upowszechniania kolejnych działań służących 

promocji zdrowia w naszej szkole i środowisku. 

    W związku z uzyskaniem certyfikatu składamy serdeczne podziękowania tym wszystkim, 

którzy przez lata wspierali działania mające na celu promowanie zdrowego stylu życia w 

naszej szkole: rodzicom, pracownikom szkoły, przedstawicielom służby zdrowia, władzom 

samorządowym i całej społeczności lokalnej. 
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