
Idea Szkoły Promuj cej Zdrowie 
 

Zdrowie i edukacja s  ze sob  nierozł cznie zwi zane. Prawidłowe funkcjonowanie organizmu, dobre samopoczucie 

psychiczne i społeczne dzieci i dorosłych sprzyjaj  rozwojowi, nauce, kreatywno ci, motywacji do nauki i pracy. 

 
 

Koncepcja Szkoły Promuj cej Zdrowie jest zwi zana z zało eniami promocji zdrowia i zakłada: 
 

1.Edukacj  zdrowotn   jako nieodł czny element programu nauczania. 

2.Współdziałanie szkoły z rodzicami i społeczno ci  lokaln - „wyj cie” działa  na rzecz promocji zdrowia poza mury szkoły. 

3. rodowisko fizyczne, społeczne, atmosfera oraz polityka i organizacja wspieraj  edukacj  zdrowotn  i sprzyjaj  zdrowemu stylowi ycia oraz 

dobremu samopoczuciu społeczno ci szkolnej. 

4.Społeczno  szkolna (pracownicy i uczniowie) podejmuj  działania na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia; ucz  si  jak zdrowiej i lepiej y  oraz 

zach caj  innych w swym otoczeniu do podobnych działa . 

 

Przyj ty model Szkoły Promuj cej Zdrowie stanowi punkt wyj cia do opracowania pi ciu standardów, które wyznaczaj  główne kierunki działa . 

 S  to standardy jako ci pracy szkoły w zakresie promocji zdrowia. 

 

 

Standardy Szkoły Promuj cej Zdrowie 

 

Szkoła d y do osi gania celów i realizuje zadania okre lone w podstawie programowej kształcenia ogólnego i innych aktach prawnych i ponadto: 

 

1.Pomaga członkom społeczno ci szkolnej ( w tym rodzicom) zrozumie  i zaakceptowa  koncepcj  szkoły promuj cej zdrowie. 

2.Zarz dza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjaj cy: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczno ci szkolnej. 

3.Prowadzi edukacj  zdrowotn  uczniów i pracowników oraz d y do zwi kszenia jej efektywno ci. 

4.Tworzy klimat społeczny sprzyjaj cy: 

 osi ganiu satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osi ganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej warto ci u uczniów i pracowników, 

 zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, 

 uczestnictwu i współdziałaniu członków społeczno ci szkolnej, rodziców i społeczno ci lokalnej. 

5.Tworzy rodowisko fizyczne sprzyjaj ce zdrowiu, bezpiecze stwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników. 

 


