
 
Plan edukacji zdrowotnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych 

w Kleszczowie  

w roku szkolnym 2022/2023 

 

 W  Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie zagadnienia edukacji 

zdrowotnej realizowane są na zajęciach wychowania fizycznego, lekcjach ratowniczo- 

medycznych oraz na zajęciach z wychowawcą. O zdrowie psychiczne dbają specjaliści w tej 

dziedzinie, psycholog oraz pedagodzy. 

 Oprócz tego w szkole podejmowany jest szereg cyklicznych działań o charakterze 

profilaktycznym oraz edukacyjnym w zakresie zdrowia. W roku szkolnym 2022/2023 będą to  

m.in. następujące działania: 

 

Nr Nazwa działania promującego zdrowie Czas realizacji 
1 Kampania informacyjna dotycząca profilaktyki 

zdrowia 
Wrzesień 

2 Badanie uczniów analizatorem składu ciała Wrzesień 
3 Narodowy Dzień Sportu Wrzesień 
4 Bieg "Fair Play" Wrzesień 
5 Diagnoza problemu badawczego do programu 

"Szkoła promująca zdrowie" 
Październik 

6 Światowy Dzień pieczenia chleba Październik 
7 „BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY – WYGRAJ Z 

HIV” - kampania informacyjna 
Październik 

8 Światowy Dzień Zdrowia psychicznego - 
koordynator 

Październik 

9 Tydzień zdrowia Listopad 
10 "Zostań bohaterem szpiku" akcja profilaktyczna Listopad 
 "Dzień zdrowego śniadania" Listopad 

11 Profilaktyka raka piersi Listopad 
12 Jesienne spotkania młodych krwiodawców, zdrowe 

żywienie "Wampiriada" 
Listopad 

13 "Światowy Dzień tańca" Listopad 
14 Spotkanie z dietetykiem- zasady właściwego 

żywienia 
Grudzień 

15 "Światowy Dzień Piłki Nożnej" Grudzień 
16 Warsztaty kulinarne "Świąteczne potrawy w wersji 

fit " 
Grudzień 



17 Warsztaty kulinarne z dietetykiem- zdrowe drugie 
śniadanie 

Styczeń 

18 Walentynkowe pieczenie zdrowych ciasteczek Luty 
19 Światowy Dzień Walki z depresją  Luty 
20 "Co jeść żeby być sprawnym i zdrowym" 

warsztaty z dietetykiem 
Luty 

21 Warsztaty kosmetyczne Marzec 
22 Konkurs kulinarny "Master Kleszcz" Marzec 
23 Spotkanie z panią kosmetolog Kwiecień 
24 Międzynarodowe Targi Aktywnego Stylu Życia  Kwiecień 
25 Konkurs wiedzy o zdrowym żywieniu Kwiecień 
26 Światowy Dzień Trzeźwości Kwiecień 
27 Światowy Dzień Bez Papierosa Maj 
28 Ile cukru ma energetyk- spotkanie z dietetykiem Maj 
29 Dzień Sportu Czerwiec 
30 Spotkanie ze znanym sportowcem Czerwiec 
31 Akcje krwiodawcze, profilaktyczne cały rok 
32 "Spacer z psychologiem" Cały rok 

 

 Po otrzymaniu tak ważnego wyróżnienia jakim jest  Certyfikat Wojewódzki Sieci Szkół 
Promujących Zdrowie zespół planuje w tym roku szkolnym 2022/23  rozpocząć działania mające na 
celu ubieganie się o Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.  

Jednak żeby szkoła mogła osiągnąć taki tytuł trzeba spełnić określone warunki. Mianowicie szkoła: 

• 1. Jest członkiem wojewódzkiej sieci PPZ i SzPZ i posiada wojewódzki certyfikat co najmniej 

od 3 lat.  

• 2. Dokona autoewaluacji swoich działań w zakresie wszystkich standardów PPZ lub SzPZ, 

oceny efektów działań w zakresie dobrego samopoczucia w przedszkolu/szkole oraz 

podejmowanych przez członków ich społeczności działań dla wzmacniania zdrowia,  

z wykorzystaniem metod i narzędzi dostępnych na stronie internetowej ORE.  

• 3. Dokona prezentacji wyników autoewaluacji, przedstawi sukcesy oraz wskaże problemy 

wymagające rozwiązania (formę i zakres tej prezentacji ustala przedszkole/szkoła).  

W autoewaluacji powinny uczestniczyć osoby ze społeczności przedszkolnej/szkolnej oraz 

osoby spoza przedszkola/szkoły: koordynator wojewódzkiej sieci lub inny przedstawiciel 

wojewódzkiego zespołu wspierającego, rodzice, przedstawiciele społeczności lokalnej, władze 

oświatowe, przedstawiciele innych placówek. 

•  4. Prowadzi na stronie internetowej przedszkola/szkoły zakładkę Przedszkole Promujące 

Zdrowie/Szkoła Promująca Zdrowie, która zawiera następujące informacje: − Logo PPZ/SzPZ 

przyjęte w Polsce oraz własne logo przedszkola/szkoły, jeśli je posiada. − Definicję, model  

i standardy PPZ i SzPZ (przyjęte w Polsce, zapisane we właściwym podręczniku). − Imię, 

nazwisko i dane kontaktowe przedszkolnego/szkolnego. − Podstawowe informacje na temat 



planu działań w zakresie promocji zdrowia na dany rok szkolny: problem priorytetowy, 

cel/cele, kryterium sukcesu, zadania. − Ważniejsze wyniki przeprowadzonej autoewaluacji 

działań, z podaniem konkretnych osiągnięć (mocnych stron) przedszkola/szkoły oraz inne 

informacje, np. przykłady dobrej praktyki, opis ciekawego projektu, programu autorskiego, 

przedsięwzięcia/inicjatywy z zakresu promocji zdrowia. Informacje powinny być 

aktualizowane na bieżąco.  

• 5. Uzyska rekomendację koordynatora wojewódzkiego, a w przypadku, gdy w województwie 

są sieci rejonowe - uzyska także rekomendację jej koordynatora.  

• 6. Złoży dokumentację, wskazaną we Wniosku o nadanie Krajowego Certyfikatu Przedszkole 

Promujące Zdrowie/Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie do koordynatora 

wojewódzkiej sieci PPZ i SzPZ, zgodnie z poniższym harmonogramem. 

 Zasady nadawania Krajowego Certyfikatu  

• 1. Krajowy Certyfikat nadaje przedszkolu lub szkole Minister Edukacji Narodowej na 

podstawie rekomendacji udzielonej przez Centralną Kapitułę Krajowego Certyfikatu 

(zwaną dalej Kapitułą) działającą przy Ośrodku Rozwoju Edukacji (ORE)  

w Warszawie.  


