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PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ 

  

Cele edukacji zdrowotnej w szkole: 

Kreowanie całościowego podejścia do zdrowia - jako dynamicznych związków między zdrowiem 

fizycznym, społecznym, psychicznym i duchowym; 

Wykorzystywanie przez szkołę sprzyjających okoliczności dla edukacji zdrowotnej: programy  

i projekty zdrowotne realizowane pod patronatem Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji 

Narodowej; 

Przekazywanie wiedzy o tym, co jest korzystne lub szkodliwe dla zdrowia i kształtowanie umiejętności 

wykorzystania tej wiedzy oraz tworzenie warunków w szkołach do ukształtowania postaw i nawyków 

troski o własne zdrowie i innych; 

Dążenie do harmonizowania wiedzy o zdrowiu, którą uczeń zdobywa z różnych źródeł (rodzina, 

nauczyciele, rówieśnicy, środki masowego przekazu, reklama, itp.); 

Zachęcanie uczniów do zdrowego stylu życia; 

Stwarzanie w placówkach oświatowych warunków i możliwości sprzyjających zdrowiu. 

 

Sposób osiągania celów: 

I) EDUKACJA SZKOLNA 

I.1. Realizacja treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego  

w szkole podstawowej, gimnazjum  w zakresie edukacji zdrowotnej; 



I.2. Opracowanie i wdrażanie programów wychowawczych i profilaktyki pod kątem działań 

prozdrowotnych 

II. PROMOCJA ZDROWEGO ODŻYWIANIA 

II.1. Promocja zdrowego stylu życia poprzez  zdrowe odżywianie 

  

III. ZAGROŻENIA CYWILIZACYJNE W KONTEKŚCIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO UCZNIA 

III.1. Współpraca ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną  

III.2. Budowanie bezpiecznego środowiska edukacyjnego – współpraca z Komendą Powiatową Policji; 

  

IV. ZDROWIE 

IV.1. Dziecko przewlekle chore w szkole – współpraca z Ośrodkiem Zdrowia w Borzęcinie 

Promocja zdrowego stylu życia poprzez aktywność ruchową i zdrowe odżywianie 

  

Zadania: 

1.Diagnoza stanu stosowania używek przez młodzież szkolną i otyłości uczniów 

2. Zmniejszenie rozpowszechnienia palenia tytoniu i picia alkoholu; 

1) Egzekwowanie przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu  

i wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych – spotkanie z rodzicami i opiekunami uczniów, 

prelekcja policjanta – spotkanie z uczniami 

2) Zapewnienie udziału dzieci i młodzieży w działaniach na rzecz zmniejszenia ekspozycji populacji 

polskiej na działanie rakotwórczych substancji zawartych w dymie tytoniowym, w tym: 

20 listopada - Światowy Dzień Rzucania Palenia 

31 maja - Światowy Dzień Bez Tytoniu 

3) Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży szkolnej idei walki z czynnym i biernym paleniem tytoniu 

(konkurs dla uczniów na najciekawszą prezentację adresowaną do różnych grup społecznych, w tym 

grup rówieśniczych); 

  

3. Zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży; 

1) Podniesienie atrakcyjności zajęć z wychowania fizycznego a w szczególności 4. Godziny zgodnie z 

oczekiwaniami dzieci i młodzieży przygotowując do aktywności ruchowej  w dalszych latach życia, 

(eksponując cele zdrowotne i kulturowe a nie tylko sportu) 



2) Udział uczniów w organizowanych w województwie imprezach sportowych. 

  

  

Wskaźniki osiągania celów: 

1. Szkoła realizuje treści edukacji zdrowotnej w ramach podstawy programowej poszczególnych zajęć 

edukacyjnych i programu wychowawczego szkoły; 

2. Stołówka i sklepik szkolny promuje zdrową żywność; 

3. Szkoły we współpracy z samorządami i instytucjami lokalnymi zajmującymi  

się upowszechnianiem sportu promują aktywność fizyczną oraz aktywne spędzanie czasu wolnego; 

4. Dzieci i młodzież szkolna bierze udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych w swoich 

środowiskach szkolnych i lokalnych 

5. Dzieci i młodzież szkolna zna negatywne skutki palenia papierosów i innych używek; 

6. Dzieci i młodzież szkolna zna zagrożenia chorobowe spowodowane niewłaściwym odżywianiem  

i otyłością; 

7. Nauczyciele, rodzice i młodzież szkolna wie gdzie szukać pomocy w zakresie pomocy 

psychologiczno pedagogicznej w sytuacji trudności edukacyjnych dziecka; 

8. Nauczyciele wiedzą gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych  

w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole; 

9. Dzieci i młodzież szkolna wie jak przygotować się do egzotycznych wyjazdów, aby zapewnić sobie 

bezpieczeństwo i komfort podróży, jak również zminimalizować ryzyko komplikacji zdrowotnych; 

10. Nauczyciele szkoły  zapewniają właściwą opiekę dzieciom przewlekle chorym w szkołach; 

11. Uczeń wie gdzie szukać pomocy w sytuacji przemocy w rodzinie; 

  

Harmonogram 

  

Zadanie Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

I. EDUKACJA SZKOLNA 

I.1. Realizacja treści podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego i kształcenia ogólnego 

w szkole podstawowej, gimnazjum  w zakresie edukacji 

zdrowotnej. Szczególne zwrócenie uwagi na aktywne 

  

 Wszyscy nauczyciele 

  

  

  

Wrzesień 2015 – 

czerwiec 2016 

  



uczestniczenie w zajęciach wychowania fizycznego 

poprzez atrakcyjne formy zajęć i rozmowy z rodzicami. 

Przeprowadzić we wszystkich klasach godziny 

wychowawcze na temat : „Jak się uczyć”. 

  

Nauczyciele wychowania 

fizycznego 

 Wszyscy wychowawcy klas 

  

I.2.Opracowanie i wdrażanie programów wychowawczych 

i profilaktyki pod kątem działań prozdrowotnych 

  

  

Wychowawcy klas 

  

Wrzesień 2015 - 

czerwiec 2016 

  

II. PROMOCJA ZDROWEGO ODŻYWIANIA 

II.1 Promocja zdrowego stylu życia poprzez aktywność 

ruchową i zdrowe odżywianie – udział w programie 

„Żyj smacznie i zdrowo” 

II.2 Promocja zdrowej żywności w stołówkach  

i sklepikach szkolnych 

Zadania: 

Lekcje, gazetki, konkursy poświęcone tematyce zdrowego 

żywienia, rozmowy z rodzicami 

  

  

  

Wychowawcy klas, 

nauczyciele przyrody, 

biologii, techniki 

  

Cały rok szkolny 

  

III. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE tj. 

stosowanie procedur postępowania  

w sytuacji podejrzenia stosowania przemocy  

w rodzinie.- Niebieska karta – współpraca z Komendą 

Powiatową Policji. 

  

  

  

Wychowawcy klas, pedagog 

szkolny, dyrektor szkoły 

  

  

  

Cały rok szkolny 

Wg terminów 

wskazanych przez 

instytucję 

współpracującą 

  

  

IV. ZDROWIE 

IV.1. Dziecko przewlekle chore w szkole – współpraca  

z Ośrodkiem Zdrowia  wBorzęcinie; 

  

  

Wychowawcy klas, dyrektor 

szkoły 

  

  

Cały rok szkolny 



  Wg terminów 

wskazanych przez 

instytucję 

współpracującą 

  

V. ZAGROŻENIA CYWILIZACYJNE W KONTEKŚCI ZDROWIA 

PSYCHICZNEGO UCZNIA 

V.1.Współpraca ze Specjalistyczną Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną; 

  

V.2. Budowanie bezpiecznego środowiska Edukacyjnego 

współpraca z Komendą Policji 

Działania zapobiegające uzależnieniom (gazetki , prelekcje 

dla uczniów, prelekcja dla rodziców na temat skutków 

biernego palenia konkurs na najciekawszy plakat „ Palenie 

jest słabe” 

  

  

  

  

Nauczyciele, pedagog szkolny 
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