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PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W  SZKOLE 

PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W MICHAŁOWICACH  

W ROKU SZKOLNYM 2018/19 

Szkolni Koordynatorzy: 

w SP 0-3 – Anna Matejuk 

w SP 4-7 i Oddziałach Gimnazjalnych  – Aneta Wąsowicz – Ciechomska 

 i Beata Czyżewska   

 

Skład Zespołu Promocji Zdrowia: Piotr Rezmer, Anna Wiśniewska – 

Kowalczyk, Łukasz Zieliński, Agnieszka Stolarczyk, Agnieszka Affek, 

Agnieszka Pastuszek, Agnieszka Grajewska, Jadwiga Szpoton, Wiesław 

Żochowski, Małgorzata Cendrowska, Agnieszka Gajewska, Ewa Pius, 

Agnieszka Królak, Grażyna Mazur, Katarzyna Traczyk, Luiza Wolańska.  

W tym roku szkolnych w pracach zespołu wezmą udział prawie wszyscy 

nauczyciele. 

 

Zmienione (obowiązujące) standardy Szkoły Promującej Zdrowie: 
1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają 

uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie 

promocji zdrowia oraz skuteczności o długofalowości tych działań.  

2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu 

uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców 

uczniów. 

3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla 

uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do 

poprawy skuteczności działań w tym zakresie. 

4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu 

i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników 

szkoły oraz współpracy z rodzicami. 

 

http://www.spmichalowice.pl/viewpage.php?page_id=49


W bieżącym roku szkolnym będziemy kontynuować działania długofalowe 

dotyczące zdrowego odżywiania, zdrowia psychicznego i aktywności fizycznej.  

Dokonamy diagnozy i ewaluacji wybranych problemów priorytetowych. 

Zespoły przedmiotowe w Szkole Podstawowej w Michałowicach mają za 

zadanie uwzględnić w swoich planach pracy zadania związane z promocją 

zdrowia i celem pracy szkoły - ubieganiem się o krajowy certyfikat.  

Ich propozycje zostaną umieszczone w szczegółowym planie w załączniku do 

niniejszego dokumentu. 

Minęły trzy lata od uzyskania przez naszą szkołę Wojewódzkiego Certyfikatu 

Szkoły Promującej Zdrowie. W tym roku szkolnym podejmujemy bezpośrednie  

starania o Certyfikat Krajowy. W dniu 28 sierpnia na Radzie Pedagogicznej 

powołane zostały zespoły do realizacji zadań związanych z ubieganiem się o 

certyfikat. Ustalony został również termin Publicznej Prezentacji osiągnięć 

szkoły w dniu 8 marca 2019 roku. Informacja została przekazana do Kuratorium 

Oświaty w Warszawie i zaakceptowana. Informacje niezbędne do opracowania 

dokumentów znajdują się na stronie www.ore.edu.pl w zakładce Szkoła katalog 

Promocja zdrowia.  

 

Zespół do opracowania standardów i porównania wyników z ewaluacją 

poprzednią: Agnieszka Pastuszek, Agnieszka Stolarczyk, Agnieszka 

Grajewska, Agnieszka Affek. 

 

Zespół przygotowujący prezentację publiczną: multimedia (prezentacja 

standardów) - Rafał Mączyński, Agnieszka Mróz; przygotowanie występów 

uczniów oraz wystroju szkoły - nauczyciele w - fu, Dorota Klee - Adamowicz, 

Inga Kaźmierczyk, Aleksandra Grabowska, Alicja Pachura, Bernadetta 

Nowakowska, Agnieszka Radomyska, Iwona Kubica., Małgorzata 

Skrzędziejewska, Monika Pietrzak. 

 

Zespół do opracowania problemów priorytetowych: Emilia Chmielewska, 

Katarzyna Traczyk, Małgorzata Sieradzka. 

 

Problemy priorytetowe  

1. Występowanie zjawiska dokuczania i odtrącania niektórych uczniów. 

2. Nadmierny hałas w szkole. 

 

 

 

 
 


