


 Misją naszej szkoły jest 
przygotowanie młodych 
ludzi do życia w 
nowoczesnym świecie. 
Edukacja zdrowotna jest w 
szkole podstawowym 
prawem każdego 
człowieka.

 Chcemy, aby nasi 
uczniowie zdobyli 
wystarczającą wiedzę o 
zdrowiu, kształtując w nich 
umiejętność zdrowego stylu 
życia i pracy.



 24 X 2013r. nasza szkoła została przyjęta 
do Pomorskiej Sieci Szkół Promujących 
Zdrowie. W trakcie trwania rocznego 
okresu przygotowawczego, 
poprzedzającego to wydarzenie, 
przeprowadziliśmy szereg analiz, ankiet, 
wywiadów, obserwacji, rozmów, 
mających na celu wyłonienie 
problemów priorytetowych, które były i 
będą realizowane w kolejnych latach.



 Działania Szkoły Promującej Zdrowie w 
naszej szkole mają na celu 
uświadomienie młodego pokolenia, że 
to oni sami ponoszą większą część 
odpowiedzialności za swoje zdrowie.

 We współczesnym podejściu do zdrowia 
uwzględnia się holistyczną, czyli 
całościową koncepcję w szkole, która 
traktuje człowieka, jako „całość”. 



 Zdrowie fizyczne – prawidłowe funkcjonowanie 
organizmu, wszystkich jego układów i narządów

 Zdrowie psychiczne – w jego obrębie zdrowie:
- umysłowe - zdolność do jasnego, logicznego 
myślenia
- emocjonalne – zdolność do rozpoznawania uczuć i 
wyrażania ich w odpowiedni sposób; umiejętność 
radzenia sobie ze stresem, napięciem, depresją i 
lękiem.

 Zdrowie społeczne - zdolność do utrzymania 
prawidłowych relacji z innymi ludźmi oraz pełnienia 
ról społecznych.

 Zdrowie duchowe – u niektórych ludzi jest związane z 
wierzeniami i praktykami religijnymi, u niektórych 
dotyczy ich osobistego „credo”, zasad, zachowań i 
sposobów utrzymania wewnętrznego spokoju. 



Zespół ds. promocji zdrowia podjął decyzję o 
realizacji priorytetów:

› Jesteśmy 
odpowiedzialni za 
własne zdrowie i życie 
– poprzez zdrowe 
odżywianie i 
zwiększenie 
aktywności fizycznej 
wśród całej 
społeczności szkolnej.

› Uzależnieniom i 
zachowaniom 
ryzykownym mówimy 
„NIE”.



Zdrowy (prozdrowotny) styl życia to świadome 
zachowania sprzyjające poprawie, utrzymaniu i 
ochronie zdrowia. Polega on przede wszystkim 
na: 

 dbałości o higienę ciała i higienę psychiczną, 

 odpowiedniej aktywności fizycznej, 

 racjonalnym odżywianiu się, 

 zachowaniu bezpieczeństwa, 

 poddawaniu się okresowym badaniom stanu 
zdrowia, 

 niepaleniu tytoniu i nieużywaniu narkotyków.





 zajęcia dotyczące edukacji zdrowotnej, promocji 

zdrowia prowadzone na zajęciach (biologia, zajęcia 

sportowe, godziny wychowawcze), pogadanki, 

wykłady dot. promocji zdrowia itp.

Młodzi, zdrowi, odpowiedzialni



 Akcje dotyczące zdrowia m.in. Światowy 

Dzień Walki HIV/AIDS, Dzień Rzucania 
Palenia, Szkolny Dzień Zdrowia, Dzień Sportu

 Imprezy, akcje, które mają na celu 
promowanie zdrowego stylu życia, 
zachęcenie do niego























 zajęcia dot. zachowań ryzykownych, 

spotkania ze specjalistami – lekarzami oraz 
edukatorami. 

Proflaktyka wirusa HPV

Spotkanie z Panią ginekolog





 dodatkowe zajęcia sportowo-rekreacyjne, 

wycieczki oraz imprezy sportowo-rekreacyjne dla 

społeczności lokalnej.







 Gazetki promujące treści zgodne z założeniami 

Szkoły Promującej Zdrowie

 Informacje na szkolnej stronie www





 Zwrócenie uwagi na wychowanie fizyczne, które umacnia 

zdrowie człowieka i jego sprawność ruchową oraz kształci 

cechy psychiczne, postawy etyczne i społeczne a także 

rozwija intelekt.

 Nacisk położono na kształtowanie zachowań prozdrowotnych, 

a znakomitym polem do popisu w tym zakresie jest właśnie 

wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe. 

 Kształcenie odpowiedzialności za siebie i 

swoje zdrowie oraz ukazywanie 

współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych 

pozwoli na uświadomienie młodzieży roli, 

jaką pełni zdrowie w naszym życiu i jak 

duży wpływ ma na jego, jakość.



Warunkiem 

rozwoju 

fizycznego 

uczniów jest 

również dobra 

baza rekreacyjno-

-sportowa







 W biegu wzięło udział wielu uczniów naszej szkoły. 

Dzięki ich zaangażowaniu, projekt ten został 

również szeroko rozpropagowany wśród 

społeczności lokalnej, cieszył się dużą 

popularnością i zyskał aprobatę mieszkańców 

Starogardu Gdańskiego.



 Jak wynikało z wcześniej sporządzonych 
analiz, młodzież zbyt rzadko i niechętnie 
włączała się do różnych aktywności 
fizycznych (liczne zwolnienia lekarskie, brak 
zaangażowania w zajęcia sportowe).

 Dzięki zaangażowaniu nauczycieli w-f oraz 
dobremu wyposażeniu szkoły w 
specjalistyczny sprzęt, wzrosło 
zainteresowanie młodzieży udziałem w 
urozmaiconych zajęciach sportowych 
prowadzonych w ramach lekcji w-f oraz po 
lekcjach



2011/2012 2012/2013 2013/2014

Procentowy

udział zwolnień z 

lekcji w-f

9,34% 9,23% 9,11%

Udział w programie „Szkoła Promująca Zdrowie” wpłynął na wzrost 

świadomości młodzieży dotyczącej zdrowego stylu życia, co 

obejmuje zarówno wzrost aktywności fizycznej jak i zmianę w 

sposobie odżywiania



 Wzrost świadomości dot. zdrowego stylu 
życia dzięki realizacji założeń programu 
SzPZ miał także wpływ na nasz sukces.

 W roku szkolnym 2013/14 I Liceum 
Ogólnokształcące zwyciężyło w 
sportowej rywalizacji szkół 
ponadgimnazjalnych w powiecie 
starogardzkim. 

 I LO wygrało tę klasyfikację po raz 
pierwszy. 
















