
„Program Szkoła Promująca Zdrowie”

Konferencja 
Wojewódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie 

Województwa Łódzkiego

Kutno, 10 listopada 2022 r.



Agnieszka Szczech 

Starszy wizytator, 

Kuratorium Oświaty w Łodzi

Delegatura z/s w Kutnie 

ul. Podrzeczna 18

99-300 Kutno

tel. 607 070 620

e-mail: aszczech-kt[at]kuratorium.lodz.pl

mailto:aszczech-kt@kuratorium.lodz.pl


Koordynatorzy rejonowi 
Miasto Łódź

Katarzyna Wąsik

Inspektor w Wydziale Zdrowia i Spraw

Społecznych w Departamencie Zdrowia                       

i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi

ul. Zachodnia 47 

91 - 066 Łódź 

tel. (42) 272 62 70

e-mail: k.wasik@uml.lodz.pl

mailto:k.wasik@uml.lodz.pl


Koordynatorzy rejonowi 
CRE WŁ w Łodzi i CRE WŁ w Zgierzu

Joanna Grzesiak

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa

Łódzkiego w Łodzi 

ul. Wielkopolska 70/72

91 – 029 Łódź 

tel. (42) 636 51 35 

e-mail: joanna@wodn.lodz.pl

mailto:joanna@wodn.lodz.pl


Koordynatorzy rejonowi 
CRE WŁ w Piotrkowie Trybunalskim

Witold Stawski

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa 

Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Wojska Polskiego 2

97 - 300 Piotrków Trybunalski  

tel.  (44) 649 65 66 wew.39

e-mail: w.stawski@crepiotrkow.edu.pl

mailto:w.stawski@crepiotrkow.edu.pl


Koordynatorzy rejonowi 
CRE WŁ w Sieradzu

dr Violetta Florkiewicz 

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa

Łódzkiego w Sieradzu 

ul. 3 - Maja 7 

98 - 200 Sieradz

tel. (43) 822 36 91 

e-mail: vflorkiewicz@cresieradz.edu.pl

mailto:vflorkiewicz@cresieradz.edu.pl


Koordynator rejonowy i wojewódzki 
CRE WŁ w Skierniewicach

Marzenna Piwowar-Zrazek

Centrum Rozwoju Edukacji

Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, 

ul. Batorego 64D

96 - 100 Skierniewice 

tel. (46) 833 20 04 wew. 225

e-mail: m.piwowar-zrazek@creskierniewice.edu.pl

mailto:m.piwowar-zrazek@creskierniewice.edu.pl


Przedszkola i szkoły w roku 2022

Ogólna liczba  szkół i przedszkoli  307

Liczba przedszkoli 88

Liczba szkół 216

Liczba szkół specjalnych 3



• 307 przedszkoli i szkół realizujących programy 
PPZ i SzPZ

• 36 Krajowe certyfikaty 

Liczba szkół i przedszkoli Rejon działania

4 Miasto Łódź

1 CRE WŁ w Łodzi

11 CRE WŁ w Piotrkowie Trybunalskim

1 CRE WŁ w Sieradzu

19 CRE WŁ w Skierniewicach



Krajowe certyfikaty w roku 2022

• Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi 
w Wieluniu

• Zespół Szkół nr 1 w Bratoszewicach

• Szkoła Podstawowa im. Leokadii Ostrowskiej    
w Bobrownikach

• Przedszkole nr 10 w Skierniewicach 



Krajowe certyfikaty w roku 2022

• Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Janusza 
Korczaka w Radomsku 

• Przedszkole Samorządowe nr 8 w Piotrkowie 
Trybunalskim 

• Szkoła Podstawowa nr 11 w Piotrkowie 
Trybunalskim 

• Szkoła Podstawowa w Straszowie 



• Zdrowie jest zasobem dla edukacji 

• Edukacja jest zasobem dla zdrowia





• https://www.ore.edu.pl/

• https://www.ore.edu.pl/category/wydzialy/pr
omocja-zdrowia-w-szkole/promocja-zdrowia-
w-szkole-aktualnosci/

https://www.ore.edu.pl/
https://www.ore.edu.pl/category/wydzialy/promocja-zdrowia-w-szkole/promocja-zdrowia-w-szkole-aktualnosci/


Promocja zdrowia jest to proces 
umożliwiający ludziom zwiększanie 

kontroli nad swoim zdrowiem 

oraz jego poprawę
(Karta Ottawska)

Promocja zdrowia jest dyscypliną nauki 
i sztuką wspomagania ludzi 

w dokonywaniu zmian w ich stylu życia 
aby mogli zbliżyć się do optimum swego 

zdrowia
(wg O’Donnell’a)



Proces tworzenia 
szkoły promującej zdrowie 

• polega na oddolnym wprowadzaniu zmian 
poprzez realizację kolejnych projektów (od 
diagnozy do ewaluacji),

• przebiega różnie w różnych środowiskach
odpowiednio od diagnozy  potrzeb i zasobów,

• realizowany jest  zgodnie z zasadą małych 
kroków. 



Zmiana

• Tworzenie SzPZ polega na wprowadzaniu 
wielu zmian.

• Wprowadzaniu zmiany towarzyszą opór               
i emocje (pozytywne i negatywne) ludzi.



Koncepcja szkoły promującej zdrowie

• zdrowie jest tworzone przez ludzi w codziennym 
życiu, 
we wszystkich siedliskach
– niezbędne są dwa wzajemnie powiązane rodzaje 

działań: działania indywidualne ludzi, którzy starają 
się, aby ich styl życia był prozdrowotny, 

– działania wspólne społeczności, która tworzy 
sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne i społeczne; 

• warunkiem skuteczności działań jest uczestnictwo, 



• Promocja zdrowia w szkole to wszelkie działania 
podejmowane w celu ochrony i poprawy zdrowia 
wszystkich członków społeczności szkolnej.

• Istotą SzPZ jest całościowe podejście do promocji zdrowia 
w szkole (ang. whole school approach to health 
promotion). 



Okres przygotowawczy

• Kontakt z rejonowym/wojewódzkim koordynatorem

• Uchwała Rady Pedagogicznej

• Pisemna deklaracja chęci przystąpienia do sieci

Okres przygotowawszy trwa od 1 roku do 3 lat.



Co trzeba zrobić w okresie przygotowawczym?

• Odbyć  formę doskonalenia rady pedagogicznej                    
z obszaru SzPZ.

• Powołać szkolny zespół i koordynatora.

• Podjąć długofalowe działania w zakresie promocji 
zdrowia na podstawie przeprowadzonej diagnozy.

• Monitorować stale samopoczucie całej społeczności 
szkolnej.

• Opracować raport z podjętych działań.



Etapy tworzenia szpz

Model działań w tworzeniu szkoły promującej zdrowie – modyfikacja modelu L. 
W. Greena i M. Kreutera



• Łódzka Sieć Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie , Katarzyna 
Wąsik koordynator Rejonowy. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 
Urząd Miasta w Łodzi

• Łódzka Regionalna Sieć Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie, 
Joanna Grzesiak koordynator Rejonowy. CRE WŁ w Łodzi

• Piotrkowska Sieć Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie
Witold Stawski koordynator Rejonowy. CRE WŁ w Piotrkowie Tryb.

• Sieradzka Regionalna Sieć Szkół i Przedszkoli Promujących 
Zdrowie, dr Violetta Florkiewicz koordynator Rejonowy. CRE WŁ           
w Sieradzu

• Skierniewicka Regionalna Sieć Przedszkoli i Szkół Promujących 
Zdrowie, Marzenna Piwowar-Zrazek koordynator Rejonowy. CRE WŁ 
w Skierniewicach



• Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która                    
we współpracy z rodzicami uczniów                                     
i społecznością lokalną:

• Systematycznie i planowo tworzy środowisko 
społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu 
i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,

• Wspiera rozwój kompetencji uczniów                                     
i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie 
przez całe życie.



Model szkoły Promującej Zdrowie



Standardy szkoły promującej zdrowie
• Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają 

uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań                       
w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności 
i długofalowości tych działań. 

• Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu 
samopoczuciu uczniów, nauczycieli 
i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.

• Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki 
dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz 
dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.

• Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu                    
i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych 
pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami. 



• Definicja przedszkola promującego zdrowie

Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i 
podejmuje działania, które sprzyjają:

• zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności 
przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców 
dzieci)

• podejmowaniu przez członków społeczności 
przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na 
rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz 
tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu





Standardy przedszkola promującego zdrowie
• Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja                             

i struktura sprzyjają realizacji długofalowych, 
zaplanowanych działań dla wzmocnienia zdrowia 
dzieci, pracowników i rodziców dzieci.

• Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu 
samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców 
dzieci.

• Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci                         
i stwarza im warunki do praktykowania w codziennym 
życiu zachowań prozdrowotnych.

• Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia 
kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie 
dbałości o zdrowie oraz prowadzenia edukacji 
zdrowotnej dzieci.





https://www.ore.edu.pl/2020/08/podrecznik-szkola-specjalna-promujaca-zdrowie/



Jubileuszowa Konferencja
„30 lat Szkół i Przedszkoli Promujących 

Zdrowie w Polsce”

16 listopada 2022 r. 

https://www.ore.edu.pl/2022/10/jubileuszowa-konferencja-30-lat-szkol-i-przedszkoli-
promujacych-zdrowie-w-polsce/



VII Narodowy Kongres Żywieniowy

• https://dietetycy.org.pl/vii-narodowy-kongres-
zywieniowy/



Nowości wydawnicze

Kompleksowa monografia skierowana do wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami dotyczącymi

zdrowia uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły.



https://ksiegarnia.pwn.pl/Edukacja-
zdrowotna,702375633,p.html?wnpwn&gclid=Cj0KCQiAmaibBhCAARIsAKUlaKS6f6OOOTw7_98zyZ8jMkYFvftW4txXpVYpEilz6f4K10
bI-6ZZsuoaAsYHEALw_wcB



https://imid.med.pl/pl/do-pobrania



https://imid.med.pl/pl/do-pobrania

https://imid.med.pl/pl/do-pobrania


Sieć współpracy i samokształcenia 

„Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia”

http://www.wodnmood.aplus.pl/user/index.php?id=433

http://www.wodnmood.aplus.pl/user/index.php?id=433


Wiedza nie wystarczy.  
Żeby czynić postępy, 
trzeba praktykować … 

i być wytrwałym.


