
Szkoła Promująca Zdrowie – nasza szkoła już od 20 lat realizuje ten program. 

Posiadamy Polski Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. 

Zdrowie jest zasobem dla edukacji: dobre zdrowie dzieci sprzyja uczeniu się, dobremu 

przystosowaniu do szkoły, osiągnięciom szkolnym i satysfakcji ze szkoły. Umożliwia 

rozwijanie uzdolnień, zainteresowań i kreatywności, utrzymywanie dobrych relacji                                   

z rówieśnikami i dorosłymi. Dobre zdrowie nauczycieli i innych pracowników szkoły sprzyja 

wydajności i satysfakcji z pracy, realizacji zadań szkoły oraz dobremu samopoczuciu 

uczniów. 

Szkołę uznano za ważne siedlisko dla zdrowia, tj. miejsce, w którym żyje, uczy się i pracuje 

przez wiele lat społeczność szkolna – uczniowie i pracownicy. Zapoczątkowało to rozwój                       

w Europie szkoły promującej zdrowie (SzPZ). W szkole takiej społeczność szkolna – 

pracownicy i uczniowie we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną – tworzy 

wspólnie środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu oraz 

uczy się, jak lepiej dbać o zdrowie własne i innych. 

W Europie założenia SzPZ opisano po raz pierwszy w 1989 r. w raporcie Światowej 

Organizacji Zdrowia (World Health Organization – WHO) „Zdrowa szkoła” , możliwości jej 

wdrożenia sprawdzono w latach 1992–1995 w pilotażowym projekcie realizowanym                             

w Czechach, Polsce, Słowacji i na Węgrzech. 

Do upowszechnienia tej koncepcji przyczyniło się utworzenie przez WHO, Radę Europy                             

i Komisję Europejską w 1992 r. Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ESSzPZ), która 

w 2007 r. przekształciła się w sieć Szkoły dla Zdrowia w Europie (School for Health in Europe 

– SHE) . Do sieci tej należy 45 krajów. 

W Polsce działania dla tworzenia SzPZ rozpoczęto w 1991 r. Polska była jednym z 4 krajów 

realizujących ww. projekt pilotażowy i jednym z 7 pierwszych krajów przyjętych do ESSzPZ. 

W Polsce też najwcześniej rozpoczęto upowszechnianie tej koncepcji – w 1992 r. powstała 

pierwsza wojewódzka sieć szkół promujących zdrowie (w woj. ciechanowskim). Od 2006 r. 

sieci SzPZ istnieją we wszystkich województwach i należy do nich ok. 3300 szkół                                                      

i przedszkoli. 

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. 

Przedstawiony na rycinie model stanowił podstawę do opracowania czterech standardów 

SzPZ – pierwszy odnosi się do najniższego poziomu modelu (warunki do tworzenia SzPZ), 

kolejne trzy do poziomu środkowego (główne kierunki działań). Nie jest możliwe określenie 

standardów dla poziomu górnego (oczekiwane efekty).  



 

 

 

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 i 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. 

 

Etapy tworzenia szkoły promującej zdrowie: 

 

W każdym roku szkolnym społeczność szkolna podejmuje działania w czteroetapowym cyklu 

przedstawionym na rysunku.  

 



 

 

 

Kluczowe wartości szkoły promującej zdrowie 

1. Równość. SzPZ dąży do zapewnienia wszystkim równego dostępu do edukacji i zdrowia,  
co może w dłuższej perspektywie wpłynąć na zmniejszenie nierówności w zdrowiu                                
oraz na jakość i możliwość uczenia się przez całe życie. 
2. Ciągłość i kontynuacja działań. W SzPZ efekty edukacyjne i zdrowotne można osiągnąć  
dopiero po co najmniej 5–7 latach. 
3. Włączanie. SzPZ jest społecznością uczącą się, w której każdy czuje się obdarzany 
zaufaniem i szanowany, dobre są relacje między uczniami, uczniami i nauczycielami                              
oraz szkołą, rodzicami i społecznością lokalną. 
4. Upodmiotowienie i rozwijanie kompetencji do działania. SzPZ umożliwia uczniom                             
i pracownikom aktywny udział w ustalaniu celów i działaniach dla ich osiągnięcia. 
5. Demokracja. Działania SzPZ są oparte na wartościach demokratycznych, przestrzegane są 

w praktyce zasady respektowania praw i brania odpowiedzialności. 
 

Filary szkoły promującej zdrowie 



1. Całościowe podejście do promocji zdrowia w szkole (whole school approach to health),  
które zakłada istnienie spójności między polityką szkoły a jej codzienną praktyką                                        
i uwzględnia: 
a. ukierunkowanie edukacji zdrowotnej w szkole na uczestnictwo i rozwijanie kompetencji 

do działania, 
      b. branie pod uwagę tego, jak uczniowie rozumieją zdrowie i dobre samopoczucie, 
      c .tworzenie w szkole polityki na rzecz zdrowia, 
      d. tworzenie środowiska fizycznego i społecznego sprzyjającego zdrowiu, 
      e. kształtowanie umiejętności życiowych, 

f. budowanie skutecznych związków między szkołą i społecznością lokalną,  
g. efektywne korzystanie ze świadczeń pracowników medycznych. 
2. Uczestnictwo. Podstawowym warunkiem skuteczności działań w SzPZ jest uczestnictwo  
i zaangażowanie uczniów, pracowników i rodziców, dzięki czemu rozwija się ich poczucie 
współtworzenia (współwłasności, ownership). 
3. Jakość szkoły. Tworzenie SzPZ wspiera osiąganie przez szkoły podstawowych celów 
edukacyjnych i społecznych oraz jak najlepszych wyników. Zdrowi uczniowie lepiej się uczą, 
zdrowi pracownicy lepiej pracują i mają większą satysfakcję z pracy. 
4. Dowody. SzPZ wykorzystuje informacje na temat wyników badań wskazujących                             
na skuteczne podejścia i praktykę (evidence) promocji zdrowia w szkole w odniesieniu                       
do zagadnień związanych ze zdrowiem (np. zdrowie psychiczne, żywienie, używanie 
substancji psychoaktywnych) i całościowego podejścia do zdrowia w szkole. 
5. Szkoła a społeczność lokalna. SzPZ angażuje się w życie społeczności lokalnej, działa                   

na rzecz wzmocnienia kapitału społecznego i świadomości zdrowotnej jej członków. 
 

 

 Materiał opracowano w oparciu o „Poradnik- Szkoła Promująca Zdrowie” –  

praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej ORE Warszawa 2016 

 


