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Specjalne kompetencje („mocne strony") szkoły w zakresie tworzenia szkoły promującej zdrowie z  3,4,5 standardu 
i opis procesu osiągania tych  kompetencji. 

 
 
 

Standard 3  
 
„Mocne strony" szkoły w zakresie realizacji edukacji zdrowotnej.  

 
 
 W szkole są realizowane zadania treści z profilaktyki i promocji zdrowia.  
 Nauczyciele metodami aktywnymi prowadzą działa prozdrowotne.  
 Nauczyciele regularnie uczestniczą w szkoleniach, konferencjach z zakresu edukacji zdrowotnej. Kadra pedagogiczna 

regularnie doskonali swoje umiejętności, podnosi kwalifikacje, np. w roku szkolnym 2011/2012 siedmiu nauczycieli 
wzięło udział w 40-godzinnym kursie „Profilaktyka zagrożeń wśród dzieci i młodzieży”.  

 Nauczyciele są kreatywni, potrafią współpracować ze sobą realizując zadania prozdrowotne np. „Śniadanie daje 
moc”, „Czas na zdrowie”, „Owoce w szkole”, „Szklanka Mleka”, „Dzień Zdrowia”, „Festyn prozdrowotny”… 

 Podczas zajęć z edukacji zdrowotnej nauczyciele starają się stwarzać sytuacje problemowe, aby uczeń mógł 
wypowiedzieć się, podzielić się wiedzą i poglądami z kolegami/koleżankami.  

 Uczniowie mają możliwość wyboru zadania do wykonania w czasie edukacji zdrowotnej np. wykonywanie kanapek, 
czy wykonywanie coctajlów… 

 Rodzice aktywnie współpracują przy realizacji edukacji zdrowotnej np. pomoc w wykonywaniu z dziećmi kanapek, 
koreczków, sałatek owocowych.  

 Rodzice aktywnie uczestniczyli w prelekcjach przygotowanych przez p. dietetyk Annę oraz pielęgniarkę szkolną.  
 Podejmowane działania poddawane są kompleksowej ewaluacji, której wyniki służą aktualizowaniu  

i modernizowaniu opracowywanych i realizowanych programów profilaktycznych i prozdrowotnych. 
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 W ramach edukacji zdrowotnej są prowadzone m.in. zajęcia rekreacyjno – sportowe dla dziewcząt i chłopców, 
wycieczki rowerowe, wycieczki piesze po okolicy, nordic walking - wspólne marsze terenowe (nauczyciele, 
uczniowie,  rodzice), aerobic organizowany dla nauczycieli i rodziców (integracja  i promocja zdrowego trybu życia). 
 
 

Opis procesu osiągania  tych kompetencji 
 

 W ramach Szkoły Promującej Zdrowie w roku szkolnym 2012/2013 zrealizowano ogólnopolski program „Czas na 
Zdrowie”, którym celem było propagowanie i utrwalanie wzorców pozytywnych zachowań. W realizacji zadań było 
widoczne duże zaangażowanie uczniów  np.. opracowywanie sprawozdań i umieszczanie ich na stronie internetowej 
programu. Szkoła zajęła 18 miejsce ogólnopolskim rankingu.   

 Opracowano również program zaznajomienia społeczności szkolnej z zasadami zdrowego odżywiania. 
Systematycznie realizuje się programy prozdrowotne oraz z zakresu profilaktyki uzależnień. 

 Szkoła utrzymuje współpracę z lokalnymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka. 
 Dorobek Szkoły Promującej Zdrowie systematycznie prezentowany jest na forum szkolnym i lokalnym  

(np. prezentacje multimedialne „Zdrowe odżywianie inwestycja w przyszłość” – ARR oraz PSSE w Opolu,  
udział w Pikniku „Moje Zdrowie w Twoich Rękach” - MDK, „Dniach Młodych Twórców”- MDK). 

 Systematyczna ewaluacja wskazuje osiągnięte sukcesy oraz obszary wymagające dalszej pracy. Podkreśla potrzebę 
zaktywizowania szerszej grupy rodziców. 

 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Standard 4  
 
„Mocne strony" szkoły w zakresie klimatu społecznego.  

 
 Placówka posiada kadrę o wysokich kwalifikacjach, większość uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego.  
 Ze względu na bardzo zróżnicowane trudne środowisko, co potwierdzają badania ankietowe, szkoła kładzie nacisk na 

sprawy profilaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze.  
 Specyficzne dla osiedli problemy to: duże bezrobocie, przesuwające się granice ubóstwa obejmujące coraz większą 

liczbę rodzin, wzrost liczby rodzin dysfunkcyjnych, wzrost oczekiwań i roszczeń rodziców wobec szkoły dotyczących 
rozwiązywania różnych problemów, wzrost liczby dzieci przejawiających zachowania ryzykowne. Szkoła wychodząc 
naprzeciw potrzebom środowiska opracowuje i wdraża systemowe programy profilaktyczne i prozdrowotne.  

 Wyniki przeprowadzonych ankiet świadczą o tym, że uczniowie czują się w szkole dobrze i bezpiecznie. 
 

 Jako dobrą stronę szkoły rodzice wskazują: 
- podmiotowe podejście do ucznia,  
- przyjazną atmosferę panującą w placówce, 
- zadowolonych nauczycieli z pracy,  
- dobry klimat w stosunkach międzyludzkich.  

 
 
„Słabe strony” szkoły  
 

 Wskaźnik 3,3 wśród pracowników szkoły, którzy nie są nauczycielami  (poczucie przeciążenia praca w szkole i stres 
w pracy)wynika stąd, że w szkołach podstawowych obowiązuje kalkulator, który ogranicza liczbę etatów  
w administracji i obsłudze. Nastąpiły cięcia w etatach, natomiast powierzchnia szkoły nie uległa zmianie.  
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Standard 5 
 
„Mocne strony"  środowiska fizycznego szkoły.  

 
 

 Szkoła posiada dobrą bazę rekreacyjno-sportową:  dużą sale gimnastyczną, salę do gimnastyki korekcyjnej, 
pełnowymiarowe boisko, plac zabaw, tereny zielone. 

 Szkoła organizuje różnorodne i atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć sportowych:  
 - ćwiczenia rytmiczno-ruchowe dla dziewcząt, 
- zajęcia z elementami lekkoatletyki, 
- gry i zabawy zespołowe (siatkówka, piłka nożna, koszykówka), 
- gry i zabawy ruchowe i ogólnorozwojowe dla dzieci młodszych, 
- turnieje sportowe. 

 Zajęcia sportowe wpisują się w realizację działań profilaktycznych opisanych w Szkolnym Programie Profilaktyki.  
Są również integralnym elementem projektów Szkoły Promującej Zdrowie i Szkoły bez Przemocy. Zajęcia sportowe 
są realizowane także w ramach zajęć MOS,  każdy uczeń może uczestniczyć w zajęciach sportowych i odnosić swoje 
indywidualne sukcesy. Ta forma zajęć cieszysz się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów i rodziców.  

 Zajęcia sportowe prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną systematycznie doskonalącą 
swoje umiejętności. 

 Prowadzone zajęcia podlegają kompleksowej ewaluacji. Analiza wyników ewaluacji sprzyja dostosowywaniu oferty 
zajęć do potrzeb, możliwości i zainteresowań uczniów.  
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Opis procesu osiągania tych kompetencji 
 

 Dyrekcja i kadra pedagogiczna systematycznie dbają o dobry stan i modernizowanie sportowej bazy lokalowej  
     i sprzętowej. 
 Corocznie w oparciu o analizę zainteresowań i potrzeb uczniów przygotowuje się ofertę pozalekcyjnych zajęć 

sportowych. Zachęca się uczniów do aktywnego w nich udziału. 
 Uczestnictwo w zajęciach sportowo- rekreacyjnych sprzyja kształtowaniu tężyzny fizycznej, sprzyja harmonijnemu  

i wszechstronnemu rozwojowi organizmu młodych ludzi, wdraża do pożytecznej organizacji czasu wolnego. 
 Zajęcia sportowe oferowane przez Klub Sportowy GROSZMAL doskonale realizuję wymienione powyżej zadania. 

Dodatkowo dodatnio wpływają na kształtowanie pozytywnych grupowych zachowań społecznych, uczą zasad 
zdrowej rywalizacji oraz postępowania fair play. 

 Kadra pedagogiczna stale podnosi swoje kwalifikacje i rozwija umiejętności, co sprzyja opracowaniu atrakcyjnej dla 
uczniów oferty zajęć sportowo-rekreacyjnych. Uczniowie biorą udział w wielu zawodach i turniejach sportowych 
zdobywając w nich wysokie lokaty. Nasze sukcesy są widoczne na stronie internetowej szkoły 
http://sp24opole.wodip.opole.pl/ 

 Systematyczna ewaluacja potwierdza wysoką jakość prowadzonych zajęć oraz wskazuje kierunek ewentualnych 
zmian. 

 
 

„Słabe strony” szkoły  
 
 Szkoła nie jest dostosowana dla przyszłych uczniów niepełnosprawnych.  
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Najważniejsze zmiany, jakich dokonano w szkole w wyniku realizacji programu 
(projektów) szkoła promująca zdrowie, w tym zmiany w zakresie tworzenia pozytywnego klimatu społecznego. 
 

 Zespół powołany do realizacji projektu Szkoły Promującej Zdrowie sprawnie planuje i organizuje kolejne działania, 
trafnie wykorzystuje wyniki diagnozy m. in. do planowania szkoleń oraz modyfikacji przyjętego planu działań.  

 Udało się wypracować politykę i warunki pracy szkoły sprzyjające edukacji zdrowotnej. Dzięki efektywnej 
współpracy ze środowiskiem udało się stworzyć pozytywną atmosferę dla realizacji projektu.  

 Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni wspierają uczniów w działaniach prospołecznych i prozdrowotnych.  
 Uczniowie dobrze czują się w szkole. Uważają, że są zdecydowanie dobrze motywowani do osiągania sukcesów, 

znają swoje prawa i reguły obowiązujące w szkole. Wiedzą do kogo udać się z prośbą o pomoc i wsparcie w sytuacji 
wystąpienia zachowań ryzykownych.  

 Rodzice uczniów odczuwają satysfakcję ze szkoły. Mają świadomość, że mogą liczyć na wsparcie ze strony innych 
członków społeczności szkolnej.  

 W ramach projektu Szkoły Promującej Zdrowie dyrekcja szkoły przykłada dużą wagę do poprawy jej stanu 
technicznego. Szczególny nacisk kładzie się na ochronę przed hałasem, odpowiednie oświetlenie, właściwą 
temperaturę pomieszczeń.  

 Mocną stroną szkoły jest organizacja różnorodnych, atrakcyjnych i powszechnych zajęć rekreacyjno-sportowych. 
Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych pozwala uczniom na rozwijanie w sposób twórczy swoich zainteresowań, sprzyja 
kreatywności, rozwijaniu potencjału twórczego, uczy alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego.  

 Realizacja celów priorytetowych projektu Szkoła Promująca Zdrowie spowodowała, że idea promocji zdrowia jest 
stale obecna w życiu szkoły, a jej długofalowym efektem jest poprawa funkcjonowania uczniów w grupie społecznej, 
co daje im większe szanse w dorosłym życiu.  

 Wielu nauczycieli systematycznie poszerza swoją wiedzę z zakresu promocji zdrowia. 
 Szkolny zespół promocji zdrowia kierowany przez szkolnego koordynatora efektywnie realizuje przyjęte na dany rok 

cele priorytetowe oraz wypracował sprawny tryb ewaluacji podejmowanych działań.  
 Za sukces uważa się także współpracę ze środowiskiem lokalnym, np. Radą dzielnicy Groszowice, Grotowice, 

MOPR. 
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 Zarówno uczniowie jak i nauczyciele, rodzice oraz pracownicy niepedagogiczni odczuwają satysfakcję z nauki  
i pracy w szkole. 

 W szkole utrzymuje się czystość, dba o estetykę pomieszczeń, zwraca uwagę na ochronę przed hałasem, odpowiednie 
oświetlenie, właściwą temperaturę wszystkich pomieszczeń.  

 
 
 
Przedstawione problemy w wskaźnikach wymagające rozwiązania:  
 
 Aktywizowanie większej grupy rodziców i członków społeczności szkolnej do realizacji zadań prozdrowotnych.  
 Wzbogacenie strony internetowej o informacje nt. realizacji zadań Szkoły Promującej Zdrowie.  
 Organizowanie i realizowanie procesów edukacyjnych – sprzyjających uczeniu się.  
 Respektowanie norm społecznych w szkole.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data              Podpis szkolnego koordynatora 
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