
 

„Szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do 

podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym młodzi ludzie 

pracując razemz nauczycielami i innymi osobami, mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie 

młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i warunki 

życia". (WHO, 1997) 

 

Warunki ubiegania się szkoły o przyznanie Krajowego Certyfikatu Szkoły 

Promującej Zdrowie: 

 • jest członkiem wojewódzkiej sieci SzPZ i posiada wojewódzki certyfikat co 

najmniej od 3lat,  

• dokona autoewaluacji swoich działań w zakresie wszystkich standardów SzPZ, 

oceny efektów działań w zakresie dobrego samopoczucia w szkole oraz podejmowanych 

przez członków ich społeczności działań dla wzmacniania zdrowia, z wykorzystaniem metod 

i narzędzi dostępnych na stronie internetowej ORE,  

• dokona publicznej prezentacji wyników autoewaluacji, przedstawi sukcesy oraz 

wskaże problemy wymagające rozwiązania (formę i zakres tej prezentacji ustala szkoła).  

• na stronie internetowej szkoły prowadzi zakładkę Szkoła Promująca Zdrowie 

zawierającą aktualne i wyczerpujące informacje na ten temat,  

• złoży w terminie podanym w harmonogramie dokumentację, wskazaną we wniosku 

do koordynatora wojewódzkiej sieci SzPZ i uzyska jego rekomendację. 

 

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. 



Nasza szkoła spełniając standardy SzPZoraz warunki ubiegania się o Krajowy 

Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie,30 czerwca 2020 roku publicznie zaprezentowała 

osiągnięcia szkoły i wyniki autoewaluacji. Wśród zaproszonych osób byli: 

 p. Anna Zdaniukiewicz – Starszy Wizytator, Wojewódzki Koordynator Szkół 

Promujących Zdrowie Kuratorium Oświaty w Olsztynie, 

 Przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa  w Olsztynie, 

 p. Andrzej Wojda – Przewodniczący Rady Miejskiej w Olsztynku, 

 p. Alicja Woźnicka – Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej                         

w Olsztynku, 

 p. Mirosław Obrębski – Dyrektor Zarządu Administracji Szkół i Przedszkoli w 

Olsztynku, 

 p. Ewa Szerszeniewska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                            

w Olsztynku, 

 p. Ewa Orłowska – Dyrektor Zespołu Szkół im. K. C. Mrongowiusza w Olsztynku, 

 p. Piotr Kolek – Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Waplewie, 

1. p. Dorota Gruszczyńska – Dyrektor Gminnego Centrum Zdrowia w Olsztynku, 

2. p. Ewa Petryna – Przewodnicząca Rada Rodziców oraz przedstawicielkaParku 

Etnograficznego w Olsztynku, 

3. p. Danuta Bondaruk – PrzewodniczącaRady Szkoły, 

4. p. Agnieszka Olszewska – Przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Jedynka, 

5. p. Violetta Panasiuk – Michalak – Opiekun Samorządu Uczniowskiego, 

6. p.Marek Bartkowski – Dyrektor ds. wychowawczych w szkole, 

7. p.Michał Grzeszczak – Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk”, 

8. p. Iwona Śmigielska - Pielęgniarka szkolna, 

9. p. Marzena Kołakowska – Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu, 

10. p.Ilona Trochim – Nauczyciel wychowania przedszkolnego, 

11. p. Bożena Waloszek – Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, 

12. p. Janina Berek – Członek Zespołu ds. Promocji Zdrowia w szkole, 

13. p. Anna Piotrowska – Pedagog szkolny, 

14. p. Agnieszka Kowalczyk - Pracownicy niepedagogiczny Szkoły,  

15. p. Anna Kasprowicz – Pracownik administracji szkoły, 

16. p. Wanda Mórawska – Pracownik administracji szkoły, 

17. p. Zuzanna Lewandowska – Drużynowa ZHP.  

 

 

     Ewa Siemianowska- Szkolny Koordynator Zespołu ds. Promocji Zdrowia w szkole 


