
Publiczna prezentacja wyników 
autoewaluacji

„Szkoła Promująca Zdrowie”



"Szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości 
młodych ludzi do podejmowania działań i 

dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym młodzi 
ludzie pracując razem z 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)



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





2 października 2017 roku 
nasza szkoła otrzymała 
Wojewódzki Certyfikat 

Szkoły Promującej Zdrowie 
przyznany przez 

Małopolskiego Kuratora Oświaty



Warunki ubiegania się o nadanie Krajowego Certyfikatu

O przyznanie Krajowego Certyfikatu może ubiegać się szkoła, po spełnieniu następujących warunków:

• 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). Powinny w niej uczestniczyć osoby ze społeczności 

szkolnej oraz osoby spoza szkoły: koordynator wojewódzkiej sieci lub inny przedstawiciel wojewódzkiego zespołu 

wspierającego, rodzice, przedstawiciele społeczności lokalnej, władze oświatowe, przedstawiciele innych 

placówek,

• 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 a w przypadku, gdy w województwie są sieci rejonowe –

uzyska także rekomendację jej koordynatora.



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.



STANDARD PIERWSZY

„Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja 
sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej 
w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia 
oraz ich skuteczności i długofalowości.”



Wymiary (I standard)

1. Uwzględnienie promocji zdrowia w dokumentach oraz pracy i życiu szkoły.

2. Struktura dla realizacji programu szkoły promującej zdrowie. 

3. Szkolenia, informowanie i dostępność informacji na temat koncepcji szkoły 
promującej zdrowie. 

4. Planowanie i ewaluacja działań w zakresie promocji zdrowia oraz ich 
dokumentów.



Podsumowanie wyników w standardzie pierwszym

1. Uwzględnienie 
promocji zdrowia w 
dokumentach oraz 
pracy i życiu szkoły.

2. Struktura dla 
realizacji 
programu szkoły 
promującej 
zdrowie.

3. Szkolenia, systematyczne 
informowanie i dostępność 
informacji na temat 
koncepcji szkoły promującej 
zdrowie.

4. Planowanie i 
ewaluacja działań w 
zakresie promocji 
zdrowia.

Średnia liczba punktów dla standardu pierwszego: 4,95

5,0 5,0 4,8 5,0



Podsumowanie wyników w standardzie pierwszym

Średnia liczba punktów dla standardu pierwszego 
dla wszystkich badanych grup: 4,95

Problem priorytetowy:

Odbycie dodatkowych szkoleń przez członków szkolnego 
zespołu promocji zdrowia - planowane uczestnictwo w 
szkoleniu online organizowanym przez ORE.



STANDARD DRUGI

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



Wymiary (II standard)

1. Uczniowie:
• stwarzanie uczniom możliwości uczestnictwa w życiu 

szkoły,
• relacje i wsparcie ze strony nauczycieli,
• relacje między uczniami,

2.    Nauczyciele:
• stwarzanie nauczycielom możliwości uczestnictwa w 

życiu szkoły,
• relacje i wsparcie ze strony dyrekcji szkoły,
• relacje między nauczycielami,
• relacje z uczniami,
• relacje z rodzicami uczniów,

3.    Pracownicy niepedagogiczni:
• stwarzanie pracownikom możliwości uczestnictwa w 

życiu szkoły,
• relacje i wsparcie ze strony dyrekcji szkoły,
• relacje z nauczycielami,
• relacje z innymi pracownikami szkoły, którzy nie są 

nauczycielami,
• relacje z uczniami,

4. Rodzice uczniów:
• stwarzanie rodzicom możliwości uczestnictwa w życiu 

szkoły,
• relacje z nauczycielami i dyrekcją,
• postrzeganie przez rodziców sposobu, w jaki 

nauczyciele traktują ich dziecko,



Podsumowanie wyników w standardzie drugim

1. Uczniowie 2.  Nauczyciele 3. Pracownicy niepedagogiczni 4. Rodzice uczniów

Średnia liczba punktów dla standardu drugiego: 5,0

5,0 5,0 5,0 5,0



Podsumowanie wyników w standardzie drugim

Średnia liczba punktów dla standardu drugiego 
dla wszystkich badanych grup: 5,0

Problem priorytetowy:

Brak problemu priorytetowego.



STANDARD TRZECI

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



Wymiary (III standard)

1. Realizacja edukacji zdrowotnej zgodna z podstawą programową kształcenia ogólnego.

2. Aktywny udział uczniów w procesie edukacji zdrowotnej, współpraca z rodzicami i 
społecznością lokalną.

3. Działania dla poprawy jakości i skuteczności edukacji zdrowotnej.

4. Edukacja zdrowotna nauczycieli i innych pracowników szkoły.



Podsumowanie wyników w standardzie trzecim

1. Realizacja edukacji 
zdrowotnej zgodnie z 
podstawą programową 
kształcenia ogólnego.

2. Aktywny udział 
uczniów w procesie 
edukacji zdrowotnej, 
współpraca z 
rodzicami i 
społecznością lokalną.

3. Działania dla poprawy 
jakości i skuteczności 
edukacji zdrowotnej.

4. Edukacja 
zdrowotna nauczycieli 
i innych pracowników 
szkoły.

Średnia liczba punktów dla standardu trzeciego: 4,95

5,0 5,0 5,0 4,8



Podsumowanie wyników w standardzie trzecim

Średnia liczba punktów dla standardu trzeciego 
dla wszystkich badanych grup: 4,95

Problem priorytetowy:

Zachęcać pracowników niepedagogicznych do udziału w 
szkoleniach z zakresu zdrowia.



STANDARD CZWARTY

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



Wymiary (IV standard)

1. Wybrane pomieszczenia i wyposażenie szkoły oraz organizacja pracy.

2. Czystość szkoły.

3. Organizacja przerw międzylekcyjnych.

4. Wychowanie fizyczne oraz aktywność fizyczna członków społeczności szkolnej.

5. Żywienie w szkole.



Podsumowanie wyników w standardzie czwartym

1. Wybrane 
pomieszczenia i 
wyposażenie 
szkoły oraz 
organizacja pracy.

2. Czystość szkoły. 3. Organizacja przerw 
międzylekcyjnych.

4. Wychowanie fizyczne 
oraz aktywność fizyczna 
członków społeczności 
szkolnej.

Średnia liczba punktów dla standardu czwartego: 4,92

5,0 4,8 4,8 5,0
5. Żywienie w szkole.

5,0



Podsumowanie wyników w standardzie czwartym

Średnia liczba punktów dla standardu czwartego 
dla wszystkich badanych grup: 4,92

Problem priorytetowy:

Dalsza modernizacja monitoringu wizyjnego i sanitariatów 
szkolnych.



„Dobre samopoczucie w szkole.”



Badana 

grupa

Najważniejsze lub najczęściej powtarzające się czynniki wpływające na samopoczucie

DOBRZE ŹLE

Uczniowie

- dobra atmosfera, klimat, 

- ciekawe lekcje, 

- znajomi i przyjaciele, koledzy i koleżanki,

- szkoła jest przyjazna 

- czuję się bezpiecznie,

- wiele życzliwych osób, wzajemna pomoc,

- osoby, którymi się otaczam, 

- życzliwi i wyrozumiali nauczyciele, zawsze starają się pomóc,

- pomoc koleżeńska,

- wiem, że nic mi nie grozi, mogę dowiedzieć się nowych zagadnień, które mnie interesują,

- miła atmosfera na lekcjach, dobre stosunki między uczniami w klasie,

- poczucie bezpieczeństwa oraz pomoc od innych,

- standardy w szkole starają się być na najwyższym poziomie,

- utrzymujemy dobre relacje z nauczycielami, wtedy jest przyjemnie, można pożartować i nawet przez 

najtrudniejsze zagadnienia "przebrnąć" wspólnymi siłami,

- fantastyczna atmosfera, którą tworzą świetne osoby i cudowni nauczyciele, którzy w ciekawy sposób 

przekazują nam wiedzę :)

- nikt nie jest przez nikogo oceniany, tylko akceptowany, jestem pewny siebie i nikogo się nie boję,

- monitoring,

- przede wszystkim dyżury nauczycieli,

- koledzy koleżanki i mój kochany wychowawca który jest najlepszy,

- traktowanie uczniów jako dorosłe osoby

- dobre warunki nauki

- otoczenie wokół szkoły,

- ciasne i zatłoczone korytarze w budynku B, 

- stres związany z nauką,

- duża liczba lekcji,

- presja nauczycieli i rodziców,

- presja na posiadanie dobrych ocen, 

- niektórzy znajomi, 

- pośpiech, czasami przejście z jednej strony szkoły 

na drugą lub z parteru na drugie piętro,

- duża ilość przedmiotów zawodowych, 

- koledzy i koleżanki wolą spędzać czas na telefonie, 

niż normalnie porozmawiać, 

- postawa niektórych nauczycieli,

- ciągłe robienie i udostępnianie w sieci moich zdjęć 

przez kolegów, 

- kiedy mam rozładowany telefon i nie mam jak go 

w szkole naładować, 



Badana 
grupa

Najważniejsze lub najczęściej powtarzające się czynniki wpływające na samopoczucie
DOBRZE ŹLE

Nauczyciele

- miła i przyjazna atmosfera,
- dobry kontakt z uczniami,
- możliwość realizowania swojego powołania zawodowego,
- koleżanki, koledzy z pracy, młodzież, która daje wiele satysfakcji,
- zawód nauczyciela to moja pasja, bardzo lubię współpracę z młodzieżą, czuję się 
doceniana przez młodzież i ich rodziców,
- dobra współpraca między nauczycielami i dyrekcją,
- wykonuję swój zawód z pasją i zaangażowaniem, lubię pracę z młodzieżą, daje mi 
ona satysfakcję,
- dobra organizacja pracy,
- dobre relacje z innymi nauczycielami , jasne zasady, sympatyczni, uczniowie, 
bezpieczeństwo, 
- mamy wspaniałych uczniów, z którymi w odpowiednim podejściu do nich, można 
naprawdę wiele zrobić, wyrozumiałe, przyjazne grono pedagogiczne, dyrekcja 
wprowadza bardzo pogodny nastrój, nie w napięciu w strachu itp.

- - lekceważący stosunek do 
obowiązków szkolnych niektórych 
uczniów,
- moja praca nie zawsze jest doceniana 
przez dyrekcję, 
- uzależnienie młodzieży od telefonów, 
co utrudnia czasem prowadzenie lekcji 
i wpływa na brak koncentracji i 
samodzielności uczniów, 
- ciasnota,
- nadmiar obowiązków, zbyt dużo 
niepotrzebnej dokumentacji do 
wypełniania,
- dwuzmianowy system pracy, 
popołudniowe zajęcia, które są 
niekorzystne dla uczniów i nauczycieli,
- dużo obowiązków, papierologii,
- niskie zarobki,
- bardzo liczne klasy, 



Badana 

grupa

Najważniejsze lub najczęściej powtarzające się czynniki wpływające na samopoczucie

DOBRZE ŹLE

Pracownicy 

niepedagogiczni

- miła i przyjazna atmosfera w pracy,

- pomocni współpracownicy,

- zrozumienie,

- życzliwość ze strony dyrekcji i współpracowników,

- nie czuję się źle w pracy



Badana 
grupa

Najważniejsze lub najczęściej powtarzające się czynniki wpływające na samopoczucie
DOBRZE ŹLE

Rodzice

- miła i dobra atmosfera,
- szkoła jest bardzo czysta i zadbana,
- mili, otwarci pracownicy,
- dobra współpraca na linii nauczyciel - rodzic,
- zawsze jestem wysłuchana, gdy pojawia się problem. Wszyscy są życzliwi i starają się mi pomóc w 
przezwyciężeniu ewentualnych trudności. Traktują mnie z szacunkiem.
- brak snobizmu,
- miły i konkretny wychowawca mojego dziecka,
- brak problemu w znalezieniu sali podczas wywiadówek, dzięki uczniom oprowadzającym,
-profesjonalizm nauczycieli,
- wychowawczyni na medal,
- życzliwość i zaangażowanie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów klasowych,               
- zainteresowanie i pomoc ze strony Dyrekcji oraz nauczyciela -wychowawcy,
- bardzo mili nauczyciele i personel szkoły, Chętnie udzielają odpowiedzi na każde pytanie. 
- dobra organizacja, rzetelna informacja, uprzejmość ze strony pracowników,
- jasne i przyjemne pomieszczenia, 
- rzeczowe i zawsze przygotowane spotkania z wychowawcą,
- dobre samopoczucie w szkole mojego dziecka powoduje życzliwość i sympatia nauczycieli wobec rodziców,
- życzliwi nauczyciele i dyrekcja, przestronne budynki, piękna sala do wf-u. , dużo kursów i dodatkowych zajęć, 
- dobra organizacja informacji o planie budynku, miejscach, do których chcemy trafić,  kultura i życzliwość 
młodzieży oraz pracowników szkoły,
- jestem traktowana z szacunkiem, mogę otwarcie wypowiadać swoje zdanie na określone tematy, moje 
"sprawy" rozwiązywane są spokojnie, bez pośpiechu czy lekceważenia problemu,
- bardzo podziwiam podejście nauczycieli ,co najważniejsze do dzieci jak i do nas rodziców, gdyż jest to bardzo 
ważne w przejściu przez edukację dla nas wszystkich. Życzę, aby w każdej szkole byli nauczyciele tak pomocni i 
wyrozumiali jak w tej. Również wielkie ukłony w stronę Pani higienistki, Pań z sekretariatu naprawdę prze miłe 
osoby,
- ładna okolica, przyjazne otoczenie, uśmiechnięci nauczyciele, 

- czuję się dobrze. Nie ma powodów, abym czuła się 
źle przebywając w szkole,
- tłok i ciasnota,
- nie czuje się źle,
- nie ma takiej rzeczy,
- brak,
- ciężko zaparkować w czasie wywiadówki



„Dobre samopoczucie w szkole.”

1. Uczniowie. 2. Nauczyciele. 3. Pracownicy 
niepedagogiczni.

4. Rodzice.

Średnia liczba punktów dla czterech grup: 4,95

4,8 5,0 5,0 5,0



„Dobre samopoczucie w szkole.” Podsumowanie wyników.

Średnia liczba punktów dla wszystkich badanych grup: 4,95
Elementy wymagające poprawy:

Zbyt liczne klasy w stosunku do wielkości sal i korytarzy - szczególnie w budynku B.

Problem priorytetowy:

Niewłaściwe wykorzystanie telefonów komórkowych przez 
uczniów i odczuwanie ciągłej potrzeby korzystania z telefonów. 



„ Podejmowanie działań dla umacniania zdrowia.”



Badana grupa

Działania podejmowane dla umacniania zdrowia

NAJCZĘŚCIEJ NAJRZADZIEJ

Uczniowie

- bardziej dbam o higienę osobistą - często myję ręce, czyszczę zęby 2 razy 

dziennie,

- kiedy zdarza mi się nieporozumienie - staram się rozwiązywać je 

pokojowo, 

- ograniczam czas spędzany 

przy komputerze, oglądaniu 

telewizji, 

Nauczyciele

- zwracam większą uwagę na to, jak się odżywiam,

- zwracam większą uwagę na utrzymywanie dobrych relacji z bliskimi 

osobami,

- staram się szukać pozytywów zarówno w sobie jak i innych ludziach,

- wyeliminowałem jakieś zachowanie ryzykowne dla zdrowia np. palenie 

lub podjęłam próby wyeliminowania,

- znajduję częściej czas na 

relaks, odpoczynek, 

Pracownicy 

niepedagogiczni

- zwracam większą uwagę na utrzymywanie dobrych relacji z bliskimi 

osobami,

- zwracam się do innych o pomoc gdy mam trudny problem do rozwiązania,

- staram się szukać pozytywów zarówno w sobie jak i innych ludziach,

- wyeliminowałem jakieś zachowanie ryzykowne dla zdrowia np. palenie 

lub podjęłam próby wyeliminowania,

- zwracam większą uwagę na 

to, jak się odżywiam,

- zwracam większą uwagę na 

systematyczne wykonywanie 

samobadania,



„ Podejmowanie działań dla umacniania zdrowia.”

1. Uczniowie. 2. Nauczyciele. 3. Pracownicy 
niepedagogiczni.

Średni odsetek odpowiedzi TAK dla trzech grup: 88,9%

85,1% 91,7% 89,8%



„ Podejmowanie działań dla umacniania zdrowia. ” Podsumowanie wyników. 
Średni odsetek odpowiedzi TAK dla trzech badanych grup: 88,9%

Wnioski dla edukacji zdrowotnej:

Zdecydowana większość respondentów: zwraca większą uwagę na to, jak 
się odżywia, na utrzymywanie dobrych relacji z bliskimi osobami, stara się 
szukać pozytywów - zarówno w sobie jak i innych ludziach, 
wyeliminowała jakieś zachowanie ryzykowne dla zdrowia np. palenie lub 
podjęła próby jego wyeliminowania, zwraca się do innych o pomoc gdy 
ma trudny problem do rozwiązania.

Edukacja zdrowotna powinna być bardziej nakierowana na 
uświadamianie roli samobadania oraz wypoczynku dla zdrowia człowieka. 



RAPORT KOŃCOWY Z AUTOEWALUACJI
„Szkoła Promująca Zdrowie”.



Ocena standardów i wybór problemów priorytetowych.

Standard
Średnia 
liczba 

punktów 
Problem priorytetowy

1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja 
sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji 

zdrowia oraz ich skuteczności i długofalowości. 
4.95

Odbycie dodatkowych szkoleń przez członków 
szkolnego zespołu promocji zdrowia - planowane 
uczestnictwo w szkoleniu online organizowanym 

przez ORE.

2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu 
uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów. 5.0

3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki 
dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły 

oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
4.95 Zachęcać pracowników niepedagogicznych do 

udziału w szkoleniach z zakresu zdrowia.

4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy 
sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników 

szkoły oraz współpracy z rodzicami.
4.92 Dalsza modernizacja monitoringu wizyjnego i         

sanitariatów szkolnych.



Ocena efektów działań i wybór problemów priorytetowych.

Dobre samopoczucie w szkole.
Średnia liczba punktów: 4,95

Niewłaściwe wykorzystanie telefonów komórkowych przez uczniów 
i odczuwanie ciągłej potrzeby korzystania z telefonów.

Problem priorytetowy: 

Podejmowanie działań dla umacniania zdrowia.

Średni odsetek odpowiedzi „tak”: 88,9%



PODSUMOWANIE
„Szkoła Promująca Zdrowie”.



Co jest największym osiągnięciem (mocną stroną) szkoły?
Szkoła postrzegana jest jako atrakcyjna, bezpieczna i przyjazna poprzez różnorodność działań, nowatorskich metod promocji 
zdrowia, przy zaangażowaniu całej społeczności szkolnej i lokalnej w organizację przedsięwzięć zdrowotnych: uczniów, wielu 
rodziców, pracowników szkoły pedagogicznych, administracji i obsługi, instytucji, organizacji, uczelni wyższy. Stwarzany jest
przyjazny klimat także dla współpracy z rodzicami. 

Nasze działania traktujemy jako niezwykle ważne dla nas samych, ale również dla szkoły jako placówki, ponieważ jest to 
jeden z cenniejszych atutów, dzięki którym jesteśmy rozpoznawalni w powiecie limanowskim. Instytucje, z którymi 
nawiązaliśmy współpracę są świadome naszych działań zakresie prozdrowotnym, dlatego też chcą nas wspierać w dalszym 
rozwoju. Wiele placówek oświatowych docenia nasze starania w zakresie kształtowania postaw służących zdrowiu i chętnie 
włącza się w organizowane przez naszą szkołę konkursy i przedsięwzięcia. W okresie trzech ostatnich lat nastąpił wzrost 
świadomości i celowości podejmowanych działań wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. Dostrzegają oni potrzebę działań na 
rzecz zdrowia i aktywnie włączają się w prowadzone akcje, happeningi i rozmaite projekty o zasięgu lokalnym, co jest 
zauważane w mediach np. na portalu limanowa.in. 
Promowanie zdrowego stylu życia w środowisku lokalnym umożliwia dotarcie z profilaktyką do szerokiej grupy społeczności, 
nie tylko uczniowskiej.



Co jest największym osiągnięciem (mocną stroną) szkoły?
Najważniejszym zadaniem Szkoły Promującej Zdrowie jest budowanie świadomości dbania o własne zdrowie i 
współodpowiedzialności za zdrowie swoje i najbliższych w całej społeczności szkolnej. Podejmowane działania z pewnością 
zaprocentują w przyszłości. 

Rodzice coraz częściej zauważają potrzebę edukacji młodzieży w zakresie zdrowia oraz biorą udział w planowaniu tematyki 
zajęć o zdrowiu, co przejawia się np. w utworzeniu na terenie naszego powiatu nowego profilu kształcenia - klasy C Liceum 
Ogólnokształcącego z przedmiotami rozszerzonymi biologia, chemia, język angielski oraz dodatkowym przedmiotem: 
ratownictwo medyczne z elementami pielęgniarstwa. Ma to działanie promocyjne dla szkoły, którą uczeń i jego rodzic 
postrzega jako placówkę otwartą na nowe doświadczenia i oferującą wiele możliwości wszechstronnego rozwoju ucznia. 
Podejmowanie działań mających na celu rozwiązywanie problemów cywilizacyjnych i społecznych ukazuje szkołę jako 
placówkę szczególnie otwartą na problemy współczesnego świata.

Działania informacyjne i praca nad upowszechnianiem koncepcji Szkoły Promującej Zdrowie, jej zrozumieniem i akceptacją 
jest procesem wieloletnim i ciągłym.



Co jest największym osiągnięciem (mocną stroną) szkoły?
Jako pierwsza szkoła ponadpodstawowa w powiecie limanowskim zorganizowaliśmy ŹRÓDŁO WODY PITNEJ,

ogólnodostępnej dla całej społeczności szkolnej. Udało się to dwa lata temu, na wiosnę 2018 roku, kiedy to przy współpracy 
Dyrekcji Szkoły i Rady Rodziców zamontowano pierwsze poidełko przy hali sportowej w budynku A. 

W efekcie tego projektu powstała inicjatywa zorganizowania kolejnych źródełek w naszej szkole, a podobne działania zaczęto 
również realizować w innych placówkach na terenie powiatu limanowskiego. Jest to działanie priorytetowe w zakresie 
standardu IV projektu ,,SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”, zapewniające w szkole stały dostęp do wody pitnej, co sprzyja 
zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

Kolejne źródła wody pitnej są już dostępne w naszej szkole. W budynku A drugie źródełko znajduje się na pierwszym piętrze, 
natomiast w budynku B zamontowano je na parterze szkoły. Oba źródła wody pitnej zostały ufundowane przez Starostwo 
Powiatowe w Limanowej, natomiast montaż sfinansowała Rada Rodziców Zespołu Szkół Nr 1 im. J. Piłsudskiego w 
Limanowej.



Co jest największym osiągnięciem (mocną stroną) szkoły?
Promujemy postawę odpowiedzialności za własne zdrowie i życie. Upowszechniamy wśród młodzieży najnowszą wiedzę na 
temat profilaktyki chorób zakaźnych, nowotworowych i innych. Dążymy do poprawy zdrowia i samopoczucia uczniów 
poprzez zmianę zachowań zdrowotnych, tworzenie zdrowego środowiska fizycznego i społecznego.
Podnosimy wiedzę i świadomość uczniów na temat, jak zdrowiej i lepiej żyć, poprzez edukację zdrowotną, rozwój osobisty i  
społeczny. Mobilizujemy do zdrowego stylu życia. 
Od 12 lat jesteśmy głównymi organizatorami Międzyszkolnego Konkursu Prozdrowotnego: ,,Zdrowie To Twój Skarb”, 
przeprowadzanego corocznie w naszej szkole dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pod honorowym patronatem 
Starosty Powiatowego. Celem konkursu jest promocja zdrowia i profilaktyki prozdrowotnej. Propagujemy wśród uczniów 
wszystkich szkół ponadpodstawowych i podstawowych z terenu powiatu limanowskiego zdrowy styl życia, 
upowszechniamy wiedzę o realizacji zachowań prozdrowotnych, przeciwdziałania uzależnieniom, z uwzględnieniem 
uzależnienia od dopalaczy. 
- XI edycja - w roku szkolnym 2017/18 tematem przewodnim było hasło „Stawiam na profilaktykę bo kocham życie”,
- XII edycja - w roku szkolnym 2018/19 tematem przewodnim było hasło: „Kocham życie – dbam o zdrowie”,
- XIII edycja w roku szkolnym 2019/20 „Choroby zakaźne – zaszczep się wiedzą” – nie odbył się, z uwagi na pandemię Covid-

19.



Co jest największym osiągnięciem (mocną stroną) szkoły?
Poszerzyliśmy ofertę szkoły o nowy, atrakcyjny kierunek, dostosowany do potrzeb rynku pracy i zainteresowań młodzieży -
klasy C Liceum Ogólnokształcącego z przedmiotami rozszerzonymi biologia, chemia, język angielski oraz dodatkowym 
przedmiotem: ratownictwo medyczne z elementami pielęgniarstwa. Funkcjonuje on z powodzeniem już od kilku lat, co 
potwierdza duże zainteresowanie młodzieży tym kierunkiem. Z uwagi na zawody o profilu gastronomicznym i 
weterynaryjnym organizowane są różnorodne akcje i warsztaty np. kulinarne i inne tematyczne. Uczniowie wspólnie z 
nauczycielami branży gastronomicznej prowadzą blog kulinarny „Gotujemy zdrowo” w ramach zajęć praktycznych, celem 
promowania wśród młodzieży zdrowego trybu życia, promocji szkoły w środowisku lokalnym oraz cyklicznie przygotowują 
bufety z żywnością przygotowaną wspólnie na zajęciach kulinarnych. Dzięki umożliwieniu uczniom uczenia się od siebie 
nawzajem zwiększamy zasięg oddziaływania w ramach edukacji prozdrowotnej. Uczniowie edukatorzy nabywają pewności 
siebie, zdobywają nowe umiejętności oraz wzrasta ich poczucie wartości.

Na stronach internetowych szkół oraz Starostwa Powiatowego, a także na portalach internetowych, prasie, telewizji lokalnej, 
prezentowane są efekty naszych działań.

Szkoła jest dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych - windy, podjazdy.



Co jest największym osiągnięciem (mocną stroną) szkoły?

Bogato wyposażona baza sportowa- największa w powiecie limanowskim, pełnowymiarowa hala sportowa, boiska 
zewnętrzne, bieżnia lekkoatletyczna, siłownia wewnętrzna i zewnętrzna. 

Teren wokół szkoły jest ogrodzony, przyjazny, sprzyjający zdrowiu i zachęcający do relaksu na świeżym powietrzu - w roku 
szklonym 2018/19 jako pierwsi w powiecie, uruchomiliśmy siłownię zewnętrzną 12 stanowiskową, będącą efektem dobrej 
współpracy szkoły ze Starostwem Powiatowym w Limanowej. 

Istnieje duża aktywność nauczycieli oraz młodzieży w zakresie organizacji imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych, 
promujących zdrowie i bezpieczeństwo, działalność Szkolnego Koła Turystycznego, Szkolnego Koła Sportowego i wiele 
innych.



Co jest największym osiągnięciem (mocną stroną) szkoły?

Jako jedna szkoła ponadpodstawowa w Limanowej posiadamy Internat, do którego zakupiono wyposażenie do pokoi w 
ramach projektu „Za życiem” dla uczennic w ciąży do czasu porodu.

W szkole funkcjonują gabinety higienistki szkolnej w obu budynkach oraz gabinet stomatologiczny. W obu gabinetach są 
prowadzone badania profilaktyczne, udzielana jest pierwsza pomoc przedlekarska i realizuje się wychowanie prozdrowotne 
uczniów. Corocznie wszyscy uczniowie klas pierwszych objęci są badaniem profilaktycznym tej populacji wiekowej. 
Pielęgniarskie badanie przesiewowe zrealizowane jest w całości. Prowadzony jest program profilaktyki zdrowotnej i promocji 
zdrowia, np. w rozmowach indywidualnych z uczniami w gabinecie, ale także podczas spotkań klasowych. Uczniowie naszej 
szkoły są także objęci opieką stomatologiczną w gabinecie dentystycznym, który jest czynny przez 30 godz. tygodniowo, po 6 
godzin każdego dnia.  Są w nim wykonywane badania profilaktyczne oraz poradnictwo czynne i leczenie zębów. 



Co jest największym osiągnięciem (mocną stroną) szkoły?

Szkoła promuje ekologię - zakupiliśmy nowoczesne pojemniki do segregacji śmieci i przeprowadziliśmy kampanię 
informacyjną zachęcającą całą społeczność szkoły do segregacji odpadów. 

Przygotowanie i udział uczniów w licznych konkursach i olimpiadach np. Konkursie Wiedzy o Ochronie Środowiska,  
Ogólnopolskim Konkursie Biologicznym „Wszczep sobie zdrowie”, Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Ekoplaneta”, 
Olimpiadzie Wiedzy o Żywności i Żywieniu, Powiatowym Konkursie Wiedzy o AIDS,  Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności 
Rolniczych dla części gastronomicznej i weterynaryjnej.
Od wielu lat rzetelnie pełnione są dyżury nauczycieli na zewnątrz budynków A i B ,,walka przeciw paleniu” oraz  śródlekcyjne.



Co jest największym osiągnięciem (mocną stroną) szkoły?

Cyklicznie odbywają się wydarzenia sportowe, Dni Sportu i Profilaktyki. Dzięki dobremu przygotowaniu uczniów, osiągamy 
wysokie lokaty naszej młodzieży w zawodach sportowych, na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, w każdym roku szkolnym 
np. w 2019/20:  Powiatowa Licealiada w kolarstwie górskim – kat. chłopców I miejsce drużynowo,  Powiatowa Licealiada w 
kolarstwie górskim – kat. dziewcząt I miejsce drużynowo, Mistrzostwa Powiatu w sztafetowych biegach przełajowych 
chłopców - I miejsce, Mistrzostwa Powiatu w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt - I miejsce, Powiatowa Szkolna 
Drużynowa Liga LA – I rzut – I miejsce, Mistrzostwa Powiatu w piłce ręcznej dziewcząt – I miejsce, Mistrzostwa Powiatu w 
piłce ręcznej chłopców – II miejsce, Powiatowa Licealiada w koszykówce 3x3 – kat. dziewcząt I miejsce, Mistrzostwo Powiatu 
w pływaniu indywidualnym. Co roku w klasyfikacji generalnej zajmujemy pierwsze miejsce w powiecie, wśród wszystkich 
szkół. 

Mocną stroną szkoły jest mała liczba zwolnień lekarskich uczniów z zajęć wychowania fizycznego i chęć uczestnictwa 
młodzieży w dodatkowych zajęciach sportowych.



Co jest największym osiągnięciem (mocną stroną) szkoły?

W trakcie realizacji projektu SPZ wzbogaciliśmy działania szkoły o liczne, nowe akcje, 
happeningi i rozmaite projekty o zasięgu lokalnym, w tym:

Spektakle profilaktyczne (tytuł, prowadzący, tematyka, ilość klas uczestniczących): 

,,Przyszłość", Grupa Artystyczna Kraków, profilaktyka pozytywna, 7 klas (29.11.2017),

,,Breakfilaktyka”, Zespół z Krynicy Zdrój, istota posiadania pasji, 11 klas (12.04.2018),

,,Rób to co kochasz” raper Arkadio, wartości, 3 spotkania - 20 klas (15.10 i 06.12.2018).



Co jest największym osiągnięciem (mocną stroną) szkoły?
W trakcie realizacji projektu SPZ wzbogaciliśmy działania szkoły o liczne, nowe akcje, 
happeningi i rozmaite projekty o zasięgu lokalnym, w tym:

Zajęcia, warsztaty, kursy (tematyka, prowadzący, ilość klas):
- odpowiedzialność karna, bezpieczeństwo, policjanci, uczniowie klas I (corocznie),
- cyber zagrożenia, Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna, 8 klas (2017),  
- pierwsza  pomoc, ratownicy Polskiego Związku Motorowego, 4 klasy (2017),
- substancje psychoaktywne, psychoterapeuta, 9 klas (2017),  
- asertywność, Młodzieżowe Centrum Kariery z Mszany Dolnej, 2 klasy (2017),
- kurs samoobrony, Polski Związek Muaythai z Krakowa, 30 uczniów (2017),
- kurs salsy i tańców latino, instruktor Szkoły Tańca, 30 uczniów (2017 i 2018),
- profilaktyka raka piersi, psychoterapeuci, 4 klasy (2018),
- cyber przemoc, Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza, 6 klas (2018 i 2019),
- przemoc w rodzinie,  przedstawicielami PCPR w Limanowej, 6 klas (2019 i 2020),
- pierwsza pomoc przedmedyczna, grupa „Misevi” Polska, wszystkie klasy pierwsze (2019 i 2020).



Co jest największym osiągnięciem (mocną stroną) szkoły?
W trakcie realizacji projektu SPZ wzbogaciliśmy działania szkoły o liczne, nowe akcje, 
happeningi i rozmaite projekty o zasięgu lokalnym, w tym:

Programy z zakresu promocji zdrowia przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno -Epidedemiologiczną w Limanowej
(2019 i 2020):

- ogólnopolski program profilaktyczny  z zakresu przeciwdziałania stosowania środków psychoaktywnych ,,ARS czyli jak dbać 
o miłość”, 20 klas,

- program profilaktyki zakażeń HBV i HCV pt: ,,Podstępne WZW”,  3 klasy,

- program profilaktyki HIV/AIDS przy współpracy z PSSE w Limanowej, wszyscy uczniowie,

- program profilaktyki zachorowania na czerniaka pt: „Znamię ! Znam je?”,  9 klas,

- wojewódzki program profilaktyki raka szyjki macicy „Wybierz Życie, Pierwszy krok”, 8 klas.



Co jest największym osiągnięciem (mocną stroną) szkoły?
Kampanie, akcje i projekty społeczne:

„Niebieska Wstążka” Kocham! Nie bije! Pomagam!” – włączenie się w  kampanię Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Limanowej. Uhonorowaniem naszych działań było otrzymanie wyróżnienia za szczególne zaangażowanie w kampanię w 
formie szklanej statuetki wręczonej w dniu 13.06.2017r. podczas konferencji pn. „Wychowanie w obliczu współczesnych 
problemów” (w 2016r.),

,,Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok” – udział w ogólnopolskiej kampanii obchody dni tematycznych m.in. Dnia 
Bezpiecznego Internetu (w okresie stażu przynależności do sieci SzPZ),

,,Komórkomania” – udział w akcji organizowanej na terenie innej szkoły, nabór chętnych do rejestracji jako potencjalni 
dawcy szpiku kostnego – 20 uczniów (6.12.2016r.),

,,Czyste powietrze” – w związku z okresem grzewczym podjęliśmy temat kampanii informacyjnej Starostwa Powiatowego w 
Limanowej (10.2018r.),

,,Nie daj się – ucz się skutecznie” realizacja projektu edukacyjnego przy współpracy z psychologiem oraz biblioteką, 
uczniowie wszystkich klas pierwszych (11. i 12. 2018r.),



Co jest największym osiągnięciem (mocną stroną) szkoły?
Kampanie, akcje i projekty społeczne :

,,Mamo nie krzywdź” – przeprowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej profilaktyki FAS – rozdysponowanie ulotek 
otrzymanych od Stowarzyszenia Ad Vocem  (01.2019r.),

,,Bezpieczeństwa w górach” – zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Górskiego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego, 5 klas (02.2019r.),

,,Bezpieczne ferie i wakacje” – koordynacja akcji przeprowadzenie kampanii informacyjnej na stronie internetowej szkoły, a 
także gazetki i prezentacji multimedialnej,

,,Akcja Bicia Rekordu w Resuscytacji RKO”- coroczne uczestnictwo w akcji z okazji Europejskiego Dnia Przywracania 
Czynności Serca, wraz z uczniami (16.10.2017r., 16.10.2018r.,16.10.2019r.).



Co jest największym osiągnięciem (mocną stroną) szkoły?
Dni tematyczne (corocznie):
Światowy Dzień Zdrowia – akcja Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej:
,,Depresja – porozmawiajmy o niej”, kampania informacyjna (7.04.2017r.),
,,Powszechna opieka medyczna”, kampania informacyjna (7.04.2018 i 7.04. 2019r.),
,, Wsparcie pielęgniarek i położnych”, kampania informacyjna (7.04.2020r.),
Dni Bezpiecznego Internetu – kampania programu ,,Safer Internet”:
,,Cyber–zagrożenia” warsztaty prowadzone przez przedstawicieli policji, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz 
psychologa, przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej właściwego użytkowania Internetu wyświetlanej na 
szkolnych telebimach, gazetki tematycznej, ulotek informacyjnych, udział 10 klas (27, 28.02.2017r.),
,,Etyka w świecie wirtualnym”– wykład przedstawiciela Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w 
Krakowie – udział 5  klas oraz zajęcia warsztatowe z przedstawicielami policji oraz poradni PP – udział 11 klas (02–
06.02.2018r.), 
,,Wirtualny świat – szanse i zagrożenia. Bezpieczeństwo cyfrowe”, wykłady prowadzone przez przedstawicieli 
Stowarzyszenia Sursum Corda z Nowego Sącza oraz  policji, 10 klas, organizacja konkursu przy współpracy z biblioteką 
szkolną (5.02.2019r.),
,,Podejmij #offlinechallenge”  – warsztaty prowadzone przez przedstawiciela Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, 

udział  5 klas (10-11.02.2020r.),
Co roku młodzież otrzymywała materiały edukacyjne, ulotki i naklejki, które pozyskiwaliśmy zgłaszając działania w Polskim 
Centrum Programu Safer Internet, jako lokalny organizator. Zaangażowani dostawali podziękowania za działania na rzecz 
bezpieczeństwa cyfrowego.



Co jest największym osiągnięciem (mocną stroną) szkoły?
Dzień Sportu i Profilaktyki :

,,Żyj zdrowo” – kampania profilaktyczna, promowanie bezpiecznego i zdrowego stylu życia, stoisko profilaktyczne, 
współpraca z  higienistką oraz sanepidem (2.06.2017r.),

I Dzień Sportu i Profilaktyki, zainicjowaliśmy  przeprowadzenie  pokazów m. in. akcji ratowniczej podczas wypadku 
samochodowego oraz na wysokości – Auto Moto Klub Limanowa oraz Ochotnicza Strażą Pożarna z Podłopienia 
(30.05.2018r.),

II Dzień Sportu i Profilaktyki, zainicjowaliśmy przeprowadzenie pokazów profilaktycznych m. in. symulatora dachowania 
pojazdu – Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego i Auto Moto Klub Limanowa oraz pokaz tresury psów służbowych –
Komenda Powiatowa Policji, a także stoiska profilaktyczne (23.05.2019r.),

III Dzień Sportu i Profilaktyki, z uwagi na kwarantannę realizacja tego dnia była niemożliwa.



Co jest największym osiągnięciem (mocną stroną) szkoły?
Innowacyjne zajęcia profilaktyczne:

,,Lekcje wychowawcze w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu”– wyjazd do sądeckiego więzienia, udział 30 uczniów 
(28.03.2019r.),
,,Zajęcia w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej” – w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi i Bezdomnymi tzw: 
,,Izbie wytrzeźwień”,  30 uczniów (28.03.2019r.),
,,Mediacje w Sądzie Rejonowym w Limanowej”– uczestnictwo w symulacjach mediacji,  zwiedzanie Sądu Rejonowego i 
edukacja prawna, 60 uczniów (17.05.2019r.).

Inne istotne działania:

- utworzenie Szkolnej Grupy „APETYT NA ZDROWIE“ . Działalność grupy miała na celu propagowanie wszelkich działań 
związanych z promocją zdrowia i bezpieczeństwa na terenie szkoły - działania zawarte są w rocznych sprawozdaniach w 
ramach realizacji projektu SzPZ,

- zakup oraz umieszczenie na schodach w budynku A i B naklejek ,,Pierwsza pomoc krok po kroku” oraz złotych myśli, 
dokonano aktualizacji szkolnej Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń 
fizycznych oraz zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego – zgodnie z wytycznymi Departamentu Wychowania i Kształcenia MEN. 



Co jest największym osiągnięciem (mocną stroną) szkoły?
W trakcie nauki zdalnej (za pośrednictwem e-dziennika i strony internetowej szkoły):

- przygotowanie prezentacji multimedialnej  nt.  ,,Nauka zdalna - jak skutecznie uczyć się w domu"- zamieszczenie artykułu  

na stronie internetowej szkoły oraz przesłanie informacji do wychowawców klas z zaproponowaniem wykorzystania podczas 

zajęć z wychowawcą, 03.2020r., przy współpracy z psychologiem i pedagogami, 

- przygotowanie poradników np.  ,,Kryzys psychiczny w czasie kwarantanny - jak sobie z nim radzić ?"- zamieszczenie artykułu  

na stronie internetowej szkoły oraz zabawy motywującej „Co dziś zrobić dobrego? - pomysł na nudę - zamieszczonej na 

profilu szkolnego facebooka, 04.2020r., przy współpracy z psychologiem i pedagogami,

- szkolenie w ramach Zespołu Wychowawców - wspólnie z pedagogiem szkolnym oraz psychologiem szkolnym-

przygotowanie prezentacji multimedialnej  nt. ,,Fobie, lęki i inne zaburzenia psychiczne młodzieży w XXI wieku", 05.2020r.,

- szkolenie dla rodziców podczas zdalnej wywiadówki - przesłanie poprzez wychowawców klas prezentacji multimedialnej nt: 

,,Fobie, lęki i inne zaburzenia psychiczne młodzieży w XXI wieku", 05.2020r.



Co jest największym osiągnięciem (mocną stroną) szkoły?

Zdobycie przez szkołę tytułu Lidera Szkoły Promującej Bezpieczeństwo. Podejmowaliśmy szereg działań na rzecz 
bezpieczeństwa, angażując do tego nowych partnerów (12 instytucji zewnętrznych), prowadziliśmy kampanię informacyjną 
nt. projektu. 
W roku szkolnym 2018/2019 szkoła podjęła starania o przyznanie certyfikatu Lider Szkoły Promującej Bezpieczeństwo. 
Ostatecznie zespół certyfikujący Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie podjął decyzje o przyznanie szkole tytułu – 12 
lutego 2019 r. nastąpiło uroczyste wręczenie Certyfikat Lidera Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo. 

Otrzymaliśmy ten tytuł jako pierwsza szkoła ponadpodstawowa w powiecie limanowskim. Przyznany certyfikat, jest 
uhonorowaniem wielu lat intensywnego i wytrwałego dbania o bezpieczeństwo w szkole.



Co jest największym osiągnięciem (mocną stroną) szkoły?
Organizowanie happeningu Limanowski Głos Profilaktyki.

Zgodnie z ideą SPZ nasza szkoła zainicjowała i była jednym z głównych organizatorów  happeningu pod nazwą Limanowski 
Głos Profilaktyki. Jeden z koordynatorów projektu SPZ jest jednocześnie ekspertem programu Komendy Głównej Policji 
,,Profilaktyka, a Ty” (PaT).
Przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Limanowej oraz przy zaangażowaniu partnerów 
zewnętrznych podjęliśmy działania na rzecz profilaktyki uzależnień. Pomysł okazał się trafny, gdyż happening organizowany 
jest corocznie, począwszy od 2016 roku. 
Pozyskani partnerzy to: Powiat Limanowski, Komenda Powiatowa Policji w Limanowej, Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Limanowej, Miasto Limanowa, Gmina Limanowa, Limanowski Dom Kultury, Auto Moto Klub. 
Kolejnym krokiem było opracowanie scenariusza uroczystości, zaplanowanie kolejnych punktów programu i szczegółowych 

tekstów konferansjerów. Należało także wybrać i przygotować dekoracje, począwszy od zaprojektowania banerów 
happeningu, wystroju sceny czy przygotowania transparentów i plakatów, wykorzystywanych podczas marszu. Następnie 
przygotowaliśmy uczniów do realizacji tego przedsięwzięcia. Postaraliśmy się, aby honorowy patronat nad imprezą objął 
Starosta Limanowski. Zaprojektowaliśmy plakaty promujące to wydarzenie oraz zaproszenia dla partnerów, gości i szkół. Na 
terenie szkoły organizowaliśmy spotkania z przedstawicielami instytucji partnerskich, na których omawialiśmy szczegóły. 



Co jest największym osiągnięciem (mocną stroną) szkoły?
I Limanowski Głos Profilaktyki (1 czerwca 2016r.) został zrealizowany w ramach projektu „Profilaktyka a Ty” oraz kampanii 

„Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu” w ramach projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania 

uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i środków psychoaktywnych”. Głównymi organizatorami był Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Limanowej oraz Zespół Szkół Nr 1 w Limanowej. Łącznie wzięło w nim udział około 500 uczniów 

limanowskich szkół. W planie tego wydarzenia znalazł się przemarsz korowodu młodzieży ulicami Limanowej do parku 

miejskiego, z przygotowanymi wcześniej przez siebie transparentami promującymi walkę z uzależnianiami oraz zdrowy tryb 

życia. Tam odbyły się przygotowane występy młodzieży, ,,Zryw Wolnych Serc”, stoiska profilaktyczne: ratowników drogowych, 

sanepidu oraz policji. Imprezę szeroko opisywały lokalne media. 

W realizacji kolejnych edycji happeningu szkoła była partnerem, odbywał się on corocznie w innej szkole 

ponadpodstawowej. Dzięki temu każda szkoła mogła stać się współgospodarzem imprezy, wnosząc swój wkład w jej 

przygotowanie. Pełniąc funkcję eksperta programu PaT, nasz nauczyciel był zawsze odpowiedzialny za opracowanie 

scenariusza uroczystości oraz koordynowanie punktu kulminacyjnego imprezy, czyli odczytania odezwy społeczności PaT

oraz wykonanie ,,Zrywu Wolnych Serc” - gestu  polegającego na położeniu prawej dłoni na sercu i wybijaniu przez 60 s jego 

rytmu. Towarzyszyło temu przygotowanie uczniów szkoły gospodarzy do przedstawiania krótkiej inscenizacji profilaktycznej z 

transparentami. Współpracowaliśmy przy tym z dyrekcją oraz pedagogami szkół. Razem z przedstawicielem Starostwa 

Powiatowego oraz Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej uczestniczyliśmy w spotkaniach na terenie szkoły 

gospodarzy koordynując przebieg całej imprezy. 



Co jest największym osiągnięciem (mocną stroną) szkoły?
II Limanowski Głos Profilaktyki  (1 czerwca 2017r.) miał miejsce w I Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej. W planie 
wydarzenia znalazły się wykłady np. ks. dr Jerzego Smolenia, debata „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie”, mecz piłki halowej 
pomiędzy przedstawicielami policji i straży pożarnej o puchar Starosty Limanowskiego, oraz ,,Zryw Wolnych Serc”. Stoiska 
profilaktyczne zostały przygotowane przez Auto Moto Klub Limanowa, sekcje kryminalną Komendy Powiatowej Policji, Straż 
Pożarną. W ramach podziękowania za udział szkołom zostały wręczone naklejki na schody ,,Pierwsza pomoc”.

III Limanowski Głos Profilaktyki (29 maja 2018r.) odbył się w Zespole Szkół im. KEN w Tymbarku. Do grona partnerów 
dołączyli: Gmina Tymbark, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego, wytwórnia soków ,,Tymbark”. W planie wydarzenia 
znalazły się: wykłady nt. „Nowe narkotyki” – przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, debata młodzieży z 
policją i strażą pożarną oraz ,,Zryw Wolnych Serc”. Zaprezentowano pokaz tresury psa służbowego w wykonaniu policjantów, 
gaszenia pożarów cieczy zorganizowany przez straż pożarną, a także technik interwencyjnych w wykonaniu klas 
mundurowych Strzelca. W ramach podziękowania uczestnikom wręczono kieszonkowe informatory ,,Pierwsza pomoc”.



Co jest największym osiągnięciem (mocną stroną) szkoły?
Gospodarzem IV Limanowskiego Głosu Profilaktyki (29 maja 2019r.) był Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w 
Limanowej. Jednym z punktów były wykłady: trenera w obszarze profilaktyki uzależnień z Centrum Szkoleń Profilaktycznych, 
przedstawiciela straży pożarnej nt. ,,Zatrucia dopalaczami, jak pomóc”, podinspektora z Komendy Wojewódzkiej Policji w 
Krakowie, który mówił o cyberprzemocy oraz Przedstawiciela Grupy Podhalańskiej GOPR, na temat bezpieczeństwa w 
górach. Punktem kulminacyjnym był ,,Zryw Wolnych Serc”.

V jubileuszowy Limanowski Głos Profilaktyki miał mieć miejsce w Naszej szkole, która była inicjatorem tej imprezy w 
środowisku lokalnym. Podczas jej trwania, w obecności koordynatora wojewódzkiego sieci SzPZ, rodziców i przedstawicieli 
społeczności lokalnej oraz władz oświatowych, planowaliśmy dokonanie publicznej prezentacji wyników autoewaluacji i 
przedstawienie sukcesów, co jest jednym z warunków ubiegania się o nadanie Krajowego Certyfikatu SzPZ. 

Z uwagi na odgórne zalecenia MEN, w związku z pandemią Covid-19, działalność placówek oświatowych została ograniczona 
do nauki zdalnej. 



Jakie są korzyści z przeprowadzenia autoewaluacji?

Określenie mocnych stron szkoły i wyłonienie elementów wymagających 
poprawy.  

Wybór problemu priorytetowego, zauważonego przez środowisko szkolne, 
nad którym będziemy pracować w kolejnych latach.



Jakie były trudności związane z przeprowadzeniem autoewaluacji?

Przeprowadzenie ewaluacji przebiegało bez trudności.



Zespół ds. promocji zdrowia:

„Promocja zdrowia to nauka i sztuka pomagania ludziom,
by zmieniali swój styl życia na sprzyjający zdrowiu”

mgr Agnieszka Sułkowska – nauczyciel biologii i wychowania fizycznego, koordynator projektu SzPZ
mgr Dorota Żelasko – pedagog szkolny, koordynator projektu SzPZ
mgr Danuta Rosiek – nauczyciel biologii i chemii, koordynator projektu SzPZ w latach 2014-2017
mgr Barbara Jabłońska – pedagog szkolny
mgr Magdalena Stanik – nauczyciel j. angielskiego
mgr Magdalena Miśkowiec – Olejarz – nauczyciel wychowania fizycznego, opiekun SU
mgr Halina Stach – nauczyciel wychowania fizycznego, opiekun SU
Pani Janina Marcisz – pielęgniarka szkolna



Dziękujemy za uwagę i życzymy zdrowia !

Koordynatorzy projektu „Szkoła Promująca Zdrowie”.


