
Kryteria przynależności szkoły 
do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie 

 
Warunki wstępne 

 aktywność na rzecz promocji zdrowia w szkole i środowisku (działania w tym zakresie są zapisane w misji i 
wizji szkoły oraz widoczne są w dokumentacji szkoły lub szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia) 

 otwartość na zmiany,  

 przekonanie dyrektora oraz większości rady pedagogicznej o słuszności koncepcji szkoły promującej zdrowie 
(SzPZ) i gotowości do wdrażania jej w praktyce, 

 aktywność i twórcze zaangażowanie w realizację edukacji zdrowotnej. 
Okres przygotowawczy  
  

Okres przygotowawczy trwa co najmniej 1 rok, w tym czasie niezbędne jest spełnienie poniższych warunków: 

 kontakt z rejonowym/wojewódzkim koordynatorem,  
 uchwała rady pedagogicznej,  
 pisemna deklaracja szkoły o chęci przystąpienia do sieci,  
 szkolenie rady pedagogicznej w zakresie zasad tworzenia SzPZ,  
 powołanie koordynatora i szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia, 

 co najmniej dwukrotne badanie samopoczucia członków społeczności szkolnej  (badanie stopnia zadowolenia 
ze szkoły), 

 podjęcie systemowych działań w zakresie promocji zdrowia – diagnoza potrzeb i zasobów, 

 wybranie problemu priorytetowego i opracowanie planu działań,  
 zawarcie porozumienia pomiędzy szkołą a wojewódzkim koordynatorem  

(60% społeczności szkolnej wyraża gotowość wstąpienia do sieci). 
Po spełnieniu ww. warunków wojewódzki koordynator wraz z zespołem wspierającym przyjmują szkołę 
do wojewódzkiej sieci. 

Kryteria przyznawania szkole 
Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie 

  
  
Po upływie co najmniej 2 lat przynależności do wojewódzkiej sieci szkoła może ubiegać się o wojewódzki 
certyfikat pod warunkiem: 

1. Zrealizowania projektu opracowanego na podstawie przeprowadzonej diagnozy 
2. Przedstawienia raportu, który powinien zawierać: 

 wyniki diagnozy, opis problemu priorytetowego, sprawozdanie z realizacji projektu mającego na celu 
rozwiązanie problemu priorytetowego, ewaluację projektu, 

 opis stopnia akceptacji środowiska dla idei SzPZ, w tym stopień świadomości i zaangażowania rady 
pedagogicznej, 

 opis realizacji edukacji zdrowotnej, 

 informacje o współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym, 

 informacje o zakresie szkolenia rady pedagogicznej, uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji 
i obsługi, 

 opis pracy szkolnego koordynatora i zespołu ds. promocji zdrowia, 

 informacje na temat wyników monitorowania samopoczucia całej społeczności szkolnej (stopnia zadowolenia 
ze szkoły), 

 opis dostępnego dla szkoły sposobu współpracy z pielęgniarką szkolną, 

 certyfikat wojewódzki wydaje się na ustalony przez koordynatora wojewódzkiego okres czasu, 

 warunkiem ponownego uzyskania certyfikatu wojewódzkiego jest m.in.: dokonanie autoewaluacji pracy 
placówki w zakresie realizacji dwóch standardów szkoły promującej zdrowie (w tym standardu IV). 

 


