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Najdłużej trwające i wciąż 

rozwijające się 

w Europie, innych 

kontynentach i w Polsce 

skoordynowane, systemowe

działania na rzecz zdrowia w 

szkole

1989 Healthy School

(WHO)

1990 Wersja polska



1991 – WHO/Euro zainicjowało 

3-letni projekt pilotażowy (1992-1995)

„Szkoła promująca zdrowie”

w Czechosłowacji, Polsce, na Węgrzech

w Polsce 14 szkół

1992

WHO, Rada Europy, Komisja Europejska tworzą 

Europejską Sieć Szkół Promujących Zdrowie

Polska przyjęta wśród pierwszych 7 krajów

2007

Sieć „Szkoły dla Zdrowia w Europie” 

SHE - School for Health in Europe - 43 kraje



Model 1992 – 2005 wg. raportu „Zdrowa Szkoła” 



2006 Polski model szkoły promującej zdrowie



2007 Szkoły dla zdrowia w Europie 

Całościowe podejście do zdrowia w szkole 
(whole school approach to health)  

 polityka szkoły na rzecz zdrowia

 edukacja zdrowotna ukierunkowana na rozwijanie 
kompetencji do działania i umiejętności życiowych; 

metody aktywizujące

 uczestnictwo uczniów

 tworzenie sprzyjającego zdrowiu środowiska 
fizycznego i społecznego

 rozwijanie związków między szkołą, rodzinami 

i społecznością lokalną

 ciągłość i długofalowość działań



Sieci szkół promujących zdrowie w Polsce

2014 r. - 3026 szkół i przedszkoli
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Sieci miejskie

Liczba szkół w sieci wojewódzkiej

Sieci regionalne-powiatowe



2014 definicja

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



2014 nowy model

- nowy 



2014 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 prowadzi edukację zdrowotną uczniów, a także nauczycieli 

i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy jej jakości i 

skuteczności

4.Warunki i organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu 

samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły 

oraz współpracy z rodzicami. 



 W trakcie realizacji pilotaż zmodyfikowanych narzędzi do

autoewaluacji (10 szkół)

 Rządowy program na lata 2014-2016 „Bezpieczna i

przyjazna szkoła”

Cel 3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci

i młodzieży

Rekomendowane zadanie

2. Zwiększenie liczby szkół i placówek działających na

rzecz promocji zdrowia i przystępowanie

do wojewódzkich sieci Szkól Promujących Zdrowie


