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Cel programu: 

Nadrzędnym celem programu jest wykształcenie w uczniach naszej szkoły 

umiejętności dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów w 

zakresie zdrowego stylu życia.  

 

Założenia programu: 

Edukacja zdrowotna realizowana jest w oparciu o założone cele. W realizację 

założeń programowych zaangażowani są wszyscy nauczyciele, uczniowie, 

pracownicy szkoły oraz rodzice.  

 

Budowa programu: 

I. Zdrowe odżywianie 

II. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc 

III. Ruch w życiu człowieka 

IV. Higiena osobista i otoczenia 

V. Profilaktyka uzależnień 

VI. Zdrowie psychospołeczne i edukacja do życia w rodzinie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZDROWE ODŻYWIANIE 
 

Zadania Przewidywane efekty Adresaci 
I. Akcja „Drugie 
śniadanie w szkole” 

1. Uczeń rozumie jak ważne jest jak ważne jest drugie 
śniadanie dla funkcjonowania organizmu. 

2. Uczeń potrafi właściwie dobrać produkty przy 
przygotowaniu zdrowego śniadania. 

3. Uczeń wie, jak zadbać o higienę podczas przygotowania 
posiłku oraz jego spożywania. 

4. Uczeń zna zasady kulturalnego spożywania posiłku. 
 

Uczniowie 
klas I-III 
 

II. Utrwalenie 
wiadomości na temat 
zasad zdrowego 
odżywiania 

1. Uczeń zna produkty z piramidy zdrowego żywienia. 
2. Uczeń potrafi skomponować posiłek ze zdrowych, 

pełnowartościowych produktów. 
3. Uczeń potrafi rozpoznać szkodliwe dla zdrowia produkty 

spożywcze oraz środki konserwujące zawarte w produktach. 
4. Uczeń posiada wiedzę na temat składu wybranych 

produktów  spożywczych. 
5. Uczeń ma wiedzę na temat tego jaką rolę odgrywają 

warzywa i owoce w diecie człowieka. 
 

Uczniowie 
klas IV-VI 

III. Zmiana nawyków 
żywieniowych 

1. Uczeń świadomie ogranicza spożycie słodkich, gazowanych 
napojów na rzecz wody mineralnej oraz naturalnych soków 
owocowych. 

2. Uczeń wie, dlaczego należy regularnie spożywać posiłki i w 
jakich odstępach czasu. 

3. Uczeń w większym stopniu zna i docenia wartości odżywcze 
mleka i przetworów mlecznych. 

4. Uczeń rozumie pojęcie „puste kalorie” i ogranicza 
spożywanie słodyczy. 
 

Wszyscy 
uczniowie 

IV. Świadomość 
konsumencka 

1. Uczeń zna zasady i cele powstawania reklam artykułów 
spożywczych. 

2. Uczeń potrafi dokonać krytycznej analizy treści reklam na 
podstawie ich obserwacji w mediach. 

3. Uczeń zna pojęcie „lokowanie produktu” i wpływ ukrytych 
treści na podświadomość konsumenta/widza. 

 

Uczniowie 
klas IV-VI 

 

BEZPIECZEŃSTWO I PIERWSZA POMOC  

Zadania Przewidywane efekty 
 

Adresaci 

Pierwsza pomoc 
przedmedyczna 

1. Uczeń zna teoretyczne zasady udzielania pierwszej pomocy. 
2. Uczeń doskonali praktyczne umiejętności z zakresu 

udzielania pierwszej pomocy. 
3. Uczeń potrafi zadbać o swoje bezpieczeństwo podczas 

udzielania pierwszej pomocy 
4. Uczeń potrafi koordynować działania w sytuacji zagrożenia 

(zna numery alarmowe, potrafi wyznaczyć rolę świadkom 
wypadku, potrafi przekazać niezbędne informacje służbom 
ratunkowym) 

5. Uczeń zna sposoby zapobiegania urazom oraz potrafi podjąć 
skuteczne działania w przypadku drobnych urazów 
(zabezpieczenie kończyn, wykorzystanie środków 
opatrunkowych, etc.) 

 
 

Uczniowie 
klas IV-VI 



Bezpieczeństwo w 
szkole 

1. Uczeń wie, jak bawić się podczas przerwy w bezpieczny 
sposób. 

2. Uczeń potrafi bawić się w sposób niezagrażający innym. 
3. Uczeń unika miejsc i sytuacji niebezpiecznych dla siebie i 

innych. 
4. Uczeń potrafi właściwie zareagować w sytuacji zagrożenia. 
5. Uczeń stosuje się do zasad zachowania i reguł 

obowiązujących w szkole. 
 

Wszyscy 
uczniowie 

Bezpieczny 
wypoczynek 

1. Uczeń zna zagrożenia jakie może napotkać podczas zabawy 
w czasie wolnym. 

2. Uczeń potrafi ostrzec inne osoby przed ewentualnym 
zagrożeniem 

3. Uczeń potrafi organizować zabawę w bezpieczny sposób. 
4. Uczeń potrafi odpowiednio zareagować w sytuacji 

zagrożenia. 
5. Starsi uczniowie posiadają kompetencje do edukowania 

młodszych kolegów w zakresie zagrożeń i niebezpieczeństw. 
 

Uczniowie 
klas I-III 

Bezpieczna droga do 
szkoły 

1. Uczniowie znają podstawowe zasady ruchu drogowego. 
2. Uczniowie wiedzą w jaki sposób dobierać ubiór do 

warunków atmosferycznych (elementy odblaskowe, 
kolorowe ubrania). 

3. Uczniowie klas IV uzyskują uprawnienia do jazdy na rowerze 
oraz znają zasady korzystania z dróg w charakterze 
rowerzysty. 

4. Uczniowie znają zasady kontaktu z osobami obcymi oraz 
potrafią asertywnie reagować w sytuacji zagrożenia. 

 

Wszyscy 
uczniowie  

Bezpieczne spędzanie 
czasu wolnego 

1. Uczniowie znają zagrożenia wynikające z niewłaściwego 
korzystania z artykułów gospodarstwa domowego. 

2. Uczniowie wiedzą w jakim zakresie mają dostęp do maszyn 
rolniczych. 

3. Uczniowie wiedzą jak zachować się w kontakcie z dzikim 
zwierzęciem. 

4. Uczniowie wiedzą jakie rośliny mogą stanowić zagrożenie 
dla zdrowia lub życia. 

 

Wszyscy 
uczniowie 

RUCH W ŻYCIU CZŁOWIEKA 
 

Zadania Przewidywane efekty Adresaci 
Uczestniczenie w 
różnych formach 
aktywności fizycznej 

1. Uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach wychowania 
fizycznego. 

2. Uczniowie aktywnie uczestniczą w pozalekcyjnych zajęciach 
sportowych (sks). 

3. Uczniowie włączają się w zajęcia organizowane przez sekcje 
sportowe (Judo, taniec, Taekwondo etc.) 

4. Uczniowie w aktywny sposób spędzają czas wolny 
5. Uczniowie znają wpływ aktywności fizycznej na 

funkcjonowanie organizmu ludzkiego. 

Wszyscy 
uczniowie 

Dbanie o prawidłową 
postawę ciała 

1. Uczniowie mają świadomość możliwości fizycznych 
organizmu 

2. Uczniowie potrafią określić korzystny wpływ ruchu na 
budowę i postawę ciała 

3. Uczeń potrafi wykonać ćwiczenia zapewniające prawidłową 
postawę ciała 

4. Uczniowie z wadą postawy uczestniczą w zajęciach 
gimnastyki korekcyjnej 

Uczniowie 
klas 0-III 



HIGIENA OSOBISTA I OTOCZENIA 
 

Zadania Przewidywane efekty Adresaci 

Dbanie o czystość 
ciała 

1. Uczniowie dbają o czystość skóry głowy, wiedzą w jaki 
sposób pielęgnować włosy. 

2. Uczniowie znają zagrożenia wynikające z zaniedbania 
higieny skóry głowy. 

3. Uczniowie wiedzą jak często należy się myć. 
4. Uczniowie po zajęciach wychowania fizycznego korzystają z 

umywalek i pryszniców w celu zadbania o świeżość i 
czystość skóry. 

5. Dziewczęta potrafią zabezpieczyć się pod względem 
higienicznym w okresie menstruacji. 
 

Wszyscy 
uczniowie 
 
 
 
 
 
 

Higiena jamy ustnej 1. Uczniowie znają zagrożenia wynikające z zaniedbania 
higieny jamy ustnej, 

2. Uczniowie regularnie i w odpowiedni sposób szczotkują 
zęby oraz czyszczą język, 

3. Uczniowie biorą udział we fluoryzacji przeprowadzanej na 
terenie szkoły 

4. Uczniowie regularnie kontrolują stan uzębienia u 
stomatologa. 
 

Wszyscy 
uczniowie 

Wpływ warunków 
atmosferycznych 
 

1. Uczniowie potrafią dobrać ubiór do warunków 
atmosferycznych, 

2. Uczniowie potrafią zabezpieczyć się przed nagłą zmianą 
pogody. 

3. Uczeń potrafi zabezpieczyć skórę przed szkodliwym 
działaniem temperatury/słońca. 
 

Wszyscy 
uczniowie 

Dbanie o czystość 
otoczenia 

1. Uczniowie zmieniają obuwie po wejściu do szkoły, 
2. Uczniowie znają zasady segregacji odpadów, 
3. Uczniowie dbają o czystość sal i terenu szkoły, 
4. Uczniowie mają poczucie odpowiedzialności za ład 

przyrodniczy w otulinie Wielkopolskiego Parku 
Narodowego. 
 

Wszyscy 
uczniowie 

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ  
 

Zadania Przewidywane efekty Adresaci 
Co to jest nałóg oraz 
mechanizmu jego 
działania (papierosy, 
dopalacze, alkohol, 
narkotyki) 

1. Uczeń wie, co to jest nałóg, 
2. Uczeń rozumie dlaczego ludzie sięgają  po środki 

uzależniające, 
3. Uczniowie znają mechanizmy uzależnienia 

Uczniowie 
klas IV - VI 

Skutki uzależnień – 
formy pomocy 

 

1. Uczeń potrafi wymienić skutki zdrowotne uzależnień,  
2. Uczeń potrafi wymienić straty ponoszone przez ludzi 

uzależnionych, 
3. Uczeń zna formy pomocy oraz instytucje udzielające 

pomocy osobom uzależnionym 
 

Uczniowie 
klas  IV - VI 

Asertywność - sztuka 
mówienia „nie” 
nałogom 

1. Uczeń zna sposoby odmawiania, 
2. Uczeń doskonali umiejętność mówienia asertywnego „nie” 

 

Wszyscy 
uczniowie  



Komputer - wróg, czy 
przyjaciel? 

 

1. Uczeń zna możliwe zagrożenia wynikające z korzystania z 
Internetu, 

2. Uczeń rozumie jak ważne jest kontrolowanie czasu 
spędzonego przez dzieci przed komputerem, 

3. Uczeń ma większą świadomość skutków uzależnień od 
Internetu i gier komputerowych. 
 

Wszyscy 
uczniowie 

Bezpieczeństwo dzieci 
w mediach – 
destrukcyjny wpływ 
reklam na młodego 
człowieka 

1. Uczeń ma większą świadomość fikcyjności świata reklam, 
2. Uczeń wie, jaka jest szkodliwość wpływu mediów na 

psychikę ludzką, 
3. Uczeń wie, jak szkodliwe dla funkcjonowania organizmu jest 

nadmierne korzystanie z mediów. 
4. Uczniowie biorą udział w konkursach dotyczących ochrony 

środowiska 
 

Wszyscy 
uczniowie 

ZDROWIE PSYCHOSPOŁECZNE I EDUKACJA DO ŻYCIA W RODZINIE 
 

Zadania Przewidywane efekty Adresaci 

Higiena umysłu 1. Uczniowie potrafią racjonalnie zaplanować czas wolny 
2. Uczniowie wiedzą jak ważny dla funkcjonowania organizmu 

jest wypoczynek 
3. Uczniowie wiedzą ile snu potrzebuje organizm ludzki, aby 

się zregenerować 
4. Uczniowie potrafią dostosować formę wypoczynku do 

rodzaju aktywności. 
 

Wszyscy 
uczniowie 

Wolontariat 1. Uczniowie z zaangażowaniem włączają się w działania 
prospołeczne organizowane na terenie szkoły, 

2. Uczniowie mają poczucie odpowiedzialności za los słabszych 
i potrzebujących 

3. Uczniowie aktywnie działają w ramach Szkolnego Klubu 
Wolontariusza 
 

Wszyscy 
uczniowie 

Wartości rodzinne 1. Uczniowie potrafią wykorzystać czas wolny do wzmacniania 
więzi rodzinnych, 

2. Uczniowie wspólnie z rodzicami uczestniczą w 
uroczystościach szkolnych, 

3. Uczniowie wspólnie z rodzicami biorą udział w „Pikniku 
rodzinnym” organizowanym na terenie szkoły, 

4. Uczniowie potrafią asertywnie wypowiadać swoje potrzeby 
w zakresie spędzania czasu z rodzicami. 
 

Uczniowie 
klas IV-VI 

Wsparcie 
psychologiczno - 
pedagogiczne 

1. Uczniowie wiedzą do kogo mogą zwrócić się z problemem 
osobistym, 

2. Uczniowie są wyedukowani w zakresie interwencji w 
sytuacjach kryzysowych, 

3. Uczniowie wiedzą jak reagować w sytuacji zagrożenia 
zdrowia lub życia swojego lub członków rodziny, 

4. Uczniowie czują przynależność grupową do kolegów i 
koleżanek z klasy 
 

Wszyscy 
uczniowie 

 

 

 



Sposoby ewaluacji: 

 Przeprowadzenie ankiet wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i 

pracowników szkoły 

 Obserwacja zmian nawyków i zachowań – wychowawcy, pielęgniarka 

szkolna, rodzice, szkolny zespół promocji zdrowia 

 Obserwacja zajęć uczniów – dyrektor, szkolny zespół promocji zdrowia 

 Analiza dokumentów – dyrektor, szkolny zespół promocji zdrowia 

 Analiza prac uczniowskich- szkolny zespół promocji zdrowia 

 

Literatura: 

 B. Woynarowska – Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w 

szkole. Poradnik dla dyrektorów i nauczycieli,  Ośrodek Rozwoju 

Edukacji, Warszawa 2011 

 I. Lutze, M. Sokołowska, B. Woynarowska – Sołdan: Narzędzia do 

autoewaluacji w szkole promującej zdrowie. Zeszyt 10 i 11 

 B. Woynarowska, M. Sokołowska: Koncepcja i zasady tworzenia szkoły 

promującej zdrowie 

 


