PROMOCJA ZDROWIA - HISTORIA

Szkoła w ramach promocji zdrowia realizowała liczne programy profilaktyczne
i prozdrowotne:
- „Wolność oddechu – zapobiegaj astmie”,
- „Trzymaj formę”,
- „Strażnicy uśmiechu’,
- „Czyste powietrze wokół nas”,
- „Mleko w szkole”,
- „Owoce i warzywa”,
- „Nie jesteś Robinsonem - ograniczenie przemocy w środowisku dzieci
i młodzieży” ,
- „Debata”,
- „Saper”

Nasze działania


Projekt „Nie jesteś Robinsonem- ograniczanie przemocy w środowisku dzieci
i młodzieży”

We wrześniu 2007 r. została wydana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej książka
„Wspierać i być wspieranym”. Zawarty jest w niej rozdział „Nie jesteś Robinsonem”
o zmniejszaniu agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży. Autorami rozdziału są dyrektorzy
szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych powiatu ostródzkiego. Wśród nich - Mariola
Jarmołowicz – dyrektor szkoły.


Projekt „Szkoła wolna od dymu tytoniowego”

Dnia 26 październiku 2012r. wśród uczniów klas IV – VI realizowany był projekt
„Szkoła wolna od dymu tytoniowego”, który był częścią programu profilaktyki
antynikotynowej wdrażanego przez Szkoły Promujące Zdrowie w powiecie ostródzkim.
W ramach szkolnego projektu dzieci kl. III a uczestniczyły w zajęciach na temat
„Dymy, które szkodzą”, prowadzonych przez szkolnego lidera promocji zdrowia p. Teresę
Pętlicką – Krzekotowską i wychowawcę kl. III a p. Alinę Kowalską.
Grupa teatralna „Trójeczka” pod kierunkiem p. Heleny Orlińskiej przygotowała dwie
scenki profilaktyczne „Nie daj się nałogom ! Bądź po prostu sobą” oraz „Kogut palacz”.



Projekt zajęć opiekuńczo - wychowawczych

W dniach 6-8 marca 2013 r. realizowaliśmy projekt zajęć opiekuńczowychowawczych:
- pierwszy dzień odbywał się pod hasłem „Rozwijaj swoje dary i talenty”, drugi
„Pomagaj innym” i trzeci „ Żyj zdrowo!”.



Projekt ,,Promocja Zdrowia Społeczności Szkolnej’’

W latach 2012-2015 szkoła realizowała projekt pn. ,,Promocja zdrowia społeczności
szkolnej’’, który miał charakter innowacyjny i pilotażowy. Łączył i korzystał z koncepcji
i doświadczeń dwóch realizowanych od wielu lat w Polsce i Europie siedliskowych
programów promocji zdrowia: szkoła promująca zdrowie i promocja zdrowia w miejscu
pracy. Realizowany był w 21 szkołach sześciu województw: warmińsko-mazurskiego,
pomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego oraz małopolskiego,
we współpracy z Zespołem ds. Promocji Zdrowia w Szkole w Ośrodku Rozwoju
Edukacji (ORE) w Warszawie oraz Zakładem Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki
o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
W szkole projekt koordynowała Teresa Pętlicka- Krzekotowska. Był on skierowany
do nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Głównym celem projektu było:



zachęcanie pracowników szkoły, by zmieniali swój styl życia i swoje środowisko
na sprzyjające zdrowiu,
inicjowanie w szkole działań na rzecz promocji zdrowia pracowników.

Każdego roku realizowaliśmy cele, które wynikały z przeprowadzonej w styczniu
2012 r. diagnozy potrzeb. Skupiliśmy się nad poprawą nawyków żywieniowych oraz
zwiększeniem aktywności fizycznej pracowników.

W czasie trwania projektu odbyło się 7 dwudniowych spotkań w Sulejówku pod
Warszawą w Ośrodku Szkoleniowym ORE, na których koordynatorzy i dyrektorzy szkół
prezentowali swoje opinie, doświadczenia z realizacji planów, uczestniczyli w zajęciach
warsztatowych i seminariach z udziałem specjalistów.

3 czerwca 2015 r. w Warszawie w auli ORE odbyła się konferencja podsumowująca
trzyletni projekt, na której podzielono się refleksjami i doświadczeniami wynikającymi
z udziału w projekcie. Mariola Jarmołowicz - dyrektor szkoły zaprezentowała uczestnikom
konferencji osobiste korzyści z realizacji projektu. Szkołom wręczono zaświadczenia
o udziale w projekcie.



Olimpiada „Zdrowy Styl Życia”

Szkoła od 13 lat realizuje zadania Olimpiady „Zdrowy Styl Życia”, której celem jest
promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej:






dbanie o własne zdrowie w zakresie racjonalnego odżywiania, spędzania wolnego
czasu,
dbanie o higienę,
asertywność,
udzielanie pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach,
dzielenie się zdobytą wiedzą poprzez prezentację różnych form Olimpiady.

 Inne działania
Podejmujemy działania, dbając o zdrowie i dobry klimat wśród uczniów i ich
rodziców, nauczycieli oraz pracowników szkoły i tworzymy zdrowe środowisko dla
wszechstronnego i pełnego rozwoju dziecka:
 w listopadzie 2012 r. odbyło się badanie stanu uzębienia dzieci 6 i 12 –
letnich,
 30 maja 2008 r. odbył się festyn sportowy dla społeczności szkolnej,
 ferie zimowe - każdego roku organizowane jest półzimowisko dla uczniów
szkoły. Spędzają oni czas miło i bardzo aktywnie. Każdy dzień obfituje w wiele
atrakcji.

 „Bawmy się razem” - uczniowie klas drugich uczestniczą w miejskiej imprezie
sportowo – rekreacyjnej.

 Zdrowe wakacje, czyli jak dbać o zdrowie podczas wypoczynku letniego:

25 czerwca 2014 r. odbyło się spotkanie uczniów z p. Anną Skibą- pracownikiem
PSSE w Ostródzie. Uczniowie zapoznali się z prezentacją, która przestrzegała przed
potencjalnymi zagrożeniami i wskazywała na sposoby radzenia sobie z nimi:








zachowanie w lesie i nad wodą,
zapobieganie zatruciom pokarmowym,
zapobieganie wściekliźnie,
szkodliwość promieniowania słonecznego,
zachowanie podczas burzy,
jak ustrzec się kleszczy,
zapobieganie pokąsaniu przez żmije.

 Dzień Dziecka „Zdrowo - na sportowo”
1 czerwca każdego roku uczniowie uczestniczą w szkolnych zabawach
sportowo-rekreacyjnych.

 Projekt ,, Bezpieczne wakacje”

 Szkoła promując zdrowy styl życia uczestniczy w wielu konferencjach
z zakresu promocji zdrowia oraz jest współorganizatorem niektórych
z nich:

1. 28.09.2000 r. – Olsztyn - współorganizacja Wojewódzkiej Konferencji ,, Edukacja
zdrowotna i promocja zdrowia w szkole” w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.
2. październik 2003 r. - Kazimierz Dolny - udział dyrektora szkoły w Jesiennej Szkole
Promocji Zdrowia – ,, Krajowy Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu
i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży”.
3. marzec 2004 r. – podsumowanie programu MENiS i KO w Olszynie ,, Wspomaganie
szkól i placówek w edukacji zdrowotnej i realizacji szkolnego programu profilaktyki
przez poradnie psychologiczno- pedagogiczne”.
4. 23.03.2006 r. – Ostróda - udział w sesji pn. ,, Przeciwdziałanie agresji i przemocy
wśród dzieci i młodzieży” – podsumowanie i prezentacja programu ,, Wspomaganie
szkół i placówek przez poradnie psychologiczno- pedagogiczne w działaniach
wychowawczych i profilaktycznych”.
5. 30 stycznia 2007 r. – Olsztyn - spotkanie dyrektorów Szkół Promujących Zdrowie
województwa warmińsko-mazurskiego z p. Izabelą Lutze z Pracowni Promocji
Zdrowia
Centrum
Medycznego
Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Warszawie w Zespole Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej
w Olsztynie.
6. 24 maja 2007 r. – Olsztyn - spotkanie dyrektorów Szkół Promujących Zdrowie

województw: łódzkiego, warmińsko-mazurskiego oraz szkół i placówek
uczestniczących w programie Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium
Oświaty w Olsztynie „Wspomaganie szkół i placówek przez poradnie psychologicznopedagogiczne w wychowaniu i profilaktyce” w Przedszkolu Miejskim Nr 16 w Olsztynie.

7. 14 listopada 2007 r. – Ostróda - konferencja pod hasłem „Wspierać i być
wspieranym” w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie.
8. 26-28 listopada 2007 r. – Toruń - wojewódzka konferencja podsumowująca trzy lata
wspólnej pracy w ramach programu pt. „Wspomaganie szkół i placówek przez
poradnie psychologiczno-pedagogiczne w wychowaniu i profilaktyce”.
9. 9- 14 czerwca 2008 r. – Ostróda - konferencja pod hasłem „Wspierać i być
wspieranym” w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. Jana Bażyńskiego
w Ostródzie.
10.

20 października 2009 r. –Tyrowo - spotkanie dyrektorów szkół i placówek
realizujących projekt Szkoła Promująca Zdrowie w Zespole Przedszkolno – Szkolnym
w Tyrowie.

11. 26 października 2009 r. – Nowe Miasto Lubawskie - Wojewódzka Konferencja
„Wspierać i być wspieranym”.

12. 5 kwietnia 2012 r. – Olsztyn - spotkanie dyrektorów szkół zaproszonych przez Ośrodek
Rozwoju Edukacji w Warszawie do udziału w programach pilotażowych „Promocja zdrowia
pracowników szkół promujących zdrowie” oraz „Ruch i zdrowe żywienie w szkole”
z Warmińsko- Mazurskim Kuratorem Oświaty w Olsztynie p. Grażyną Przasnyską.
13. 26 października 2012 r. - Ostróda - konferencja pt. „Szkoła wolna od dymu
tytoniowego” w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie.
14. 9 listopada 2012 r. – Działdowo - spotkanie przedstawicieli szkół biorących udział
w programie pilotażowym „Promocja zdrowia pracowników szkół promujących zdrowie”
w Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Działdowie.
15. 29 listopada 2012 r. - Olsztyn - Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie
podsumowująca 20-lecie działalności Szkół Promujących Zdrowie w województwie
warmińsko-mazurskim w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina
w Olsztynie. Podczas spotkania został odczytany list do uczestników konferencji od p. prof.
Krystyny Ostrowskiej.

16. 14 grudnia 2012 r. – Olsztyn - spotkanie podsumowujące nagranie programów
telewizyjnych z cyklu „Nasze Zdrowie” w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Olsztynie.
17. 13 maja 2013 r. – Olsztyn - spotkanie dyrektorów szkół zaproszonych przez Ośrodek
Rozwoju Edukacji w Warszawie do udziału w pilotażowych programach „Promocja zdrowia
pracowników szkół promujących zdrowie” oraz „Ruch i zdrowe żywienie w szkole”
z Warmińsko-Mazurskim Wicekuratorem Oświaty p. Markiem Szter.
18. 20 września 2013 r. – Barczewo - konferencja pt. .„Nauczyciel wobec aktualnych
wyzwań edukacyjnych” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego
w Barczewie. Wykład inauguracyjny pod w/w hasłem wygłosiła p. prof. Krystyna Ostrowska
z Uniwersytetu Warszawskiego.
19. 28 kwietnia 2014r. – Biskupiec - spotkanie prezentujące dorobek szkół zaproszonych
przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie do udziału w programach pilotażowych
„Promocja zdrowia pracowników szkół promujących zdrowie” oraz „Ruch i zdrowe żywienie
w szkole” w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Orła Białego w Biskupcu.

20. 23 września 2014 r. – Działdowo - seminarium dla przedstawicieli szkół gminy i miasta
Działdowo, powiatu działdowskiego oraz placówek województwa warmińskomazurskiego, które urzeczywistniają program ,,Szkoła Promująca Zdrowie” w siedzibie
Agencji Rozwoju S.A w Działdowie.

21.16.10.2014 r. – Ostróda - Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie
w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie.
22. 8.01.2015 r. – Olsztyn - Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie
pn. ,,Podnoszenie efektywności pracy w Szkole Promującej Zdrowie poprzez planowanie”
w Szkole Podstawowej Nr 30 im. Marii Zientary Malewskiej.
23. 25.02.2015 r. – Nowe Miasto Lubawskie - Wojewódzka Konferencja Szkół
Promujących Zdrowie w Urzędzie Miasta w Nowym Mieście Lubawskim.

24. 26.11.2015 r. – Bielice - Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie
w Zespole Szkół w Bielicach.
25. 11.06.2015 r. – Olsztyn - konferencja szkół realizujących europejski program „Owoce
i warzywa w szkole” .
26. 16.06.2015 r. – Ostróda - Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie
w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie.
27. 11.03.2016 r.- Olsztyn - seminarium pn. ,, W drodze do krajowego certyfikatu”
z udziałem przedstawicieli szkół realizujących program Szkoła Promująca Zdrowie
w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Olsztynie.
28. 27.10.2016 r. - Olsztynek - Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie
w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku.

