Szkoła Promująca Zdrowie – warunki przyjęcia
I. Warunki wstępne:
1. Aktywność na rzecz promocji zdrowia w szkole i środowisku (działania te są zawarte
i widoczne w misji i wizji szkoły).
2. Otwartość na zmiany.
3. Przekonanie o słuszności idei Dyrektora szkoły oraz większości Rady Pedagogicznej.
4. Aktywność i twórcze zaangażowanie w realizację ścieżki edukacyjnej – edukacja
prozdrowotna (lub innych form realizacji edukacji zdrowotnej w przypadku placówki).

II. Okres przygotowawczy
1. Kontakt z Koordynatorem Wojewódzkim lub Koordynatorem Regionalnym.
2. Uchwała Rady Pedagogicznej.
3. Pisemna deklaracja chęci przystąpienia do sieci (załącznik 1).
Okres przygotowawczy trwa od roku do 3 lat, w czasie którego niezbędne jest:






odbycie form doskonalenia RP z obszaru SzPZ,
powołanie szkolnego zespołu i koordynatora,
podjęcie systemowych działań w zakresie promocji zdrowia – diagnoza, planowanie, realizacja,
ewaluacja,
stałe monitorowanie samopoczucia całej społeczności szkolnej (badanie stopnia zadowolenia ze
szkoły),
opracowanie raportów rocznych i raportu podsumowującego..

1. Przygotowanie
– narodzenie się pomysłu i chęci tworzenia SzPZ w społeczności szkolnej.
okalnej.

2. Diagnoza stanu wyjściowego
aktualnych problemów ludzi, warunków funkcjonowania szkoły itd.

3. Budowanie planu działań i ich ewaluacji
-ych).
n tych problemów i sposobów usunięcia tych przyczyn.

4. Działania

osiągnięcia celu.
5. Ewaluacja wyników działań
– sprawdzenie czy osiągnięto cel.

III. Przyjęcie do sieci wojewódzkiej
Po upływie okresu przygotowawczego Koordynator i Zespół Wojewódzki przyjmują szkołę do sieci
wojewódzkiej pod warunkiem:
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1. Podtrzymania przez 60% społeczności szkolnej gotowości wstąpienia do sieci
(zawarcie porozumienia pomiędzy szkołą a Koordynatorem Wojewódzkim).
2. Dokonania ewaluacji podjętych działań;
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3. Przedstawienia raportu podsumowującego , który powinien zwierać:










wyniki diagnozy, opis problemu priorytetowego, sprawozdanie z realizacji projektu mającego na
celu rozwiązywanie problemu priorytetowego, ewaluacja projektu,
opis stopnia akceptacji środowiska dla idei SzPZ w tym stopień świadomości i zaangażowania
RP,
program edukacji zdrowotnej (w jaki sposób przebiega w szkole realizacje ścieżki?),
informację o współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
informację w jakim zakresie przeszkolono Radę Pedagogiczną, uczniów, rodziców, nauczycieli,
administrację,
opis pracy szkolnego koordynatora i zespołu wspierającego,
informację na temat wyników monitorowania samopoczucia całej społeczności szkolnej (stopnia
zadowolenia ze szkoły),
opis dostępnego dla szkoły sposobu współpracy ze służbą zdrowia,
dodatkową dostępna dokumentację z przebiegu pracy (zdjęcia, kasety wideo, CD).

4. Wizyta studyjna w szkole/placówce
Po przedstawieniu raportu i wizycie studyjnej Koordynatora Wojewódzkiego/Regionalnego i członków
zespołów wspierających, Wielkopolski Kurator Oświaty na podstawie rekomendacji Koordynatora przyjmuje
szkołę/placówkę do WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE.

III. Przyjęcie do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie
Szkoła, która została przyjęta do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie jest
w dalszym ciągu wspierana i monitorowana przez Wojewódzkiego Koordynatora, a po upływie
trzech lat, na podstawie przeprowadzonej przez szkołę autoewaluacji za pomocą odpowiednich
narzędzi
(http://www.cmppp.edu.pl/files/Narzedzia%20do%20autoewaluacjiZeszyt%2011.pdf)
Koordynator może udzielić jej rekomendacji służącej przyjęciu do Krajowej Sieci Szkół
Promujących Zdrowie.

IV. Certyfikacja
Szkoły, które przeprowadzą autoewaluację, opracują jej wyniki i przedstawią je w trakcie
publicznej prezentacji będą miały dwie możliwości:



wystąpić z wnioskiem (http://www.cmppp.edu.pl/files/Nowy%20wniosek.pdf) o przyjęcie
do Krajowej Sieci SzPZ,
wystąpić z wnioskiem (http://www.cmppp.edu.pl/files/Nowy%20wniosek.pdf) o nadanie
Polskiego Certyfikatu.

Przynależność do Krajowej Sieci SzPZ
 Szkoła przeprowadziła autoewaluację
 W uznaniu jej wieloletniej pracy szkoła została


przyjęta do Krajowej Sieci SzPZ (otrzymuje
dokument potwierdzający ten fakt)
Pozostaje w Krajowej Sieci chcąc pracować nad
swoim dalszym rozwojem zgodnie z modelem
SzPZ (dla siebie i środowiska lokalnego)

Polski Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie
 Szkoła przeprowadziła autoewaluację
 Ma świadomość oraz potwierdzenie Kapituły co



do swoich mocnych stron w zakresie budowania
modelu SzPZ (czuje się specjalistą w tym
zakresie)
Jest gotowa dzielić się z innymi szkołami
doświadczeniami jak dojść do ww. mocnej strony

Szkoły, które zdecydują się na wnioskowanie o przyjęcie do Krajowej Sieci nie muszą
przedstawiać swoich mocnych stron oraz sposobów dzielenia się doświadczeniem, a tylko
wyniki autoewaluacji i opis zmian, jakie zaszły w szkole w ciągu ostatnich trzech lat.
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Załącznik 3 (dokumentacja projektu SzPZ)
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Etapy przyjęcia do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

SPEŁNIENIE WARUNKÓW WSTĘPNYCH

OKRES PRZYGOTOWAWCZY
(TRWA OD ROKU DO 3 LAT)

1. Aktywność na rzecz promocji zdrowia w
szkole i środowisku (działania te są zawarte
i widoczne w misji i wizji szkoły).
2. Otwartość na zmiany.
3. Przekonanie o słuszności idei Dyrektora
szkoły oraz większości Rady
Pedagogicznej.
4. Aktywność i twórcze zaangażowanie w
realizację ścieżki edukacyjnej – edukacja
prozdrowotna (lub innych form realizacji
edukacji zdrowotnej w przypadku placówki).

PRZYJĘCIE DO WIELKOPOLSKIEJ
SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH
ZDROWIE

Warunki konieczne do wpisania szkoły/placówki na
listę szkół Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących
Zdrowie – okres przygotowawczy:
1. Kontakt z Koordynatorem Wojewódzkim lub
Koordynatorem Regionalnym.
2. Uchwała Rady Pedagogicznej.
3. Pisemna deklaracja chęci przystąpienia do
sieci (załącznik 1).
Za datę rozpoczęcia okresu przygotowawczego
przyjmujemy datę podjęcia uchwały Rady
Pedagogicznej.

3 lata

powołanie szkolnego
zespołu i koordynatora

podjęcie systemowych
działań w zakresie promocji
zdrowia – diagnoza,
planowanie, realizacja,
ewaluacja

Udzielenie rekomendacji
Koordynatora
Wojewódzkiego lub
Koordynatora Regionalnego

WIZYTA STUDYJNA
W SZKOLE/PLACÓWCE

DECYZJA WKO O PRZJĘCIU DO
WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZKÓŁ
PROMUJĄCYCH ZDROWIE

Szkoła/placówka realizuje
szkolny program promocji
zdrowia, a po zakończeniu
każdego roku szkolnego przesyła
koordynatorowi regionalnemu
raport z działalności

odbycie form doskonalenia
Rady Pedagogicznej
z obszaru SzPZ

monitoring
przygotowanie raportu
podsumowującego

URUCHOMIENIE PROCEDURY ZWIĄZANEJ Z:
1) PRZYJĘCIEM DO KRAJOWEJ SIECI SzPZ
LUB
2) NADANIEM POLSKIEGO CERTYFIKATU
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Opracowanie: Jarosław Haładuda – wizytator WKPiG Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Koordynator Regionalny SzPZ
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Przyjęcie do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie
Nadanie Polskiego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie
Po upływie minimum 3 lat przynależności
do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących
Zdrowie - licząc od daty przyznania
Certyfikatu.

ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO:
 KRAJOWEJ SIECI SzPZ
LUB ZŁOŻENIE WNIOSKU O NADANIE:
 POLSKIEGO CERTYFIKATU
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
PRZYJĘCIE DO KRAJOWEJ SIECI SzPZ
CERTYFIKAT SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Certyfikat nadawany jest
na okres pięciu lat

WYMAGANA DOKUMENTACJA

Szkoła przesyła pod adres wojewódzkiego
koordynatora:
Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wydział
Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego, ul.
Kościuszki 93; 60-967 Poznań.

HARMONOGRAM
Zakłada się, że wnioski o nadanie certyfikatu będą
rozpatrywane w każdym roku szkolnym dwukrotnie:



dwa komplety następujących dokumentów:
a. wypełniony wniosek szkoły o przyjęcie
do Krajowej Sieci Szkół Promujących
Zdrowie i/lub nadanie Polskiego
Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie,
b. wypełniony arkusz: Upowszechnianie
koncepcji szkoły promującej zdrowie,
c. wypełnione raporty z ewaluacji
w zakresie pięciu standardów,
d. wypełnione arkusze zbiorcze dla standardu
pierwszego, drugiego, trzeciego i piątego.

Nadanie Polskiego Certyfikatu Szkoła
Promująca Zdrowie nastąpi na wniosek
Wojewódzkiego Koordynatora
po przeprowadzeniu przez szkołę
procedury tzw. autoewaluacji w zakresie
pięciu standardów szkoły promującej
zdrowie.



Semestr pierwszy - ustala się następujące
terminy: - do 15 stycznia szkoły składają Wniosek
wraz z załącznikami do wojewódzkiego
koordynatora, - do 15 marca wojewódzki
koordynator przesyła Wniosek wraz z załącznikami
do CMPPP, - do 15 maja Kapituła podejmuje
decyzję o przyjęciu do Krajowej Sieci Szkół
Promujących Zdrowie lub/oraz nadaniu szkole
certyfikatu lub odmowie jego udzielenia, - około 15
czerwca odbywa się uroczyste wręczenie szkołom
certyfikatów oraz dokumentów potwierdzających
przyjęcie do Krajowej Sieci Szkół Promujących
Zdrowie.
Semestr drugi - ustala się następujące terminy: do 15 czerwca szkoły składają Wniosek wraz
z załącznikami do wojewódzkiego koordynatora, do 15 września wojewódzki koordynator przesyła
Wniosek wraz z załącznikami do CMPPP, do 15 listopada Kapituła podejmuje decyzję
o przyjęciu do Krajowej Sieci Szkół Promujących
Zdrowie lub/oraz nadaniu szkole certyfikatu lub
odmowie jego udzielenia, - na przełomie listopada
i grudnia odbywa się uroczyste wręczenie szkołom
certyfikatów oraz dokumentów potwierdzających
przyjęcie do Krajowej Sieci Szkół Promujących
Zdrowie.

Opracowanie: Jarosław Haładuda – wizytator WKPiG Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Koordynator Regionalny SzPZ
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STANDARDY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE
STANDARD PIERWSZY

Szkoła Promująca Zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym
rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.

Szkoła Promująca Zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób
sprzyjający:

STANDARD DRUGI




STANDARD TRZECI

uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności
szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej oraz
skuteczności i długofalowości działań.

Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników i dąży do zwiększenia jej
skuteczności.
Tworzy klimat społeczny sprzyjający:

STANDARD CZWARTY





STANDARD PIĄTY

zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,
osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspierający ich poczucie
własnej wartości,
uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków
społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.

Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu
samopoczuciu uczniów i pracowników.

Opracowanie: Jarosław Haładuda – wizytator WKPiG Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Koordynator Regionalny SzPZ;(na podstawie materiałów CMPPP w Warszawie)
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