KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

Koncepcja Pracy Szkoły
Zespołu Szkół nr1 im. Powstańców Śląskich
w Kędzierzynie –Koźlu, w zakresie promocji zdrowia i
Edukacji Zdrowotnej.
Dokument opracowany na podstawie Poradnika dla szkół i osób wspierających ich działania
w zakresie promocji zdrowia.
Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Wojnarowskiej.
Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2016.
Dokument przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej na posiedzeniu dnia 06 czerwca2018r.

Koncepcja szkoły promującej zdrowie.
Podstawą koncepcji SzPZ są założenia promocji zdrowia, zgodnie z którymi:






zdrowie jest tworzone przez ludzi w codziennym życiu, we wszystkich siedliskach, w których
żyją, uczą się, pracują, wypoczywają, bawią się; jednym z siedlisk jest szkoła i jej społeczność
- nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie i ich rodzice;
niezbędne są dwa wzajemnie powiązane rodzaje działań
o działania indywidualne ludzi, którzy starają się, aby ich styl życia był prozdrowotny,
o działania wspólne społeczności, która tworzy sprzyjające zdrowiu środowisko
fizyczne i społeczne;
warunkiem skuteczności działań jest uczestnictwo, zaangażowanie jak największej liczby
członków danej społeczności; programy promocji zdrowia są wyrażane ,,z ludźmi'', a nie ,,dla
ludzi''; w szkole niezbędne jest uczestnictwo nauczycieli, innych pracowników, uczniów
(rzeczywiste, a nie pozorne) i współpraca z rodzicami uczniów.

Całościowe podejście do promocji zdrowia w szkole







Zdrowie uwzględnione jest w polityce i koncepcji szkoły.
Środowisko społeczne szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów i
pracowników .
Środowisko fizyczne szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów i
pracowników.
Rozwijanie umiejętności dbałości o zdrowie i kompetencji do działania uczniów i
pracowników .
Tworzenie związków społecznych.
Współpraca z pracownikami medycznymi .
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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.

Standardy szkoły promującej zdrowie
Standard pierwszy - Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu
społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i
długofalowości tych działań.
Standard drugi - Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów,
nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
Standard trzeci - Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów,
nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
Standard czwarty - Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu
samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

Zadania szkolnego koordynatora ds.promocji zdrowia.
1. Upowszechnianie koncepcji SzPZ w społeczności szkolnej.
2. Pozyskiwanie uczestnictwa członków społeczności szkolnej i sojuszników wśród
3.
4.
5.
6.
7.
8.

rodziców i w społeczności lokalnej oraz motywowanie ich do wspólnych działań.
Inicjonowanie, organizacja i koordynowanie prac związanych z dokonywaniem
diagnozy, planowaniem działań, ich realizacją i ewaluacją wyników.
Współudział w kształceniu pracowników szkoły w zakresie promocji zdrowia i
edukacji zdrowotnej.
Kierowanie pracą szkolnego zespołu promocji zdrowia.
Prowadzenie dokumentacji działań szkoły w zakresie promocji zdrowia.
Współdziałanie z koordynatorem wojewódzkiej sieci SzPZ.
Rozwijanie własnych umiejętności osobistych i społecznych, w tym współdziałania z
innymi ludźmi i kierowania wspólnie podjętymi działaniami.
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Zadania i organizacja pracy szkolnego zespołu promocji zdrowia
1. Wspieranie pracy szkolnego koordynatora i aktywny udział w:
 przeprowadzaniu diagnozy, planowaniu działań, ich realizacji i ewaluacji wyników
 organizacji szkoleń w zakresie promocji zdrowia
 prowadzeniu dokumentacji działań w zakresie promocji zdrowia i pracy szkolnego
zespołu.
2. Zespołowe podejmowanie decyzji.
3. Ustalenie reguł pracy zespołu i zakresu zadań poszczególnych członków.
4. Rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych członków zespołu.
5. Organizacja spotkań zespołu.
 cykliczność spotkań, z zapowiedzianym wcześniej tematem,
 zaplanowanie spotkań podsumowujących różne etapy pracy,
 spotkania otwarte - ,,każdy mile widziany''
 praca metodą warsztatową, z aktywnym zaangażowaniem wszystkich uczestników
(praca w małych grupach, wspólne poszukiwanie rozwiązań).
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