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Promocja zdrowia jest procesem umożliwiającym ludziom 

zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem                             

i jego poprawę.

„ Nasze zdrowie w naszych rękach”

(Karta Ottawska - Promocja Zdrowia 1986r.) 



Szkoła Specjalna 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 Specjalnej Promującej Zdrowie 

I. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają 

uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w 

zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości 

tych działań.                                                                                        

II. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu 

samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników 

szkoły oraz rodziców uczniów.                                                          

III. Szkoła prowadzi edukację zdrowotną uczniów i umożliwia 

im praktykowanie w codziennym życiu zachowań 

prozdrowotnych.                                                                                               

IV. Szkoła podejmuje działania w celu zwiększenia 

kompetencji pracowników  i rodziców uczniów w zakresie 

dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej 

uczniów.



WAŻNE DATY

 15 grudnia 2016r. - Rada Pedagogiczna podjęła Uchwałę

dotyczącą tworzenia SzPZ oraz powołano szkolnego

koordynatora i zespół ds. Promocji Zdrowia.

 22 marca 2017r. - wpisanie ZPSWR nr1 na listę kandydatów

do Mazowieckiej sieci Szkół Promujących Zdrowie.

 10 kwietnia 2018r. - wpis ZPSWR nr1 do Mazowieckiej sieci

Szkół Promujących Zdrowie.

 styczeń – luty 2021r.- przeprowadzenie autoewaluacji.



Cel autoewaluacji:                                                                                                           

sprawdzenie, w jakim stopniu szkoła osiąga cele w dwóch standardach II i III 

określone w polskiej koncepcji Szkoły Promującej Zdrowie. Uzyskane w wyniku 

autoewaluacji dane stanowią podstawę do refleksji i planowania dalszych działań dla 

rozwoju Szkoły.      

Narzędzia wykorzystywane w autoewaluacji:                                                                                    

• obserwacja bezpośrednia,                                                                                                   

• analiza dokumentów,                                                                                                        

• wywiady,                                                                                                                   

• badania ankietowe wychowawców, nauczycieli, rodziców i pracowników 

niepedagogicznych,                                                                                                           

• badanie uczniów za pomocą rozmowy: Co lubię w mojej szkole? Czego nie lubię                

w mojej szkole?



BADANIA DOTYCZYŁY:     

• Atmosfery w szkole /klimatu społecznego/,                                                                                    

•  Edukacji zdrowotnej,                                                                                                      

•  Dobrego samopoczucia w szkole,                                                                                            

•  Podjętych działań dla umocnienia zdrowia.  



Badana Grupa 

Społeczność

Szkolna

Liczba osób 

uprawnionych do 

badania *

Liczba osób , która 

wzięła udział            

w badaniu

Dane w %

Wychowawcy 22 20 92 %

Nauczyciele 28 24 86 %

Pracownicy

niepedagogiczni

36 28 78 %

Rodzice 76 43 57 %

Uczniowie

Wychowankowie

76 21 28 %



SKALA OCEN:

5 pkt. – stan pożądany (optymalny), nie wymaga korekty, uzupełnień, zmian, 

poprawy, jest to „mocna” strona szkoły;                                                                                      

4 pkt. – niewielkie zastrzeżenia w stosunku do stanu pożądanego, niezbędna 

niewielka korekta;                                                                                                           

3 pkt. – wyraźne zastrzeżenia w stosunku do stanu pożądanego, niezbędna duża 

korekta;                                                                                                                     

2 pkt. – brak lub niesatysfakcjonujący stopień osiągania danego wskaźnika, jest to 

„słaba” strona szkoły;                                                                                                       

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 II

Klimat społeczny szkoły sprzyja 

zdrowiu i dobremu samopoczuciu 

uczniów, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły oraz rodziców 

uczniów 



WYMIARY dla II STANDARDU 

1. Wychowawcy: stwarzanie możliwości uczestnictwa w życiu szkoły, relacje

i wsparcie ze strony dyrekcji, relacje z nauczycielami, relacje i innymi pracownikami

szkoły, relacje z rodzicami uczniów.

2. Nauczyciele: stwarzanie możliwości uczestnictwa w życiu szkoły, relacje i wsparcie ze

strony dyrekcji szkoły, relacje z innymi pracownikami szkoły, relacje z rodzicami uczniów.

3. Pracownicy niepedagogiczni: stwarzanie możliwości uczestnictwa w życiu szkoły,

relacje i wsparcie ze strony dyrekcji szkoły, relacje z nauczycielami i innymi pracownikami

prowadzącymi zajęcia z uczniami, relacje z innymi niepedagogicznymi pracownikami

szkoły,

4. Rodzice uczniów: stwarzanie możliwości uczestnictwa w życiu szkoły, relacje

z pracownikami szkoły, postrzeganie przez rodziców sposobu, w jaki nauczyciele traktują

ich dzieci, postrzeganie przez rodziców stosunku ich dzieci do szkoły.



PDSUMOWANIE WYNIKÓW w II STANDARDZIE

4,8                          4,2                                     4,2                                          4,7

1.Wychowawcy      2.Nauczyciele        3.Pracownicy niepedagogiczni         4.Rodzice 

Średnia liczba punktów dla standardu drugiego: 4,4



Podsumowanie wyników w standardzie II 

Średnia liczba punktów dla standardu drugiego dla badanych grup                                     

tj. wychowawców, nauczycieli (niebędących wychowawcami), pracowników     

niepedagogicznych, rodziców to:  4,4 pkt.

Problem priorytetowy: 

Niewystarczająca ilość działań informacyjnych                            

o sprawach życia szkoły wśród nauczycieli (niebędących 

wychowawcami) i pracowników niepedagogicznych.



WNIOSKI

- Umożliwić uczestniczenie pracownikom oraz 
rodzicom w życiu i pracy szkoły.

- Poprawić przepływ informacji między kadrą 
pedagogiczną a pozostałymi pracownikami.

- Zwiększyć możliwości wypowiedzenia się 
społeczności szkolnej  w sprawach życia                    
i pracy szkoły.



STANDARD TRZECI 

Szkoła prowadzi edukację zdrowotną 

uczniów i umożliwia im 

praktykowanie w codziennym życiu 

zachowań prozdrowotnych.



WYMIARY dla III STANDARDU 

1. Realizacja edukacji zdrowotnej w szkole.

2. Zapewnienie uczniom prawidłowego żywienia w szkole i umożliwienie   

praktykowania prozdrowotnych zachowań związanych z żywieniem                                    

i jedzeniem.

3.Umożliwienie uczniom praktykowania zachowań związanych dbałością                  

o ciało.

4.Działania dla zwiększenia aktywności fizycznej uczniów.

5. Umożliwienie uczniom praktykowania zachowań zwiększających ich 

bezpieczeństwo. 

6. Wprowadzenie elementów edukacji dotyczącej seksualności uczniów.



PDSUMOWANIE WYNIKÓW w III STANDARDZIE

WYMIAR Średnia 
liczba 

punktów

Wybrane elementy, których poprawa 
jest piIna i możliwa

1. Realizacja edukacji zdrowotnej w 
szkole.

5

2.   
Zapewnienie uczniom prawidłowego 
żywienia w szkole i umożliwianie 
praktykowania prozdrowotnych 
zachowań związanych z żywieniem i 
jedzeniem.

5

3.  
Umożliwianie uczniom 
praktykowania zachowań związanych 
z  dbałością o ciało.

4

4.  Działania dla zwiększenia aktywności 
fizycznej uczniów.

5

5.  
Umożliwianie uczniom praktykowania 
zachowań   zwiększających ich 
bezpieczeństwo.

5

6.  Wprowadzanie elementów edukacji 
dotyczącej  seksualności uczniów.

3 Wychowawcy klas powinni częściej 
rozmawiać z uczniami oraz ich rodzicami o 
seksualności.



Średnia liczba punktów dla standardu trzeciego: 4,5 

Problem priorytetowy:  

Niewystarczająca ilość uczniów praktykuje 

zachowania dbania o higienę osobistą.



WNIOSKI

- Nauczyciele, wychowawcy powinni z uczniami                            
w sposób dostosowany do ich rozwoju 
poznawczego rozmawiać na temat higieny 
osobistej. 

- Nauczyciele, wychowawcy zobowiązani są do 
pomagania uczniom w praktykowaniu zachowań 
związanych z dbałością o higienę osobistą.



Badana grupa

liczba zbadanych os6b

Średnia 

liczba 

punk-
tów

Najważniejsze lub najczęściej powtarzające się czynniki wpływające  
na samopoczucie (dotyczy odpowiedzi na pytania otwarte w 

ramkach)

DOBRZE
ŹLE

1 2 3 4 5

Nauczyciele wychowawcy klas
liczba: 20

5

Przyjazne warunki, zaplecze metodyczne
Tworzą współpracownicy,
Duża samodzielność w realizacji zadań,
Dobre relacje z rodzicami uczniów,
Kontaky z innymi nauczycielami,
Troska dyrekcji o dobro uczniów, wychowanków, 
nauczycieli I innych pracowników.

Zachowania trudne 
wśród wychowanków, 
uczniów. 

lnni nauczyciele

(niebędący wychowawcami) i inni 

pracownicy prowadzący zajęcia z uczniami
liczba: 24

5

Dobrze zarządzana Placówka,
Doposazenie w środki dydaktyczne,
Można liczyć na wsparcie dyrektora w sytuacjacch 
trudnych,
Sprzyjając atmosfera pracy,
Praca zgodna z zainteresowaniami,
Teren zielony, infrastruktura szkoły,
Współpraca między nauczycielami,
Wysokie kompetencje,
Lubię pracę z niepełnosprawnymi.

Brak płynnego 
przepływu informacji 
między pracownikami 
dotyczących uczniów,
Podejścia 
doświadczonych stażem 
nauczycieli, którzy nie 
zawsze chcą dzielić się 
wiedzą I 
doświadczeniem z 
młodszymi.

Dobre samopoczucie w szkole 



Badana grupa

liczba zbadanych os6b

Średnia 

liczba 

punk-
tów

Najważniejsze lub najczęściej powtarzające się 
czynniki wpływające  na dobre samopoczucie                

w szkole                

DOBRZE ŹLE

1 2 3 4 5

Pracownicy niepedagogiczni liczba: 28

5

Miła atmosfera,
Osoby,z którymi pracują lubią dzieci,
Współpracownicy,
Czuć się potrzebna,
Miłe otoczenie,
Mogę liczyć na pomoc współpracowników.

Nie ma motywacji finansowej, 
niskie zarobki,
Sytuacje stresujące,
Zachowania agresywne uczniów,
Przykre incydenty w pracy,
Stres.

Rodzice uczniów
liczba:43

5

Wszystko,  życzliwość, wyrozumiałość, 
perfekcjonizm dla dzieci, rodziców 
pracowników,
Personel pomocny, załatwia sprawy 
pozytywnie,
Uśmiech,
Dyrekcja, nauczyciele, pomoce 
epatyczni,zaangażowani I poświęceni swojej 
pracy,
Otaczanie dzieci z troską I traktowanie z 
szacunkiem,
Dają wsparcie rodzicom,
Otoczenie super,
Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom,
Zajęcia dodatkowe – rewalidacyjne,
Znają dobrze dziecko w szkole,
Pomagają w ubieraniu.
Dziecko lubi Chodzić do szkoły.

Widok chorych, niepełnosprawnych 
dzieci powoduje przygnębienie I 
żal.

Średnia liczba punktów dla 
czterech grup 5



EFEKTY DZIAŁAŃ

Osiągnięto bardzo dobry wynik , maksymalną liczbę punktów - 5. 

Społeczność szkolna wysoko oceniła dobre samopoczucie                              
w swoim miejscu pracy.

Problemu priorytetowego: nie wyłoniono. 



Badana grupa

liczba zbadanych os6b

Średni 

odsetek 

odpo-

wiedzi

tak
Działania podejmowane dla 

umacniania zdrowia 

NAJCZĘŚCIEJ NAJRZADZIEJ

1 2 3 4

Nauczyciele wychowawcy 

klas
liczba : 20

75% Zwracam uwagę na to, jak się odżywiam.
Staram się być aktywnym fizycznie.
Znajduję czas na odpoczynek.

Zwracam uwagę na systematyczne 
wykonywanie samobadania np. Pomiar masy 
ciała, ciśnienia tętniczego itp.)

lnni nauczyciele

(niebędący 

wychowawcami) i inni 

pracownicy prowadzący  

zajęcia z uczniami

liczba: 24

70% Zwracam uwagę na to, jak się odżywiam.
Staram się być aktywnym fizycznie.

Zwracam się do innych ludzi o pomoc,gdy 
mam jakiś trudny problem do rozwiązania.
Znajduję czas na odpoczynek.

Podejmowanie działań dla umacniania zdrowia  



Pracownicy 

niepedagogiczni
liczba: 28

60% Staram się szukać pozytywów zarówno w 
siebie jak i w innych ludziach.
Znajduję czas na odpoczynek.
Zwracam uwagę na utrzymanie dobrych 
relacji z bliskimi osobami.

Zwracam się do innych ludzi o pomoc,gdy 
mam jakiś trudny problem do rozwiązania.
Zwracam uwagę na systematyczne 
wykonywanie samobadania np. Pomiar 
masy ciała, ciśnienia tętniczego itp.)

Rodzice uczniów

liczba: 43

62% Zwracam uwagę na to, jak się odżywiam.
Staram się być aktywnym fizycznie.

Rozwijam swoje umiejętności radzenia sobie 
z trudnościami w wychowaniu dziecka.

Średni odsetek 
odpowiedzi tak dla 
czterech grup

66%



Wnioski do dalszych działań: 

Osiągnięto pozytywny (pożądany) wynik dla wszystkich 

grup badanych na poziomie 66%  co świadczy                        

o wysokim poziomie podejmowanych działań dla 

umacniania zdrowia.



BADANIE KLIMATU SPOŁECZNEGO UCZNIÓW

Badanie opinii uczniów na temat tego, co lubią, a czego

nie lubią w swojej szkole oparte było na przeprowadzeniu

rozmowy. Uznano, że opinie te mogą w pewnej mierze

informować o postrzeganiu przez podopiecznych klimatu

społecznego szkoły czyli określić stopień realizacji

standardów szkoły promującej zdrowie.

W badaniu wzięło udział 21 uczniów.



Wymiar

A. Co uczniowie lubią w szkole? B. Czego uczniowie nie lubią w szkole?

Treści (wskaźniki) zawarte w 
wypowiedziach uczniów

Liczba 
wskazań

Treści (wskaźniki) zawarte w wypowiedziach 
uczniów

Nauczyciele i inni 
pracownicy szkoły i 
relacje z nimi

Nauczycieli.
Wychowawców.

20 Jak ktoś mi rozkazuje.

Uczniowie i relacje 
między nimi

Dzieci z mojej klasy.
Rozmawiać na podwórku                         
z koleżankami.
Bawić się razem.
Wspólnie grać w piłkę.
Dzieci w szkole.
Swoją klasę.

32 Jednego głośnego kolegi.
Małych dzieci.
Krzyków dzieci.
Jak ktoś mnie denerwuje.
Kłótni z kolegami.
Jak mnie inne dzieci zaczepiają.
Jak mnie ciągną za włosy inne dzieci                                
i drapią.
Jak dużo mówi koleżanka.

Rzeczy, przedmioty
Uczyć się w szkole.
Wychowanie fizyczne.
Zajęcia z gotowania.
Praca na Programie Squla.
Zajęcia plastyczne.
Lepić z plasteliny.
Zajęcia integracji sensorycznej.

49 Gotowania- pracowni kulinarnej
Lepić z plasteliny.
Grać w piłkę.
Śpiewać. Muzyki.
W-F ,bo ćwiczenia mnie męczą.



Aktywności 
(zajęcia, zabawy, 
imprezy)

UCZNIOWIE LUBIĄ W SZKOLE:
Biegać.
Grać w piłkę.
Zabawy z balonem.
Skakać na piłce.
Tańczyć.
Śpiewać.
Śłuchać muzyki.
Jeździć na hulajnodze.
Zawody sportowe.
Zabawy ruchowe na powietrzu.
Spacery.
Wyjścia do muzeum.
Zwiedzanie Warszawy.
Zajęcia relaksacyjne.
Grać w kręgle. Kręgielnia Hula Kula.
Czytanie na dywanie.
Wycieczki klasowe.
Zajęcia z bezpieczeństwa
Pisać na komputerze.
Malować farbami.
Prace biurowe.
Wypełniać karty pracy. 

Liczba wskazań;

99 



Jedzenie i picie
UCZNIOWIE LUBĄ W SZKOLE:

Wspólne II śniadania.
Obiady w szkole.
Jeść owoce i warzywa.
Jeść jogurty.

Liczba 
wskazań: 

18

UCZNIOWIE NIE LUBIĄ W SZKOLE:

Jeść obiadów.
Sera żółtego
Jajka sadzonego.

Pomieszczeni 

wyposażenie
i teren szkoły

Boisko szkolne.
Plac zabaw szkolny.
Salę gimnastyczną
Salę SI
Internat.

68 Sprzątać.
Wycierać kurze.
Wyrzucać śmieci.

lnne Myć zęby.
Opiekować się młodszymi dziećmi 
i pomagać im.

2

Chodzić do szkoły, bo już jestem 
dorosły.
Spieszyć się.
Nie lubi wirusa.



WNIOSKI:

To, co uczniowie lubią w szkole najbardziej

mocne strony:

 Uczniowie zdecydowanie wskazali, że lubią nauczycieli 

oraz swoich kolegów z klasy.

 Ulubionym miejscem jest boisko szkolne, plac zabaw, 

sala SI. 

 Zadowoleni są z każdej aktywności na powietrzu 

włącznie z wycieczkami klasowymi. 

 Doceniają wspólne II śniadania i obiady szkolne. 

 Aktywność fizyczna jest dla nich ważna co świadczy                 

o wymienieniu wielu czynności ruchowych na lekcjach                 

wychowania fizycznego. 



To, czego uczniowie najbardziej nie lubią

w szkole:

 Zdecydowanie słabą stroną są kontakty między

uczniami: dokuczanie wzajemne, krzyki.

 Hałasu w szkole.

Problem priorytetowy:                                                           

Trudności z nadmiernym hałasem w szkole.



OCENA STANDARDÓW I WYBÓR 
PROBLEMÓW PRIORYTETOWYCH

Standard

Średnia liczba 

punktów Problem priorytetowy

1 2 3

Klimat społeczny szkoły sprzyja 

zdrowiu                

i dobremu samopoczuciu uczniów, 

nauczycieli              

i innych pracowników oraz rodziców 

uczniów 

4,4

Niewystarczająca ilość działań 

informacyjnych                       

o sprawach życia szkoły wśród nauczycieli 

(niebędących wychowawcami)                                                

i pracowników niepedagogicznych.

Szkoła prowadzi edukację 

zdrowotną uczniów i umożliwia im 

praktykowanie                     

w codziennym życiu zachowań 

prozdrowotnych 

4,5

Niewystarczająca ilość uczniów praktykuje 

zachowania dbania o higienę osobistą.



MOCNE  STRONY  SZKOŁY                                                

 Programem SzPZ objęta była cała społeczność szkolna włącznie

z podopiecznymi z niepełnosprawnością w stopniu głębokim, znacznym

i sprzężeniami.

 Edukacja zdrowotna jest powiązana ze szkolnym programem

wychowawczo- profilaktycznym i nauczyciele uczestniczą w jego

realizacji,

 Społeczność szkolna oceniła, że dobrze czuje się w pracy w tej szkole

oraz lubią tu przebywać,

 Nauczyciele realizują wymagane treści dotyczące wymiarów zdrowia 

(fizycznego, psychicznego, społecznego) i bezpieczeństwa zapisane 

w podstawie programowej ich przedmiotów,

 Edukacja prozdrowotna uznana jest przez dyrekcję i nauczycieli za

ważne zadanie szkoły,

 Nauczyciele WF pełnią wiodącą rolę w edukacji prozdrowotnej

w szkole,



MOCNE  STRONY  SZKOŁY

 Pielęgniarki szkolne współpracują z nauczycielami w realizacji edukacji

prozdrowotnej,

 Uczniowie angażują się chętnie w zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,

 Uczniowie aktywnie uczestniczą w zawodach sportowych,

 Podopieczni lubią aktywności poza budynkiem szkolnym na powietrzu,

spacery, wycieczki klasowe,

 Frekwencja obecności uczniów w szkole jest na dobrym poziomie, lubią

przychodzić do szkoły.

 Uczniowie II śniadania spożywają w klasach przy wsparciu nauczyciela,

 Dzieci i młodzież spożywają więcej produktów zdrowych tj. owoców,

warzyw,

 Obiad w stołówce szkolnej podopieczni spożywają bez pośpiechu,

 Uczniowie są uśmiechnięci,

 Wychowankowie są częściej wyciszeni,



MOCNE  STRONY  SZKOŁY

 Relacje rodziców z nauczycielami i dyrekcją są bardzo dobre,

 Rodzice pozytywnie postrzegają sposób, w jaki nauczyciele traktują ich

dziecko,

 Rodzice uważają, że to, że ich dziecko uczęszcza do szkoły promującej

zdrowie, sprzyja refleksji dotyczącej ich własnego stylu życia i dbałości

o zdrowie,

 Rodzice są informowani o realizacji edukacji zdrowotnej,

 Rodzice biorą pod uwagę świadomy wybór zdrowych artykułów spożywczych

do przygotowywania posiłków domowych,

 Uzyskano certyfikat „Śniadanie Daje Moc”,

 Otrzymano certyfikat „Mistrz Edukacji Ekologicznej”.



CO SIĘ ZMIENIŁO?

 Żywienie uczniów: układanie jadłospisów zgodnie z potrzebami uczniów                        

i wychowanków,

 Podawanie do obiadów wody z cytryną lub pomarańczą, miętą, 

zastępowanie soli ziołami,

 Dieta uczniów zbilansowana kalorycznie ze względu na wiek, dieta alergika, 

cukrzyka – wg. zaleceń lekarskich,

 Śniadania zawsze ciemne pieczywo, warzywa (marchewka surowa, 

rzodkiewka, sałata ogórek świeży, jabłko, gruszka) jogurty, serki naturalne, 

mleko.

 Do obiadu często podawane są zupy krem warzywne, dużo surówek, 

 Dla wychowanków obiady przygotowywane są w postaci  „miksów”,

 Rozmowy nauczycieli z rodzicami o sposobie zdrowego żywienia ich dzieci,



CO SIĘ ZMIENIŁO?
 W szkole pojawiło się wiele gazetek, plakatów promujących zdrowy styl 

życia,

 Propagowano zdrowy stylu życia – nauczanie wychowujące,

 Po posiłkach odbywa się mycie zębów,

 Wypracowano nawyk mycia rąk i dezynfekcji,

 Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez  uczniów  Placówki w terenie, 

klasach, na korytarzu.

 Szkoła dostosowała się do specyficznych potrzeb edukacyjnych,

 Internat jako miejsce o ustalonym organizacyjnie rytmie dnia ,prowadzący do 

zdrowego trybu  życia. 

 Wprowadzono dla lepszego samopoczucia i wyciszenia społeczności 

placówki  dzwonki szkolne w postaci melodii muzyki klasycznej.



CO SIĘ ZMIENIŁO?
 Dla lepszego samopoczucia zwiększono liczbę  zajęć na szkolnym 

zielonym terenie. Sadzono kwiaty, krzewy , zadbano o ogródki parapetowe 

klasowe.

 Zastosowano w czasie przerw muzykę relaksacyjną oraz na zajęciach 

świetlicowych. 

 Wprowadzono program miejski profilaktyczny p.n. „ Edukacja zdrowotna 

młodzieży szkolnej w wieku po między 18 a 19 r. ż. w zakresie nadciśnienia 

tętniczego” oraz „Zdrowy Uczeń”.

 Realizowano zadania Olimpiad Specjalnych jako ruchu sportowego                                       

w zwiększaniu aktywności fizycznej, życiowej oraz rehabilitacji                                        

i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną”.                          

 Wprowadzono szkolenia  „Pierwsza pomoc przedmedyczna”. Zakupiono do 

nauki dla uczniów fantom Ambu SAM.



Zajęcia z bezpieczeństwa



Warsztaty  praktyczne





EDUKACJA  PROZDROWOTNA 
Higiena jamy ustnej



Więcej wiem, mniej choruję



Kolorowe Śniadania





Wiem co jem!



PIKNIK JESIENNY                                  
Warsztaty kulinarne





DRUŻYNA HARCERSKA „ ŻÓŁTE PIÓRA”



Dbamy o nasze otoczenie



KLUB  SPORTOWY „MUSZELKA”





ZAWODY OLIMPIAD SPECJALNYCH BOWLING







Lekcje wychowania fizycznego







ZAWODY SPORTOWE PO STRAŻACKU







NORDIC WALKING



REKREACJA



Zabawy na śniegu



Piesze wycieczki
Stowarzyszenie Przewodników Warszawskich „Złota Kaczka”



Wycieczka edukacyjno-kulturalna



Wycieczka edukacyjno-przyrodnicza
Farma dyń



PROMUJ  ZDROWIE  RAZEM  Z  NAMI !


