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Zasady zdrowego stylu życia 

 

 Zdrowe, racjonalne odżywianie 

 Odpowiednia aktywność 

fizyczna 

 Umiejętność radzenia sobie ze 

stresem 

 Bezpieczeństwo i higiena 

 



Stanowisko Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia w sprawie działań 

podejmowanych przez szkoły w zakresie zdrowego żywienia uczniów 

            Zdrowe, racjonalne żywienie jest jedną z podstawowych 

potrzeb człowieka i warunkiem prawidłowego rozwoju, dobrego 

samopoczucia oraz pełnej dyspozycji do uczenia się. 

Nieprawidłowości w żywieniu są przyczyną wielu zaburzeń, w 

tym w ostatnich latach, epidemii nadwagi i otyłości. Statystycznie 

podaje się, że w Europie otyłe jest co czwarte dziecko. W Polsce 

nadwagę ma 18% dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Jest to 

poważne zagrożenie dla zdrowia polskiego społeczeństwa, gdyż 

wyniki badań wskazują, że u 80% dzieci z otyłością utrzymuje się 

ona w dalszych latach życia. 

 

 Ważną rolę w zaspokajaniu potrzeb żywieniowych dzieci i 

młodzieży oraz w kształtowaniu właściwych zachowań w tym 

zakresie powinna odgrywać szkoła. Dla realizacji tych zadań 

niezbędne jest podjęcie przez szkoły wszystkich typów działań w 

zakresie wspierania zdrowego żywienia uczniów, w tym 

szczególnie: 



EDUKACJA ZDROWOTNA 

Zestawienie bibliograficzne w wyborze. 



c.d 
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diagnozy w szkole i placówce, [w:] Macander D., Talar M. 
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Działania szkół 

 Umożliwienie uczniom dostępu do 

produktów i napojów o najwyższych 

walorach zdrowotnych oraz właściwa 

organizacja posiłków 

 Podejmowanie działań w zakresie 

edukacji żywieniowej, jako elementu 

edukacji zdrowotnej, 

 Wspólne drugie śniadanie w szkole 

 Szkoły Promujące Zdrowie 



Podstawy prawne edukacji 

zdrowotnej 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 

r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 

2017 r. poz. 59, z późn.zm.) 



 z ustawy 

 Art. 1  

 3. Wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej 

dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i 

społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu 

profilaktyki problemów dzieci i młodzieży; 

14. System oświaty zapewnia w szczególności utrzymywanie bezpiecznych i 

higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i 

placówkach. 

 Art. 5 Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich 

zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności 

osobistej ucznia. 

 Art. 44  [Zakres działań w celu tworzenia optymalnych warunków 

nauki]  Szkoły i placówki podejmują niezbędne działania w celu tworzenia 

optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, 

zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, 

podnoszenia jakości pracy szkoły lub placówki i jej rozwoju 

organizacyjnego. 



Racjonalne odżywianie 

 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 149). 

 

 

Art. 52c. 1. W jednostkach systemu oświaty: 

1) sprzedawane mogą być wyłącznie środki spożywcze objęte 

grupami środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży 

dzieciom i młodzieży w tych jednostkach określonymi w 

przepisach wydanych na podstawie ustawy; 

2) w ramach żywienia zbiorowego dzieciom i młodzieży stosowane 

mogą być wyłącznie środki spożywcze, które spełniają 

wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie 

ustawy. 
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 •Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 

2016 r. w sprawie grup środków spożywczych 

przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w 

jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie 

muszą spełniać środki spożywcze stosowane w 

ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w 

tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154). 

 •Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu realizacji w szkołach środków 

towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które 

służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz 

upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki 

żywieniowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1659).  

 



Aktywność fizyczna 

 

 Art. 28 Ustawy Prawo oświatowe [Obowiązkowe 

zajęcia wychowania fizycznego] 

 Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych oraz inne formy wychowania 

przedszkolnego są obowiązane do prowadzenia zajęć 

rozwijających sprawność fizyczną dzieci poprzez 

zapewnienie udziału w zajęciach ruchowych, grach i  

zabawach. 

 Szkoły, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, są 

obowiązane do prowadzenia zajęć wychowania 

fizycznego. Obowiązkowy wymiar zajęć wychowania 

fizycznego dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych 

wynosi 4 godziny lekcyjne. 
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 Art.103 [Zapewnienie korzystania z 

dodatkowych pomieszczeń] 

 Szkoła w zakresie realizacji zadań statutowych 

zapewnia uczniom możliwość korzystania z: (…) 

zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych; 

pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni. 

 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie 

dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych 

zajęć wychowania fizycznego (Dz.U.  

 



Bezpieczeństwo i higiena 

 Art.68 [Uprawnienia dyrektora szkoły lub 

placówki] 

 Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności: 

sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki 

harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez 

aktywne działania prozdrowotne; wykonuje zadania 

związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych 

przez szkołę lub placówkę 
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 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 

2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i 

niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z  2002 r. nr 6 

poz. 69 z późn. zm.) 

 §2. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu 

w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki 

uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub 

placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek. 

 §4. Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych powinien 

uwzględniać potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w 

poszczególnych dniach tygodnia. 

 §4a. W pomieszczeniach szkoły lub placówki zapewnia się 

uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i 

przyborów szkolnych. 



cd 

§ 8.  

1. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zapewnia się ciepłą i 

zimną bieżącą wodę oraz środki higieny osobistej. 

2. Urządzenia sanitarnohigieniczne są utrzymywane w czystości i w 

stanie pełnej sprawności technicznej. 

§ 9.   

1.W pomieszczeniach szkoły i placówki zapewnia się właściwe 

oświetlenie, wentylację i ogrzewanie. 

2.  Sprzęty, z których korzystają osoby pozostające pod opieką 

szkoły lub placówki, dostosowuje się do wymagań ergonomii. 

3. Szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające 

odpowiednie atesty lub certyfikaty 
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§ 12. 

     Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia, 

wietrzy się w czasie każdej przerwy, a w razie 

potrzeby także w czasie zajęć. 

§14.  

1.  Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod 

nadzorem nauczyciela.  

 

2. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, 

umożliwia się uczniom przebywanie w czasie 

przerw w zajęciach na świeżym powietrzu. 

 



cd 

 Art. 27 [Bezpieczny dostęp do Internetu] 

 Szkoły i placówki zapewniające uczniom dostęp do 

Internetu są obowiązane podejmować działania 

zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, 

które mogą stanowić zagrożenie dla ich 

prawidłowego rozwoju, w szczególności 

zainstalować i aktualizować oprogramowanie 

zabezpieczające. 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 

sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i 

młodzieżą (Dz. U. Nr 139, poz. 1133). 
 



cd 

     Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 

września 2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki 

zdrowotnej (Dz. U. 2013 poz. 1248, ze zm.). 

Zał. nr 4  

 Świadczenia gwarantowane, udzielane przez 

pielęgniarkę lub  higienistkę szkolną obejmują m.in.: 

udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji 

zdrowotnej. 

 



Zdrowie psychiczne 

 Art. 26 [Realizacja programu wychowawczo-

profilaktycznego] 

 Szkoły oraz placówki realizują program wychowawczo-

profilaktyczny obejmujący: treści i działania o charakterze 

wychowawczym skierowane do uczniów, oraz treści i działania o 

charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb 

rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o 

przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w 

danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli 

i rodziców. 

 

 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 

2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 

placówkach 

 



cd 

 

 §2. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce 

polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych 

możliwości psychofizycznych ucznia i czynników 

środowiskowych wpływających na jego 

funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce, w 

celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i 

stwarzania warunków do jego aktywnego                  i 

pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i 

placówki oraz w środowisku  

 



cd 

 

2. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w 

przedszkolu, szkole i placówce wynika w szczególności: 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania lub emocji; 

5) ze szczególnych uzdolnień; 

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) z choroby przewlekłej; 

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) z niepowodzeń edukacyjnych; 

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego 

rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami 

środowiskowymi; 

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze 

zmianą środowiska  



art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej 

nad uczniami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1078) 

 

 Opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu: 

 Ochronę zdrowia, w tym jamy ustnej, 

 Kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych 

 Oraz odpowiedzialności za własne zdrowie. 



W ustawie 

 

 W ustawie Prawo oświatowe wprowadza się 

następujące zmiany: 

 1)wart.69 dodaje się ust.8 w brzmieniu: „Na wniosek 

dyrektora szkoły pielęgniarka środowiska nauczania 

i wychowania albo higienistka szkolna przedstawia 

na posiedzeniach rady pedagogicznej zagadnienia 

z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia 

uczniów, z zachowaniem w tajemnicy informacji o 

stanie zdrowia uczniów.”; 
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 art. 83 ,ust. 1a w brzmieniu:  

    W zebraniach rady rodziców może 

uczestniczyć pielęgniarka 

środowiska nauczania i wychowania 

albo higienistka szkolna w celu 

omówienia zagadnień z zakresu 

edukacji zdrowotnej i promocji 

zdrowia uczniów, z zachowaniem w 

tajemnicy informacji o stanie zdrowia 

uczniów.” 



Zadanie organu 

prowadzącego 

 Organ prowadzący szkołę na 

podstawie umowy udostępnia 

pielęgniarce albo higienistce gabinet 

profilaktyki zdrowotnej w szkole 

 W przypadku braku gabinetu 

dentystycznego w szkole organ 

prowadzący szkołę zawiera 

porozumienie z placówką leczniczą. 

Świadczenia finansowane będą ze 

środków publicznych. 



Edukacja zdrowotna 

 Edukacja zdrowotna jest procesem 

dydaktyczno-wychowawczym, w którym 

uczniowie uczą się jak żyć, aby: 

zachować i doskonalić zdrowie własne i 

innych ludzi oraz tworzyć środowisko 

sprzyjające zdrowiu, a w przypadku 

choroby lub niepełnosprawności 

aktywnie uczestniczyć w jej leczeniu, 

radzić sobie i zmniejszać jej negatywne 

skutki. 



  

Proces ten koncentruje się na uświadamianiu 

związku między zdrowiem człowieka a jego 

stylem życia środowiskiem fizycznym i 

społecznym.  

Nie oznacza to wyłącznie przekazywania wiedzy,  

ale pozwala uczącemu się wykorzystywać tę 

wiedzę w sposób efektywny tzn. zastanawiać 

się, myśleć, podejmować decyzje i działania 

dotyczące zdrowia, zdobywać umiejętności 

życia, które sprzyjają zdrowiu. 
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      Celem edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży jest udzielanie im 

pomocy w: 

 poznawaniu siebie, śledzeniu przebiegu swojego rozwoju, 

identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów zdrowotnych, 

 zrozumieniu, czym jest zdrowie, od czego zależy jak należy o nie 

dbać, 

 rozwijaniu poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i 

innych ludzi, 

 wzmacnianiu poczucia własnej wartości i wiary w swoje 

możliwości, 

 rozwijaniu umiejętności osobistych i społecznych sprzyjających 

dobremu samopoczuciu i pozytywnej adaptacji do zadań i 

wyzwań codziennego życia, 

 przygotowaniu się do uczestnictwa w działaniach na rzecz 

zdrowia i tworzenia zdrowego środowiska w domu, szkole, 

miejscu pracy, społeczności lokalnej. 

 



Cele edukacyjne w ramach realizacji edukacji zdrowotnej 

w szkołach i przedszkolach 

             I etap edukacyjny-przedszkole 
 

 Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań 

prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność 

ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu 

drogowym. 

 Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych 

ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne…  

 Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, 

samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody (…), 

elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, 

majsterkowania… 

 Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych 

treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z 

pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla 

jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju. 

 



II Etap szkoła podstawowa 

 

 Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę 

do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby 

edukacyjne ucznia. Najważniejszym celem kształcenia w szkole 

podstawowej jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, 

poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia. 

 Ważną rolę w kształceniu i wychowaniu uczniów w szkole 

podstawowej odgrywa edukacja zdrowotna. Zadaniem szkoły jest 

kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wdrożenie 

ich do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia 

własnego i innych osób, a ponadto ugruntowanie wiedzy z 

zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących z 

aktywności fizycznej, a także stosowania profilaktyki. 

 Treści z zakresu edukacji zdrowotnej zostały uwzględnione w 

wielu przedmiotach m.in. wychowaniu fizycznym, biologii, 

wychowaniu do życia w rodzinie, wiedzy o społeczeństwie, 

edukacji dla bezpieczeństwa,  przedsiębiorczości, etyce. 



PROGRAM WYCHOWACZO-

PROFILAKTYCZNY 

                                              Obszary: 

 Zdrowie 

 Relacje 

 Kultura 

 Bezpieczeństwo 

 

 Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 

sierpnia 2015 r.  w sprawie zakresu i form prowadzenia w 

szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i 

profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. 

poz. 1249 z późn. zm.  22.01.2018 )  











Obszary realizacja edukacji 

zdrowotnej w szkołach 

 
 W zakresie: 

 Umiejętności spędzania czasu wolnego w sposób 
zdrowy i aktywny 

 Wyrabiania pożądanych nawyków i zachowań 
prozdrowotnych i higieny ogólnej 

 Wpływu odżywiania na sylwetkę i funkcjonowanie 
organizmu 

 Alternatyw edukacyjnych i oferty programowej dla 
zachowań patologicznych 

 Relaksacji i szybkiej regeneracji organizmu po 
wysiłku fizycznym i umysłowym 

 Ogólnej wiedzy na temat stanu zdrowia  

 Udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 

 Korekcji wad postawy 

 Przeciwdziałaniu i niwelowaniu skutków pandemii 



Poepidemiczne problemy zdrowia 

psychicznego uczniów 

 
 Z raportu WHO 

 „…. Epidemia koronawirusa odciska piętno 

na każdym obszarze naszego życia i zmienia je 

bezpowrotnie. Trzeba się z tym pogodzić 

i otworzyć na nową rzeczywistość, również 

szkolną. W przypadku nauczycieli szczególnie 

istotna okazuje się teraz umiejętność obserwacji 

uczniów, by jak najwcześniej dostrzec 

niepokojące symptomy w ich zachowaniu, 

mogące świadczyć o przeżywanych 

trudnościach emocjonalnych i psychicznych. 

Wszystko po to, by jak najszybciej udzielić im 

odpowiedniego wsparcia….” 



Z badań wynika, że: 

 młodzież skarży się na brak żywego kontaktu 

z rówieśnikami i przyjaciółmi (80%), 

niewychodzenie z domu (62%), brak możliwości 

uprawiania sportu (42%) i nudę (50%), przeciążenie 

materiałem szkolnym (63%), lęk o utratę pracy 

przez najbliższych (57%), że izolacja może trwać 

bardzo długo (73%), o swoje zdrowie (25%) i o to, 

czy nie zabraknie dla nich lekarstw i opieki 

medycznej (54%).  

 Dowodów na zachwianie dobrostanu psychicznego 

uczniów  dostarczyły dwa czerwcowe raporty: 



Raport Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej, Fundacji „Dbam 

o Mój Zasięg” i Fundacji Orange 

   Badanie – na podstawie którego 

powstał raport i w którym wzięli 

udział uczniowie klas VI–VIII 

i szkół ponadpodstawowych 

(1284 osoby), nauczyciele (671 

osób) i rodzice (979 osób) – 

wykazało, że: gorzej psychicznie 

czuje się prawie połowa uczniów 



Raport „Edukacja zdalna w czasach COVID-19” – powstał 

na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego 

 na podstawie badania 2961 nauczycieli i dyrektorów szkół 

oraz 1217 uczniów – dowodzi, że wśród uczniów 

widoczne są wyraźne symptomy nadużywania mediów 

cyfrowych.  

 Przemęczenie, przeładowanie informacjami, niechęć 

do korzystania z komputera i internetu oraz rozdrażnienie 

z powodu ciągłego używania technologii informacyjno-

komunikacyjnych to jedne z tych rzeczy, które mogły 

przełożyć się na ich dobrostan psychiczny. 

 



Przewiduje się! 

 Można jednak przewidywać, że pojawi się też 

szereg kryzysów psychicznych oraz zaburzeń 

adaptacyjnych, trudności związanych 

z koniecznością ponownego przystosowania się 

do szkolnego życia i znoszenia pewnych 

ograniczeń, które będą z tego wynikać. 

  Może się też okazać, że wsparcia nauczycieli 

i szkolnych specjalistów będą potrzebowali 

uczniowie, którzy wcześniej tego wcale nie 

wymagali.  
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 Psycholodzy ostrzegają, że psychiczne symptomy 

stresu po epidemii będą się pojawiać w okresie od 

trzech do sześciu miesięcy po jej ustaniu i mogą się 

utrzymywać nawet do kilku lat.  

 Wtórują im psychiatrzy, twierdząc, że skutkiem 

koronawirusa będzie kolejna pandemia: znaczący 

wzrost zapadalności na zaburzenia psychiczne, nie 

tylko dorosłych, lecz także dzieci i młodzieży. 

 Większa zapadalność będzie prawdopodobnie 

dotyczyła zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju 

i depresji, czyli schorzeń związanych w dużym 

stopniu z przewlekłym stresem, niepokojem 

i stanem osamotnienia. 



Trzeba zatem być przygotowanym na wszelkiego 

rodzaju zachowania i stany, które mogą pojawić się 

u uczniów, typu: 

 zaburzenia zachowania, w tym regresja, czyli 

powrót do zachowań właściwych dla 

wcześniejszych etapów rozwojowych, zachowania 

buntowniczo-agresywne, w tym autoagresja, 

kompulsywne jedzenie, sięganie po alkohol, 

papierosy i inne substancje psychoaktywne; 

 zakłócenia w funkcjonowaniu poznawczym, 

problemy z koncentracją uwagi, pamięcią; 

 obniżona motywacja do wysiłku, unikanie 

obowiązków szkolnych, jak również aktywności, 

które w przeszłości sprawiały radość; 
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 psychiczna niestabilność, 

drażliwość, nerwowość, 

wybuchowość, „nieadekwatne” 

reakcje emocjonalne, skłonność 

do impulsywnych działań i decyzji; 

 wzmożony poziom lęku; 

 krytyczny stosunek do innych; 

 depresja. 

 



Ważne! 

 Rzecz jasna, liczba tych zaburzeń, ich nasilenie oraz czas 

trwania będą się wiązać z indywidualną podatnością 

danej osoby na czynniki stresogenne.  

 Pamiętajmy jednak, że odporność psychiczna dzieci 

i młodzieży to towar deficytowy. Jeszcze przed epidemią 

aż 40% nastolatków cierpiało na jakąś dolegliwość 

psychiczną lub somatyczną.  

 Ponad 4% chorowało na kliniczną depresję, co piąty miał 

stany depresyjne, co trzeci odczuwał w szkole stres, 

co druga nastolatka niemająca nadwagi odchudzała się, 

a pod względem samobójstw nieletnich jesteśmy 

na drugim miejscu w Europie.  

 Wielu z nich powróci z tymi problemami do swojej szkoły, 

a przedłużająca sytuacja może je jeszcze nasilać. 



Skutki uboczne pandemii: nadmiarowe kilogramy, 

lęk i nałogi. Z badań zleconych przez WHO 

  69 % uczniów boi się zakażenia koronawirusem SARS-

CoV-2 (w tym 26 % boi się tego bardzo a aż 81 % boi się 

o zdrowie swoich bliskich) 

 47% obawia się utraty pracy przez swoich rodziców 

 65% wykazuje objawy uzależnienia od kontaktu z 

komputerem 

 Aż 12% w czasie pandemii zaczęło używać alkoholu z 

czego ponad połowa to dzieci w wieku 12-14 lat, co 

ciekawe 9% zadeklarowało iż przestało palić? 

 Swój pierwszy kontakt z narkotykami zadeklarowało 17% 

badanych uczniów 

 49 % badanych uczniów po pierwszej fali pandemii 

wykazało znaczny przyrost wagi w tym głównie tkanki 

tłuszczowej 

 U około 13 % badanych uczniów po tym okresie , 

pogorszył się wzrok 

 

 



Co możemy zrobić? 

 Szkołę po epidemii będą tworzyli nauczyciele, 

uczniowie i rodzice, trzy społeczności zmagające 

się z własnymi problemami i obciążeniami 

poepidemicznymi.  

 Ale to dorośli mają większe szanse na uzyskanie 

profesjonalnego wsparcia medycznego.  

 Dziś w Polsce jest ponad 4 tys. lekarzy psychiatrów 

zajmujących się właśnie nimi i tylko 416 psychiatrów 

dziecięcych oraz 686 specjalistów w dziedzinie 

psychologii klinicznej – na 7 mln dzieci.  

 Dlatego tak ogromnie ważna jest pomoc 

psychologiczna świadczona uczniom na terenie 

szkoły. 



Promocja zdrowia w szkole 

 Promocja zdrowia jest nową koncepcją oraz 

strategią działań zorientowanych na zdrowie. 

Definicją wyjściową określającą promocję zdrowia 

jest jej ujęcie zawarte w Karcie Ottawskiej, 

opracowanej podczas I Międzynarodowej 

Konferencji Promocji Zdrowia w 1986 roku w 

Kanadzie. Zgodnie z przyjętą definicją: Promocja 

zdrowia jest to proces umożliwiający ludziom 

uzyskanie kontroli nad własnym zdrowiem oraz jego 

poprawę 

 W związku z tym celem, który człowiek jako 

jednostka ma osiągnąć dzięki promocji zdrowia, jest 

jego potencjał zdrowotny oraz pomnażanie tego 

potencjału. 
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 Promocja zdrowia w szkole obejmuje 

edukację do zdrowia, działania 

ukierunkowane na zmianę środowiska 

fizycznego i społecznego oraz tworzenie 

systemu wsparcia dla uczniów, rodziców i 

nauczycieli.  

 Przykładem działań systemowych na rzecz 

zdrowia całej społeczności szkolnej jest 

program „Szkoła promująca zdrowie”. 
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     Kluczowym zamierzeniem promocji 

zdrowia w edukacji jest doprowadzenie do 

skutecznego uczestnictwa społeczności 

przedszkolnej i szkolnej, czyli dzieci, 

uczniów, rodziców, nauczycieli i 

pracowników niepedagogicznych, w 

działaniach takich jak:  

 definiowanie problemów zdrowotnych;  

 podejmowanie decyzji;  

 zmiana determinantów zdrowia, np. 

dotychczasowego stylu życia 

 



 Działania szkoły na rzecz zdrowia, odzwierciedlające cechy współczesnej 

edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży, powinny polegać na 

 holistycznym podejściu do zdrowia;  

 wykorzystywaniu przez szkołę wszystkich okoliczności 

sprzyjających edukacji zdrowotnej, np. programów i projektów, 

sytuacji edukacyjnych oraz wzorców osobowych;  

 uwzględnianiu w organizacji i realizacji edukacji zdrowotnej 

zainteresowań i potrzeb zdrowotnych uczniów;  

 dążeniu do zharmonizowania wiedzy o zdrowiu, którą uczeń 

uzyskuje z różnych źródeł, czyli od rodziców, nauczycieli, 

rówieśników, ze środków masowego przekazu, reklamy itp.;  

 zachęcaniu uczniów do zdrowego stylu życia poprzez ich 

aktywne uczestnictwo w planowaniu i realizowaniu edukacji 

zdrowotnej;  

 stworzeniu w placówkach oświatowych warunków i możliwości 

sprzyjających zdrowiu 
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     Powyższe kierunki działań wskazują na potrzebę 

przyjęcia przez szkołę takiego podejścia 

dydaktyczno-wychowawczego, zgodnie z którym 

edukacja zdrowotna jest:  

 

 realizowana jedynie w kontekście edukacji 

pojmowanej integralnie, stanowiąc tym samym 

ważny element całościowej edukacji dziecka;  

 ukierunkowana na formowanie obecnej postawy 

prozdrowotnej ucznia, z nastawieniem na 

przyszłość, czyli przygotowanie do całożyciowej 

troski i ochrony zdrowia własnego i najbliższych 

osób ;  
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 efektywna jedynie w procesie wychowania, w 

którym podstawowym źródłem celów 

wychowawczych są wartości istotne dla osobowego 

rozwoju, wspierające budowanie wnętrza człowieka, 

takie jak: zdrowie, dobro, prawda, piękno, miłość, 

akceptacja siebie i innych, szacunek do własnego 

ciała i ciała innych, odpowiedzialność i wolność 

wyborów;  

 skuteczna tylko wtedy, jeśli nie ogranicza zdrowia 

do wymiaru instrumentalnego,  

 



 

Filary, cele i treści szkolnej 

edukacji zdrowotnej  

     Szkolny proces edukacji zdrowotnej oparty 

jest na trzech filarach:  

 przekazywaniu wiedzy na temat zdrowia,  

 kształtowaniu praktycznych umiejętności 

wykorzystywania wiedzy w codziennych 

sytuacjach życiowych,  

 formowaniu postaw.  

 



Rola nauczyciela w promocji zdrowia i edukacji 

zdrowotnej dzieci i młodzieży 

 

 Priorytety: 

 Zdrowe dziecko lepiej się uczy 

 Wychowanie zdrowotne jest integralną częścią 
kształcenia pełnej osobowości. 

 Edukacja zdrowotna to proces, przechowywania 
lub nabywania wiedzy i umiejętności, 
niezbędnych do przeżycia i poprawy jakości 
życia. 

 Ciało jest punktem wyjścia, natomiast głównym 
celem jest kształtowanie osobowości człowieka. 

 Troska o zdrowie musi rozpoczynać się w 
dzieciństwie i trwać do końca życia. 

 Odpowiedzialność za kształtowanie u niego 
umiejętności i nawyków dbania o swoje zdrowie 
przyjmuje również szkoła 



Nauczyciel jako promotor 

zdrowia 

 Sam powinien być świadomym liderem 
zdrowego stylu życia. Jako osoba specjalnie 
powołana do wychowania młodzieży musi być 
dla niej wzorem zachowań zdrowotnych, ale 
równocześnie, aby uczniowie chcieli przejąć 
jego sposób zachowania musi być dla nich 
prawdziwym autorytetem, musi być osobą, dla 
której uczniowie mają zaufanie, który cieszy się 
uznaniem z uwagi na cechy charakteru i 
wartości, jakie uznaje i realizuje. Im większym 
autorytetem jest dla uczniów nauczyciel, tym 
większy może mieć wpływ na kształtowanie ich 
poglądów, tym bardziej wiarygodne stają się 
przekazywane przez niego informacje w sposób 
werbalny, czy też w formie zachowań. 



W realizacji edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży 

nauczyciel oraz rodzic powinni spełniać wiele zadań. 

 Jednym z istotnych jest 

zapoznawanie dzieci ze 

znaczeniem aktywności fizycznej 

(postępowania fair, uczciwość...). 

  muszą oni  wiedzieć jakie cele 

oraz czy ważne dla nich cele mogą 

zrealizować w zorganizowanych 

lub samodzielnie podejmowanych 

formach aktywności ruchowej. 
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 Należy umożliwić im przekonanie 
się, że poprzez prowadzenie 
zdrowego trybu życia, mogą 
zrealizować swoje różne, ważne 
potrzeby, np. dobrego 
samopoczucia psychicznego, 
własnej wartości, zdrowia i inne. 

 Bardzo ważnym zadaniem 
nauczyciela i rodziców jest 
stworzenie dzieciom warunków do 
pozytywnych przeżyć 
emocjonalnych. 



WAŻNE! 

 Istotne jest, że w badaniach 
stwierdzono, iż dla młodych ludzi 
najczęściej motywem podejmowania 
działań związanych ze zdrowiem są nie 
tylko problemy wynikające z jego utraty 
ale też wartości przyjemnościowe. 



W procesie nauczania treści edukacji zdrowotnej 

nauczyciel powinien podjąć trzy podstawowe działania: 

 1. Wyposażyć każdego ucznia w 
umiejętności działania, dać 
podstawy zaradności życiowej. 
Ważne jest, aby niezależnie od 
poziomu wiedzy, umiejętności czy 
sprawności fizycznej nasz 
wychowanek posiadał je w 
zakresie możliwym do 
wykorzystania niezależnie od 
wieku, poziomu sprawności 
fizycznej, sytuacji materialnej, 
miejsca zamieszkania.  
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 2. Przekonać ucznia, że jest w stanie 
podejmować działania na rzecz poprawy  
zdrowia bez narażania się na 
niepowodzenie (brak efektu, 
ośmieszanie...). Ważne jest aby w 
procesie edukacji nauczyciel tworzył 
warunki umożliwiające każdemu 
uczniowi odniesienia sukcesu, np. 
pokonanie własnego strachu, dobre 
wykonanie zalecanego ćwiczenia, 
samodzielne osiągnięcie celu 
określanego przez nauczyciela. Ważne 
jest, aby stosowane były oceny 
motywujące („dobrze", „już jest lepiej", 
akceptujący uśmiech i inne). 
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 3. Jako promotor zdrowia 
nauczyciel  powinien więc tak 
oddziaływać na swoich 
wychowanków, aby uznali oni 
zdrowie jako wartość nadrzędną, 
by czuli się za nie odpowiedzialni i 
świadomie dążyli do jego 
utrzymania także wówczas gdy 
opuszczą mury szkoły, dzięki 
nabytej wiedzy i nawykom oraz 
ukształtowaniu afirmatywnej 
postawy wobec zdrowia. 



Dziękuję za uwagę 


