
Regionalny Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli „WOM” w Katowicach 

 

Edukacja zdrowotna w szkole  
podstawy prawne 

dr n. o  zdr. Tomasz Grad 

RODN „WOM” w Katowicach  

2022 



Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 
na rok szkolny 2022/2023 

 

• Priorytet 2 : Ochrona i wzmacnianie zdrowia 
psychicznego dzieci i młodzieży. 

 



Edukacja zdrowotna w ustawach 

 
 

 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. 
poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 

1730, 2089.  



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. 

 



cd 

• 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. 26 [Realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego] 

 

• Nauczyciele 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. 

 



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. 

 

 



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. 

 



Art.68  

• Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności: 
sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza 
warunki harmonijnego rozwoju 
psychofizycznego poprzez aktywne działania 
prozdrowotne. 



Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności 
 i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021, z 2022 r. poz. 24, 138, 1570 

 

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. 

 

 



Rozporządzenia 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
w sprawie zasad organizacji i udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 
publicznych przedszkolach, szkołach i 
placówkach z dnia 9 lipca 2020 roku 

 



Z rozporządzenia 

• § 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 społecznym. 



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. 

 



 
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. 
 w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej  
opieki zdrowotnej ( tekst jednolity z dnia 15 lutego 2021 r. ) 

 
Zał. nr 4  

• Świadczenia gwarantowane, udzielane przez 
pielęgniarkę lub  higienistkę szkolną obejmują 
m.in.: udział w planowaniu, realizacji i ocenie 
edukacji zdrowotnej. 

 



Działania  
 WYCHOWACZO - PROFILAKTYCZNE 

• Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej w sprawie zakresu i form 
prowadzenia w szkołach i placówkach 
systemu oświaty działalności wychowawczej, 
edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej 
w celu przeciwdziałania narkomanii 



Z rozporządzenia 

§ 2. 1. Działalność wychowawcza w szkole i 
placówce polega na prowadzeniu działań z 
zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu 
ucznia i wychowanka w jego rozwoju 
ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej 
dojrzałości. 

 

 



W sferze 

1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i 
wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na 
prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania 
zachowań prozdrowotnych 

2) psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i 
harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających 
wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, 
kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, 
osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, 
chęci do życia i witalności; 

 4) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie 
konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym 
docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia. 

 



§ 3. 1. 

• Działalność edukacyjna w szkole i placówce 
polega na stałym poszerzaniu i 
ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u 
uczniów i wychowanków, ich rodziców lub 
opiekunów, nauczycieli i wychowawców z 
zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu 
życia. 

 



Szkoły promujące zdrowie 

• W Polsce podstawą do rozwoju i wspierania 
SzPZ jest Porozumienie z dnia 23 listopada 
2009 r. o współpracy między Ministrem 
Edukacji Narodowej, Ministrem Zdrowia i 
Ministrem Sportu i Turystyki w sprawie 
promocji zdrowia i profilaktyki problemów 
dzieci i młodzieży. 



Porozumienie Ministrów 

• §. 1 Współpraca pomiędzy stronami 
Porozumienia miało na celu (m.in.):  

• Wspieranie i upowszechnianie działań polskich 
szkół należących do Europejskiej Sieci „Szkoły 
dla Zdrowia w Europie” oraz wspieranie 
rozwoju współpracy w tym zakresie. 
Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020 

• Upowszechnianie koncepcji Szkół Promujących 
Zdrowie 



Dziękuję za uwagę 
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