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Załącznik A 

A. Część wstępna planowania 

 

 

1. Problem priorytetowy do rozwiązania: 

 

 Niewystarczające działania na rzecz promocji zdrowia wśród pracowników niepedagogicznych. 

 

 

a) Krótki opis problemu priorytetowego: 

 

Wyniki badań ankietowych wykazały, że w stosunku do 50% pracowników niepedagogicznych 

szkoły nie są podejmowane działania na rzecz promocji zdrowia. Pracownicy niepedagogiczni 

są niewystarczająco włączani w planowanie działań i realizację idei szkoły promującej zdrowie. 

Potwierdziły to obserwacje i opinie pracowników szkoły. 

 

 

b) Uzasadnienie wyboru priorytetu: 

 

Na podstawie wyników badań ankietowych, wywiadów i obserwacji zespół dokonujący 

diagnozy uznał, że pracownicy niepedagogiczni stanowią ważną część środowiska szkolnego 

razem z uczniami, nauczycielami i rodzicami naszej placówki, jednakże zabrakło pełnej 

integracji odnośnie działań podejmowanych na rzecz promocji zdrowia, które jest 

najważniejsze w życiu człowieka.  

Wyboru priorytetu dokonał zespół promocji zdrowia i został on zaakceptowany przez radę 

pedagogiczną. 

 

 

2. Przyczyna/y główna/e istnienia problemu: 

 

• niewystarczająca ilość działań informujących o promocji zdrowia i zachęcających 

pracowników niepedagogicznych do tworzenia i planowania pracy szkoły w zakresie 

promocji zdrowia, 

• poszczególni pracownicy niepedagogiczni nie zostali objęci działaniami rozszerzającymi 

ich kompetencje i wiedzę na temat zdrowia, np. szkolenia. 
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3. Rozwiązania dla usunięcia przyczyn/y problemu: 
 

• stworzenie warunków i możliwości do rozwijania kompetencji i pogłębiania wiedzy 

dotyczącej promocji zdrowia, 

• włączenie wszystkich pracowników niepedagogicznych (w tym nowo zatrudnionych) 

w planowanie działań dotyczących promocji zdrowia w szkole, 

• organizowanie szkoleń i lekcji otwartych dla pracowników niepedagogicznych 

dotyczących zdrowia. 

• organizowanie cyklicznych spotkań pracowników niepedagogicznych oraz zespołu ds. 

promocji zdrowia, celem opracowywania planu działań, a także długofalowa perspektywa 

włączania pracowników niepedagogicznych w poszczególne zadania w szkole. 
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                                                                                             Załącznik B  

 

 

         

                                                                                                                            B. Plan działań 

w roku szkolnym 2021/2022 

 
 

1. CEL: Włączenie pracowników niepedagogicznych w planowanie działań na rzecz promocji zdrowia w szkole. 

 

2. Kryterium sukcesu: 15 pracowników niepedagogicznych zostanie włączonych w planowanie działań na rzecz promocji zdrowia w szkole. 

 

3. Sposób sprawdzenia czy osiągnięto cel (sukces):  

 

a) Co wskaże, że osiągnięto cel? Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród pracowników niepedagogicznych szkoły, wywiad z pracownikami 

oraz obserwacje zespołu ds. promocji zdrowia w szkole. 

 

b) Jak sprawdzimy, czy osiągnięto cel? Analiza wyników ankiet, wywiadów i obserwacji zespołu ds. promocji zdrowia w szkole. 

                            

c) Kto i kiedy sprawdzi, czy osiągnięto cel? Wskazani członkowie zespołu ds. promocji zdrowia w szkole, czerwiec 2022r. 
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II. ZADANIA 
 

Nazwa zadania Kryterium 

sukcesu 

Sposób realizacji Okres/termin 

realizacji 

Wykonawcy/osoba 

odpowiedzialna 

Środki/zasoby Sposób sprawdzenia 

wykonania zadania 

 

Zorganizowanie 

spotkania z 

pracownikami 

niepedagogicznymi. 

Wstępne szkolenie. 

 

15 pracowników 

niepedagogicznych 

weźmie udział w 

spotkaniu 

 

 

 

 

 

Zorganizowanie spotkania 

i przeprowadzenie 

wstępnego szkolenia dot. 

Szkoły Promującej 

Zdrowie 

 

Wrzesień 

2021 r. 

 

Zespół ds. promocji 

zdrowia 

 

Środki 

audiowizualne 

 

Protokół ze spotkania 

 

Zorganizowanie 

spotkania z 

pracownikami 

niepedagogicznymi. 

Debata.  

 

15 pracowników 

niepedagogicznych 

weźmie udział w 

spotkaniu 

 

Przeprowadzenie debaty 

dot. zebrania pomysłów na 

tworzenie działań z 

zakresu promocji zdrowia 

w szkole. 

 

Październik 

2021 r. 

 

Zespół ds. promocji 

zdrowia 

 

Środki 

audiowizualne, 

materiały 

biurowe 

 

Protokół ze spotkania, 

sprawozdanie z debaty 

na stronie szkoły 

 

Organizacja szkoleń 

dot. zdrowia dla 

pracowników 

niepedagogicznych 

 

15 pracowników 

niepedagogicznych 

weźmie udział w 

spotkaniu 

 

Przeprowadzenie szkoleń 

w formie zdalnej lub 

stacjonarnej na terenie 

placówki 

 

Listopad-

marzec 

2022 r. 

 

Organizacja 

zewnętrzna, 

Pielęgniarka 

szkolna, 

Nauczyciele, 

Zespół ds. promocji 

zdrowia  

 

Środki 

audiowizualne, 

Komputer, 

materiały 

biurowe 

 

Protokół ze spotkania, 

sprawozdanie z debaty 

na stronie szkoły 
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Zorganizowanie 

spotkania intendentki, 

pracowników kuchni 

oraz pielęgniarki dot. 

żywienia w szkole i 

planowania zdrowych 

posiłków dla dzieci  

 

Pracownicy 

kuchni, 

pielęgniarka 

szkolna oraz 

intendentka 

weźmie udział w 

spotkaniu 

 

Zorganizowanie spotkania 

na terenie szkoły. Zebranie 

pomysłów na zdrowe 

posiłki w szkole. 

 

Październik – 

listopad 2022 r. 

 

Podejmowanie 

cyklicznych 

spotkań w roku 

szkolnym 

 

Zespół ds. promocji 

zdrowia 

 

Materiały 

biurowe 

 

Protokół ze spotkania, 

sprawozdanie z debaty 

na stronie szkoły 

 

Zorganizowanie 

spotkania uczniów z 

intendentką dot. 

żywienia w szkole i 

planowania posiłków.  

Praca metodą 

metaplanu.  

 

10 % uczniów z 

każdej z klas IV-

VIII weźmie udział 

w spotkaniu 

 

Zorganizowanie spotkania 

intendentki z uczniami. 

Zebranie pomysłów na 

zdrowe posiłki w szkole. 

 

Październik-

listopad 

2021 r. 

 

Zespół ds. promocji 

zdrowia, 

Samorząd 

uczniowski, 

Intendentka, 

uczniowie z klas IV-

VIII  

 

Środki 

audiowizualne, 

materiały 

biurowe 

 

Protokół ze spotkania, 

Sprawozdanie 

ze spotkania na stronie 

szkoły 

 

Zorganizowanie 

zdrowego dnia w szkole 

przez pracowników 

kuchni 

 

8 pracowników 

kuchni weźmie 

udział w 

przygotowaniu 

zdrowego dnia w 

szkole, 

Intendentka, 

60% wszystkich 

uczniów  

 

Zorganizowanie dwa razy 

w miesiącu zdrowego 

dnia. Opracowanie planu 

żywieniowego dla 

uczniów w tym dniu. 

 

Cały rok 

szkolny 

 

Pracownicy kuchni, 

intendentka, zespół 

ds. promocji 

zdrowia 

 

Zdrowa 

żywność 

 

Obserwacja działań przez 

zespół ds. promocji 

zdrowia oraz 

przygotowanie zdjęć 
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Opracował: Zespół ds. promocji zdrowia 


