
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE 

Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) jest 

realizowany w Polsce od 1991 r. 

CELE: 

 Uznanie i docenienie długofalowych, 

systemowych działań szkół, zgodnych z przyjętą w 

Polsce koncepcją i standardami SzPZ. 

  Wspomaganie rozwoju programu SzPZ w 

Polsce, jako ważnego elementu polityki państwa i 

działań oddolnych dla poprawy jakości edukacji, stanu 

zdrowia ludności oraz budowania demokratycznego 

społeczeństwa. 

 Upowszechnianie doświadczeń, osiągnięć SzPZ i przykładów dobrej praktyki na 

terenie całego kraju oraz inicjowanie współpracy między szkołami w tym zakresie. 

 

BEZPIECZNE DZIECKO – PRZYJACIEL SZNUPKA 

Miejski Program Profilaktyczny „Bezpieczne Dziecko – 

Przyjaciel Sznupka” powstał z inicjatywy policjantów z 

Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w 

Katowicach. Przy 

współudziale przedstawicieli Urzędu Miasta Katowice oraz 

Rady Pedagogów i Psychologów 

Szkolnych Miasta Katowice opracowane zostały założenia 

programu skierowanego do uczniów katowickich szkół. 

Program obejmuje odrębne scenariusze zajęć dla każdego 

poziomu klas szkoły podstawowej i gimnazjum. W ten 

sposób każdy uczeń uczęszczający do szkoły w Katowicach, 

bierze udział w zajęciach z zakresu bezpieczeństwa w 

zastosowaniem różnorodnych metod i form pracy. 

Głównym celem programu jest przygotowanie uczniów do 

właściwego zachowania się w 

sytuacjach zagrożenia. Tematyka poruszana w 

scenariuszach odnosi się do rozwijania kompetencji dzieci i młodzieży w radzeniu sobie z 

występującymi problemami czy zagrożeniami. Zajęcia według założeń programu, 

prowadzone są przez wychowawców klasy, którzy doskonale znają swój zespół uczniowski i 

mogą dostosować sposób prowadzenia zajęć do specyfiki i problemu danej grupy. 

Nauczyciele znając swoich podopiecznych z właściwą czujnością pedagogiczną 

przeprowadzają zajęcia według proponowanego scenariusza. 

 

 



ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA NIELETNICH – 

PROGRAM PROFILAKTYCZNO – 

PREWENCYJNY 

 

 

 

 

 

 

BEZPIECZNA PRZERWA 

Program ma na celu podniesienie poczucia bezpieczeństwa w 

szkole, eliminowanie zjawiska biegania podczas przerw na 

korytarzach i po klatkach schodowych, a przede wszystkim 

ukazania uczniom przyjemnego i zdrowego sposobu spędzania 

czasu podczas przerw. 

 

 

ODBLASKOWY PIERWSZAK 

 Zajęcia w ramach programu uczą i przypominają 

dzieciom, jak należy zachowywać się na drodze, aby 

być bezpiecznym. Zajęcia „Odblaskowy pierwszak”, 

organizuje katowicka Policja, Urząd Miasta oraz 

Straż Miejska.  

 

 

MIĘDZY NAMI KOBIETKAMI 

 

 

Program „Między nami kobietkami” przeznaczony jest dla 

dziewcząt klas szóstych i stanowi wsparcie dla realizacji celów 

edukacyjnych na przedmiocie przyroda. 

Program obejmuje działania edukacyjne upowszechniające 

wiedzę o: 

· dojrzewaniu i zachodzących zmianach, 

· anatomii człowieka, 

· menstruacji, 

· higienie, 

· zdrowiu, 

· napięciu i lękach. 

Cele programu: 

· zdobycie określonej wiedzy i lepsze zrozumienie przemian fizycznych i emocjonalnych  

zachodzących w okresie dojrzewania, 

· przyswojenie prawidłowej terminologii dotyczącej części ciała, dorastania i rozwoju, 



· zaakceptowanie siebie i złagodzenie stresów związanych z dorastaniem, 

· uświadomienie sobie, że wraz z dojrzewaniem wzrasta odpowiedzialność za dbałość  o 

swoje ciało i postępowanie. 

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną Prelegentkę Działu Profilaktyki i Edukacji 

Procter & Gamble. 

 

AKADEMIA PSZYSZŁOŚCI 

To ogólnopolski program, który dzięki unikalnej metodologii - Systemowi Motywatorów 

Zmiany przeprowadza dzieci od porażki w szkole do sukcesów w życiu. Akademia sprawia, 

że dzieci, które dotychczas czuły się nieważne, mogą poczuć się wyjątkowe. Stają się czyimś 

oczkiem w głowie. To uczucie przeprowadza je do lepszego życia. Dzięki całorocznej pracy z 

tutorem- wolontariuszem, Akademia zapewnia mądrą pomoc swoim podopiecznym 

W Akademii dziecko jest najważniejsze. Wierzymy w jego potencjał. Wiemy, że zasługuje na 

czas i uwagę. Traktujemy je poważnie, jest naszym partnerem. 

FLOREK W MAŁEJ STRAŻNICY 

Projekt profilaktyczno-edukacyjny realizowany przez Wydział Edukacji i Zarządzania 

Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice we współpracy z Państwową Strażą Pożarną. 

Głównymi celami projektu są: 

- poznanie przez najmłodszych uczniów pracy straży pożarnej, 

- edukacja dzieci z zakresu podstawowej ochrony przeciwpożarowej, 

- uczenie najmłodszych bezpiecznych zachowań w życiu codziennym oraz pierwszej pomocy, 

- poprawa bezpieczeństwa najmłodszych mieszkańców miasta Katowice. 

Co roku 



uczniowie naszej szkoły klas 1-3 są gośćmi Jednostki Ratunkowo-Gaśniczej nr 1 w 

Katowicach-Szopienicach, aktywnie biorąc udział w zajęciach ze strażakami. 

 

 

 

MIEJSKA DŻUNGLA 

Celem programu jest przybliżenie problemów osób 

niepełnosprawnych mieszkańcom Katowic oraz złamanie 

barier mentalnych funkcjonujących w kontaktach z osobami 

niepełnosprawnymi. 

 

 

BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNY UCZEŃ 

Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w 

całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania 

państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w 

tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w 

tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, 

tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, 

obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie 

konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa 

szkół i uczniów. 

 

 

 

TWOJE DANE- TWOJA SPRAWA 

Podstawowym celem Programu jest 

poszerzenie oferty edukacyjnej placówek 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkół 

podstawowych, gimnazjów oraz szkół 

ponadgimnazjalnych o treści związane 

z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności. 

 

 

 

 „NIESAMOWITY ŚWIAT HIGIENY JAMY USTNEJ” p 

Program edukacji stomatologicznej przygotowanego przez Instytut 

Blend-a-med Oral-B oraz Disney Polska dla  uczniów klas 1. i 2. 

Niesamowity świat higieny jamy ustnej”  powstał, aby zaangażować 

dzieci w zajęcia, podczas których zdobędą niezbędną  wiedzę na 

temat zębów oraz dowiedzą się, jak ważne jest dbanie o ich stan  już 

od najmłodszych lat. 


