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WNIOSEK O NADANIE 
KRAJOWEGO CERTYFIKATU SZKOŁA PROMUJ ĄCA ZDROWIE 

 

I. Informacje ogólne o szkole 

1. Nazwa szkoły: Zespół Szkół Rolniczych im. Juliusza Poniatowskiego  
w Czarnocinie, 

2. Adres szkoły: ulica J. Poniatowskiego nr 5, Kod pocztowy: 97-310 
3. Miejscowość: Czarnocin, tel. 44-616-51-23 fax. 44-616-51-23, e-mail                

www.zsr.czarnocin.edu.pl 
4. Organ prowadzący : Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim, Aleja  3 

Maja 33, 97-300 Piotrków Trybunalskich, tel. 44-723-31-59 
5. Lokalizacja szkoły: województwo łódzkie, powiat piotrkowski, wieś - siedziba 

władz Gminy Czarnocin 
6. Liczba uczniów w szkole: 179 
7. Czy szkoła występowała wcześniej z wnioskiem o nadanie Krajowego Certyfikatu 

Szkoła Promująca Zdrowie? Nie, nigdy.  
 

II. Informacje o działaniach w ramach programu szkoła promująca zdrowie  

1. Rozpoczęcie działań dla tworzenia szkoły promującej zdrowie: rok 2005 
2. Przyjęcie szkoły do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie: rok 2008 
3. Data przeprowadzenia autoewaluacji szkoły w zakresie pięciu standardów  

z wykorzystaniem zalecanych metod i narzędzi: miesiące październik/ listopad 2013 
4. Publiczna prezentacja wyników autoewaluacji  

a) Data prezentacji: 18.12.2013  
b) Miejsce prezentacji: Internat Zespołu Szkół Rolniczych w Czarnocinie 

 
W imieniu społeczności szkolnej składamy niniejszy wniosek o nadanie Krajowego 
Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie 
 
Szkolny koordynator promocji zdrowia                                       Dyrektor szkoły 

     
................................................................................................................................... 

 
 

Miejscowość i data.................................................................................................................... 
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c) Uczestnicy: 
- członkowie społeczności szkolnej: ok. 90 osób 
- osoby spoza społeczności szkolnej: ok 25 osób 
   

5. Jak szkoła zamierza wykorzystać wyniki z autoewaluacji ? 
 
 Zamierzamy wykorzystać wyniki w następujący sposób:  

• do rozwiązania zaobserwowanych problemów priorytetowych, wynikających  
z analizy kwestionariuszy ankiet i obserwacji Szkolnego Zespołu ds. Edukacji 
Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, 

• podjęcia działań, organizacji szkoleń, warsztatów i konferencji w celu 
podwyższenia wiedzy i świadomości w zakresie wymiarów (wskaźników), które 
miały niekorzystne wyniki w stosunku do innych, 

• kontynuacji dalszej realizacji programów prozdrowotnych,  
i autorskich programów edukacyjnych, gdyż wszystkie ankietowane grupy 
oceniają zajęcia  z edukacji zdrowotnej bardzo dobrze, są zadowoleni, mają 
satysfakcję z pracy i nauki w naszej placówce.  

• uważamy, że wyniki autoewaluacji odzwierciedlają trafnie sytuację naszej 
placówki i stopień realizacji zagadnień we wszystkich pięciu standardach,  

• mamy zamiar opublikować je na stronie internetowej, dzielić się nimi ze 
społecznością lokalną.    

 
  

6. Najważniejsze działania jakie podjęto w ostatnich trzech latach w ramach realizacji 
programu Szkoła Promująca Zdrowie i zmiany jakie dokonały sie w ich wyniku. 

 

 

Lp. 

Działanie Zmiana 

1. W ciągu ostatnich trzech  lat szkolnych  

(i wcześniej) był realizowany autorski 

program koordynatora Szkoły Promującej 

Zdrowie Małgorzaty Lachety  

"W Czarnocinie życie zdrowo płynie", 

który zawiera wszystkie wymagania  

z pięciu standardów, w jego ramach 

organizowane są corocznie tematyczne 

Szkolne Kampanie Profilaktyczne  

i Szkolny Tydzień Promocji Zdrowia 

Poszerzenie wiedzy uczniów w wielu 

obszarach, wyposażenie w nowe 

umiejętności z zakresu m.in. udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej, 

transplantacji narządów, profilaktyki chorób 

nowotworowych i tytoniozależnych, chorób 

serca i układu krwionośnego, 

bezpieczeństwa swojego i innych, 

bezpiecznego korzystania z internetu, 

prawidłowego planowania ciąży, HIV  
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oraz Dni Zdrowia , na które zaprasza się 

zawsze specjalistów z różnych dyscyplin. 

Listopad jest od 2008 roku "Miesi ącem 

Zdrowia".  W ramach realizacji w/w 

programu corocznie odbywają się także 

degustacje zdrowej żywności, pieczenie 

chleba, apele profilaktyczne  

i podsumowujące, konkursy 

recytatorskie, profilaktyczne, plastyczne, 

literackie i wiedzy o zdrowym stylu 

życia, profilaktyki palenia tytoniu, 

wiedzy o HIV i AIDS oraz konkursy 

talentów. Do realizacji wybranych 

zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej 

zapraszani są specjaliści (por. standard 

III, arkusz III. punkty 5. i 6). W w/w 

programie współpracujemy z Urzędem 

Gminy, społecznością lokalną, 

przedsiębiorstwami z terenu gminy  

i gmin ościennych - pozyskujemy 

wsparcie finansowe oraz produkty do 

degustacji dwa razy do roku. informacje o 

zrealizowanych zadaniach znajdują się na 

stronie internetowej szkoły w zakładce 

Szkoła Promująca Zdrowie.    

i AIDS, profilaktyki chorób przenoszonych 

drogą płciową, oszczędzania, 

przedsiębiorczości czy otyłości. W ramach 

poprawy bazy dydaktycznej corocznie 

dokonuje się zakupu mebli do sal, pomocy 

dydaktycznych, wyposażenia szatni, pokoju 

nauczycielskiego, przeprowadzanie są prace 

konserwacyjne i remonty. Cała społeczność 

szkolna i lokalna jest zaangażowana  

w działania na rzecz rozwoju szkoły.  

W czasie ostatnich 3 lat została 

wybudowana pełnowymiarowa hala 

sportowa dostosowana architektonicznie do 

potrzeb osób niepełnosprawnych, z której 

korzysta cała społeczność szkolna i lokalna, 

nastąpiła znaczna poprawa  bazy do zajęć  

z w-fu, gdyż wcześniej nie posiadaliśmy 

hali sportowej. 

2. W naszej placówce od trzech lat 

realizowane są projekty ekologiczne pod 

następującymi hasłami: "Mamy tylko 

jedną ziemię" (2011), "Przyroda 

człowiekowi - człowiek przyrodzie" 

(2012) oraz "Poznajemy, dbamy, 

chronimy – szkoła przyjazna środowisku" 

(2013). Wszystkie w/w programy są 

Poszerzenie wiedzy uczniów w wielu 

obszarach, wyposażenie w nowe 

umiejętności, poszerzenie wiedzy 

krajoznawczej. Wszystkie zmiany, 

osiągnięcia uczniów i opisy działań znajdują 

się stronie internetowej szkoły w zakładce: 

projekty ekologiczne.    
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organizowane ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Łodzi. W ramach tych programów 

odbywała się edukacja zdrowotna  

i ekologiczna uczniów, organizowane 

było wiele konkursów, bezpłatne 

wycieczki, apele, akcje prozdrowotne  

i zbiórki makulatury pod hasłem.  

3.  Zrealizowano programy profilaktyczne 

dotyczące profilaktyki alkoholowej: NOE  

i KOREKTA. 

 

Zmiana sposobów myślenia młodzieży na 

temat stosowania narkotyków i leków 

zmieniających świadomość, utrwalenie 

zachowań abstynenckich oraz opóźnienie 

wieku ewentualnej inicjacji, ograniczenie 

lub zaprzestanie używania narkotyków 

przez młodzież sięgającą po narkotyki, 

obalenie niebezpiecznych stereotypów 

dotyczących narkotyków, zapoznanie 

młodzieży z rzetelną wiedzą na temat 

substancji psychoaktywnych, 

uświadomienie znaczenia własnych decyzji. 

4. Uczniowie klas I i II wzięli udział  

w warsztatach profilaktycznych 

"Narkotyki – najlepsze wyjście nie 

wchodzić". Celem spotkania było 

promowanie zdrowego stylu życia: 

rozwijanie aktywnej i odpowiedzialnej 

postawy wobec zdrowia własnego  

i innych ludzi, kształtowanie umiejętności 

rozpoznawania zagrożeń cywilizacyjnych 

utrwalanie wśród młodzieży wartości 

zachowań abstynenckich jako warunku 

utrzymywania wolności wyboru  

Młodzież poznała podstawowe pojęcia 

związane z używaniem narkotyków, 

przyczyny używania narkotyków, 

mechanizm powstawania uzależnienia, 

konsekwencje używania narkotyków 

(zdrowotne, psychiczne, społeczne  

i prawne), gdzie można uzyskać pomoc.  
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i decydowania o swoim zdrowiu i życiu; 

5.  Od bieżącego roku szkolnego 2013/2014 

realizujemy program polsko-szwajcarski  

w ramach współpracy międzynarodowej 

(projekt  współpracy nr. KIK/34) pt. 

"Edukacja i wdrażanie zasad 

prawidłowego żywienia i aktywności 

fizycznej w szkołach 

ponadgimnazjalnych oraz ocena wpływu 

tej edukacji na sposób żywienia, stan 

odżywienia, aktywność fizyczną i poziom 

wiedzy dzieci i młodzieży". W ramach 

tego projektu prowadzimy działania  

w dwóch obszarach: zasady żywienia, 

aktywność fizyczna. Od uroku szkolnego 

2012/2013 aktywnie działają: Warsztaty 

Żywieniowe, na których młodzież 

pogłębia wiedzę dotyczącą prawidłowego 

stylu odżywiania, kontroli masy ciała, 

zapobiegania nadwadze i otyłości. 

Przygotowuje się do różnych olimpiad: 

Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o 

Żywieniu, Ogólnopolskiej Olimpiady 

Wiedzy o Żywności, Ogólnopolskiej 

Olimpiady Zdrowego Stylu Życia, 

Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy  

i Umiejętności Rolniczych - blok 

żywieniowy.    

Młodzież poszerzyła znacznie swoją 

wiedzę, nasza uczennica klasy IV 

Technikum w zawodzie technik żywienia  

i gospodarstwa domowego Dominika 

Baranowska zajęła VII  

w Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy  

o Żywności na etapie okręgowym. Młodzież 

wykonała prezentacje multimedialne na 

temat zapobiegania otyłości, nadwagi  

i pozostałych chorób społecznych  

i cywilizacyjnych, przeprowadziła zajęcia  

w formie edukacji rówieśniczej dla 

wychowanków internatu.   

6. W ciągu trzech lat był realizowany 

autorski program nauczycieli 

wychowania fizycznego: „Edukacja 

poprzez Sport”, w ramach którego 

zachęcaliśmy wszystkich członków 

Zmniejszenie liczby osób niećwiczących  

i posiadających zwolnienia z wychowania 

fizycznego (2010 roku wynosiła 12% 

niećwiczących, obecnie w 2013 roku liczba  

spadła i wynosi 5,59%). Społeczność 
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społeczności szkolnej do aktywnego 

spędzania czasu wolnego, zamiany 

„pilota” na „kijki”; ma on na celu 

eliminację zwolnień z w-f i zachęcanie 

wszystkich członków społeczności 

szkolnej do rekreacyjnego uprawiania 

sportu. W ramach tego programu 

odbywają się: wyjazdy na łyżwy, basen, 

kręgle, rajdy rowerowe, paintball i obozy 

survivalowe i szereg rozgrywek 

sportowych. 

szkolna i lokalna bierze udział  

w rozgrywkach  sportowych, aerobiku, 

ćwiczeniach wieczornych (we środy na 

świetlicy internatu); wiele osób zamieniło 

"pilot" na "kijki", codziennie regularnie 

maszerują ulicami Czarnocina. Dla uczniów 

i pracowników utworzyliśmy w internacie 

siłownię (w roku szkolnym 2012/2013), na 

której mogą ćwiczyć codziennie wszyscy 

chętni do godziny 22.   

7. W ciągu ostatnich 3 lat był realizowany  

program autorski nauczyciela 

przedmiotów zawodowych i dietetyka  

Doroty Swarbuły: "Popularyzowanie 

zasad zdrowego stylu życia" , w ramach 

którego prowadzona jest na zajęciach 

dydaktycznych i zastępstwach edukacja 

zdrowotna w zakresie: korzyści 

płynących ze stosowania zdrowego stylu 

życia, rozwijanie u uczniów 

prawidłowych nawyków żywieniowych 

oraz propagowanie spędzania wolnego 

czasu w sposób aktywny.  

Młodzież potrafi obliczać wartość odżywczą  

i energetyczną poszczególnych potraw  

i posiłków. Świadomie dokonuje 

właściwego wyboru produktów 

żywnościowych, zna zagrożenia wynikające 

ze spożywania produktów typu fast food, 

napojów energetyzujących oraz napojów 

słodzonych i gazowanych.   

 

 

 

 

 

 

8.  Realizowaliśmy autorski program 

pedagoga szkolnego pani Edyty Sęk  

i grupy uczniów pt. "Ta sama chwila...", 

w którym uczestniczymy w zajęciach  

z wolontariatu, współpracujemy z Domu 

Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim oraz 

Niepublicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Raciborowicach - uczymy 

się empatii, bezinteresownej pomocy 
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osobom trzecim oraz właściwego i 

pożytecznego spędzania czasu wolnego.  

 

8. Co nas wyróżnia jako szkołę promującą zdrowie? 

 Jesteśmy pierwszą, i jak dotychczas, jedyną szkołą ponadgimnazjalną z terenu powiatu 

piotrkowskiego, która od 5 lat należy do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie  

i obecnie ubiega się o Krajowy Certyfikat. Naszą wizją i misją szkoły jest m.in. tworzenie 

klimatu sprzyjającemu zdrowiu, osiąganiu sukcesów, prowadzenie edukacji zdrowotnej na 

najwyższym poziomie. Z pośród innych szkół wyróżnia nas malownicze położenie w sercu 

parku założonego w 1914 r. z przepiękną aleją lipową. Na terenie szkoły w ciągu ostatnich 5 

lat wybudowano kompleks boisk Orlik 2012 (oddany do użytku w XI 2008) oraz nowoczesną 

halę sportową (oddana do użytku w maju 2011), co również wyróżnia nas jako szkołę 

promującą zdrowie . Oba te obiekty są bezpieczne, dostosowane architektonicznie do potrzeb 

osób niepełnosprawnych ruchowo, posiadają zaplecze sanitarne, natryski, szatnie i sprzęt 

sportowy do dyspozycji ćwiczących. Na boisku Orlik są zatrudnieni (w porozumieniu  

z Urzędem Gminy) animatorzy sportu, którzy pracują 7 dni w tygodniu (od marca do 

listopada) w godzinach popołudniowych, co stwarza idealne warunki do uprawiania sportu 

wszystkim członkom społeczności szkolnej, lokalnej i gmin ościennych. Na tych obiektach 

organizuje się wiele imprez sportowych dla społeczności lokalnej, m.in. Mistrzostwa o Puchar 

Dyrektora Szkoły w piłce nożnej, rozgrywki w piłce siatkowej i tenisie ziemnym. 

Realizujemy wiele autorskich programów, projektów edukacyjnych i podejmujemy starania 

by dążyć do spełnienia wszystkich wymagań w obszarze pięciu standardów Szkoły 

Promującej Zdrowie. 

  

III. Rekomendacja koordynatora wojewódzkiej sieci szkół promujących zdrowie 
 
Po zapoznaniu się z treścią niniejszego wniosku i załącznikami oraz na podstawie 

dotychczasowej współpracy rekomenduję szkołę do nadania Krajowego Certyfikatu Szkoła 

Promująca Zdrowie. 

 
Uzasadnienie: 

 

 

Imię i nazwisko wojewódzkiego koordynatora....................................................... 
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...............tel.................................fax........................e-mail...................................... 

Miejscowość..............................data.......................Podpis..................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1a 

RAPORT Z EWALUACJI 

STANDARD PIERWSZY  

Rok szkolny 2013/2014 

Wymiar Średnia 

liczba 

punktów 

I. Upowszechnianie koncepcji szkoły promującej zdrowie  

i znajomość tej koncepcji w społeczności szkolnej i lokalnej (arkusz I).  

4,36 

II. Zrozumienie i akceptacja koncepcji szkoły promującej zdrowie  

w społeczności szkolnej(arkusz II). 

4,23 

 

Ocena łączna:  

 

 

4,29 

 

Chcieliby otrzymywać więcej informacji na temat Szkoły Promującej Zdrowie (wypełnić 

na podstawie wyników Ankiety dla nauczycieli - pkt. 13, Ankiety dla uczniów - pkt. 8., 

Ankiety dla rodziców - pkt. 7, Ankiety dla innych pracowników szkoły, którzy nie są 

nauczycielami - pkt. 8):  

Nauczyciele: 52,4%  Uczniowie: 62,5%  

Rodzice: 26,6%  Inni pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami: 87,5%
   

Wnioski wynikaj ące z autoewaluacji standardu pierwszego  



9 
 

1. Co uznano za największe osiągnięcie w zakresie standardu I? 

 Największym osiągnięciem całego Zespołu ds. Zdrowia i Edukacji Zdrowotnej  

z zakresu standardu I jest fakt, że zdecydowana większość członków społeczności szkolnej  

i lokalnej zna, rozumie i akceptuje koncepcję Szkoły Promującej Zdrowie. Większość 

członków społeczności szkolnej i lokalnej wie, że w naszej placówce od 2005 roku jest 

realizowany autorski program "W Czarnocinie życie zdrowo płynie", w ramach którego 

podejmowane są różnorodne działania na rzecz poprawy zdrowia, promocji zdrowego stylu 

życia, profilaktyki uzależnień, poprawy bazy dydaktycznej i bazy do zajęć wychowania 

fizycznego oraz wiele ciekawych działań szerzących idee Szkoły Promującej Zdrowie 

(wszystkie realizowane przedsięwzięcia, projekty, programy i działania znajdują się na stronie 

szkoły: www.zsr.czarnocin.edu.pl).  

 Dużym sukcesem naszej placówki jest także fakt, iż duża liczba członków 

społeczności szkolnej angażuje się w realizację naszego autorskiego programu, wspiera 

koordynatora, wspólnie organizujemy wiele imprez i przedsięwzięć, współpraca układa się 

dobrze. Osoby wykonują swoje prace i zadania zgodnie z harmonogramem.  

 

2. Jakie problemy priorytetowe, w zakresie standardu I, wymagające rozwiązana 

wybrano na podstawie wyników autoewaluacji? 

 

 Z analizy ankiet wszystkich grup badanych wynika, że wszyscy posiadają obszerną 

wiedzę na temat Szkoły Promującej Zdrowie; najwięcej informacji chcieliby otrzymywać 

pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami, a w szczególności: palacze, zatrudniani na 

okres zimowy, konserwator, kierowca i stażystka, zatrudniona od kilku miesięcy jako pomoc 

w kuchni. W związku z tym zaplanowałam szkolenie dla wszystkich pracowników szkoły 

(miesiąc I/II 2014 r.), na którym jeszcze raz przedstawię koncepcję Szkoły Promującej 

Zdrowie, główne cele i standardy. Oprócz tego mam zamiar przygotować ulotkę 

informacyjną, która będzie zawierała wszystkie niezbędne informacje - wiedzę w pigułce, co 

ułatwi zrozumienie i pomoże we włączenie się w realizację większej ilości zadań. Martwi 

mnie również fakt, że tylko 26,6% ankietowanych rodziców chciałoby otrzymywać więcej 

informacji o SzPZ. W tym celu podejmiemy działania wspólnie z wychowawcami klas, aby 

na najbliższych zebraniach w styczniu 2014 r. przedstawić im korzyści dla nich, uczniów  

i całej społeczności szkolnej lokalnej płynące z ich zaangażowania w realizację projektów  

i przedsięwzięć związanych z promocją zdrowia.    
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Data12.12.2013 r.        Szkolny koordynator ……….........…..........…… 

Załącznik 1b 

RAPORT Z EWALUACJI 

STANDARD DRUGI  

Rok szkolny 2013/2014 

Wymiar Średnia 

liczba 

punktów 

III. Działalność szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia  4,33 

IV. Działalność szkolnego zespołu promocji zdrowia 4,57 

V. Miejsce promocji zdrowia w działalności (polityce) szkoły 4,4 

VI. Diagnozowanie potrzeb społeczności szkolnej w zakresie promocji zdrowia.  4,16 

VII. Planowanie działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia.  4,5 

VIII. Realizacja działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia.  4,33 

IX. Ewaluacja wyników działań (w tym projektów) w zakresie promocji 

zdrowia.  

4,5 

Ocena łączna:  

 

4,39 

 

Nauczyciele i rodzice dostrzegają możliwość zwiększenia swojego udziału  

w  podejmowanych w szkole działaniach w zakresie promocji zdrowia (wypełnić na 

podstawie wyników ankiety N pkt. 14 oraz ankiet R pkt. 8)  

Nauczyciele: TAK  55,23%  NIE 44,76%   

Rodzice: TAK  62,09%        NIE     37,90% 
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Wnioski wynikaj ące z autoewaluacji standardu II 

1. Co uznano za największe osiągnięcie w zakresie standardu II? 

 Za największy sukces w tym standardzie jest fakt, iż promocja zdrowia jest wpisana  

w program rozwoju szkoły, jej wizję i misję. Jesteś małą szkołą wiejską, naszą misją jest 

przekazywanie uczniom wartości niezbędnych w życiu dorosłym oraz kluczowych 

umiejętności zawartych w podstawie programowej. Jesteśmy szkołą bezpieczną i jak 

dotychczas wolną od obecności subkultur młodzieżowych, realizujemy szeroko zakrojone 

działania na rzecz tworzenia w szkole klimatu sprzyjającego zdrowiu i osiąganiu przez 

wszystkich sukcesów. Nasi uczniowie osiągają najlepsze w powiecie piotrkowskim wyniki  

z egzaminów zawodowych oraz egzaminu maturalnego z matematyki. Reprezentują szkołę  

w licznych Ogólnopolskich Olimpiadach Wiedzy, m.in. o żywieniu człowieka, produkcji 

roślinnej czy zwierzęcej.   

  Uważam, że jako placówka oświatowa spełniliśmy wymagania zawarte  

w powyższym standardzie. Kadra szkoły stanowi zgrany zespół, większość nauczycieli 

pozytywnie reaguje na projekty prozdrowotne, chętnie angażuje się w ich realizację  

i współpracuje z koordynatorem; niektórzy angażują się częściej, inni rzadziej, ale jako 

koordynator czuję się akceptowana przez zdecydowaną większość społeczności szkolnej; 

uczniowie wiedzą, że pełnię rolę koordynatora od 2012 roku, mam jasno określone zadania, 

które realizuję zgodnie z planem pracy na każdy rok szkolny. Szkolny Zespół ds. Promocji 

Zdrowia jest zgrany, w jego skład wchodzą przedstawiciele całej społeczności szkolnej  

i przedstawiciele społeczności lokalnej (pielęgniarka, przedstawiciel gminy).  

 Posiadamy plan pracy na każdy rok szkolny, realizujemy program autorski na 5 lat 

szkolnych (2008-2013) "W Czarnocinie życie zdrowo płynie", w ramach którego 

prowadzone są wieloaspektowe działania prozdrowotne, prace nad poprawą warunków do 

wykonywania zajęć wychowania fizycznego, oraz estetyką budynków; członkowie mają 

satysfakcję ze swojej pracy; prowadzimy stałe cykliczne spotkania zespołu, konsultujemy się 

w kwestiach związanych z realizacją programów profilaktycznych, prozdrowotnych, 

projektów, konkursów i podejmujemy różne inicjatywy w kierunku zapewnienia uczniom jak 

największego zasobu wiedzy i umiejętności praktycznych. W realizacji programu  

"W Czarnocinie życie zdrowo płynie" uczestniczyło przez ostatnie 3 lata bardzo wiele 

osób, były prowadzone wykłady, pogadanki, szkolenia dla wszystkich członków społeczności 

szkolnej (informacje www.zsr.czarnocin.edu.pl), corocznie dokonywaliśmy podsumowania  

i ewaluacji przeprowadzonych działań, skupiając się na korzyściach, jakie wyniosła z nich 
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społeczność szkolna; na posiedzeniach Rad Pedagogicznych zostały omówione wyniki 

ewaluacji i wnioski; 

 

2. Jakie problemy priorytetowe wymagające rozwiązania w zakresie standardu II 

wybrano do rozwiązania na podstawie wyników autoewaluacji: 

Uważam, że powinniśmy aktywizować jeszcze więcej członków całej społeczności szkolnej  

i lokalnej, w tym Wójta Gminy, większą liczbę rodziców oraz częściej diagnozować potrzeb 

społeczności szkolnej w zakresie promocji zdrowia.  

 

Data12.12.2013 r.       Szkolny koordynator….................………...............…… 

Załącznik 1c 

RAPORT Z EWALUACJI 

STANDARD TRZECI 

Rok szkolny 2013/2014 

Wymiar Średnia 

liczba 

punktów 

I. Polityka, warunki i organizacja życia szkoły sprzyjają edukacji zdrowotnej 4,6 

II. Uczeń jest aktywnym uczestnikiem procesu realizacji edukacji zdrowotnej 4,07 

III. Szkoła współpracuje ze środowiskiem i wykorzystuje jego zasoby 4,18 

VI. Szkoła prowadzi ewaluację i wykorzystuje jej wyniki dla podnoszenia 

jakości edukacji zdrowotnej 

4,54 

Ocena łączna:  

 

4,34 

 

Wnioski wynikaj ące z autoewaluacji standardu III 

1. Co uznano za największe osiągnięcie w zakresie standardu III? 

 Za największy sukces uznano fakt, iż działania z zakresu edukacji zdrowotnej planuje 

się w szkole na podstawie wyników przeprowadzonej diagnozy, przy planowaniu 

wykorzystuje się propozycje i sugestie podane przez ankietowanych. Niektóre zadania 

realizuje się bez przeprowadzania diagnozy, gdyż wynikają one z podstawy programowej 

oraz programu wychowawczego szkoły.  
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 Oprócz tego nauczyciele regularnie uczestniczą w szkoleniach  z zakresu edukacji 

zdrowotnej, większość nauczycieli brała udział w ciągu ostatnich 3 lat w różnorodnych 

formach doskonalenia z zakresu edukacji zdrowotnej. Większość ukończyła kurs z zakresu 

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, na którym zdobyła wiedzę ratującą 

wykorzystywaną do ratowania życia w nagłych wypadkach.  

 Prawie wszyscy nauczyciele współpracują ze sobą oraz z koordynatorem SzPZ 

podczas realizacji edukacji zdrowotnej, wymieniają się spostrzeżeniami, scenariuszami  

i pomysłami na ciekawe zajęcia o tematyce prozdrowotnej i proekologicznej. Wspólnie 

realizuje się wiele konkursów szkolnych oraz przygotowuje młodzież do udziału  

w olimpiadach wojewódzkich i ogólnopolskich. 

 Dyrekcja szkoły traktuje edukację zdrowotną jako ważne zadanie szkoły, Dyrekcja 

szkoły uważa, że edukacja zdrowotna stanowi ważny fundament do dorosłego życia, 

przygotowuje do lepszego startu, zapobiega chorobom i powoduje, iż w szkole panuje 

przyjazna atmosfera i klimat sprzyjający zdrowiu. Edukacja zdrowotna jest wpisana  

w Program Rozwoju Szkoły (wizja i misja szkoły) 

 

2. Jakie problemy priorytetowe, w zakresie standardu III, wymagaj ące rozwiązana 

wybrano na podstawie wyników autoewaluacji? 

 

 Niestety nie wszyscy nauczyciele stwarzają uczniom okazję do wymiany  

doświadczeń, wiedzy i poglądów dotyczących zagadnień uwzględnianych   

w edukacji zdrowotnej, należy zwiększyć liczbę zajęć na których uczniowie będą dzielić się 

wiedzą i doświadczeniem z rówieśnikami. oprócz tego można zaangażować jeszcze większą 

liczbę rodziców do współpracy, zachęcić ich przedstawiając korzyści  

i zalety projektów edukacyjnych o tematyce prozdrowotnej, w tym darmowe wycieczki dla 

uczniów.  

 Należy dokonywać ewaluacji absolutnie wszystkich działań zdrowotnych, poprosić 

wszystkich, także specjalistów z zewnątrz, o dokonanie ewaluacji (szkoła może także sama to 

zrobić po zakończeniu danych zajęć ze specjalistami). 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data12.12.2013 r.       Szkolny koordynator….................………...............…… 

Załącznik 1d 

RAPORT Z EWALUACJI 

STANDARD CZWARTY 

Rok szkolny 2013/2014 

Podskale i badane osoby Średnia 

liczba 

punktów 

Uczniowie (N=64)  

I. Satysfakcja ze szkoły  3,96  

II. Stwarzanie uczniom  możliwości uczestnictwa w życiu klasy 3,82  

III. Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli 3,93  

IV. Podejście uczniów do nauki i zachowania na lekcjach  3,63  

V. Motywowanie do osiągania sukcesów  3,8 

VI. Przestrzeganie praw ucznia, znajomość reguł i ich ocena 3,86  

VII. Relacje między uczniami 3,9  

VIII. Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stresu w szkole 3,16 

IX. Wstępowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów. 2,5 

Nauczyciele (N=21)  

I. Satysfakcja z pracy w szkole 4,52 

II. Stwarzanie nauczycielom możliwości uczestnictwa w życiu i racy szkoły 

oraz wsparcie ze strony dyrekcji  

4,01 

III. Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli 4,4 

IV. Podejście uczniów do nauki i zachowanie na lekcjach 3,73 



15 
 

V. Relacje nauczyciele-nauczyciele 3,99 

VI. Uczestnictwo rodziców uczniów z klasy wychowawczej w życiu 

klasy/szkoły 

3,63 

VII. Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stres w pracy  3,38 

VIII. Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów. 1,96 

Pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami (N=8)  

I. Satysfakcja z pracy w szkole oraz wsparcie ze strony dyrekcji 4,29 

II. Stworzenie pracownikom, którzy nie są nauczycielami, możliwości 

uczestnictwa w życiu i pracy szkoły 

3,63 

III. Relacje miedzy pracownikami, którzy nie są nauczycielami 4,58 

IV. Stosunek uczniów do pracowników , którzy nie są nauczycielami 4,29 

V. Poczucie przeciążenia pracą w szkole i stresem w pracy 2,96 

VI. Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów 2,08 

Rodzice (N=45)  

I. Satysfakcja dziecka ze szkoły 4,01 

II. Stworzenie rodzicom możliwości uczestnictwa w życiu klasy i szkoły. 3,82 

III. Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli  3,96 

IV. Uczestnictwo rodziców w życiu i pracy klasy i szkoły 3,36 

V. Wsparcie dla rodziców 3,95 

VI. Przeciążenie dziecka pracą szkolną i stres w szkole 3,15 

 

Wnioski wynikaj ące z autoewaluacji standardu IV 

 

1. Co uznano za największe osiągnięcie w zakresie standardu IV? 

  

 Za największe osiągnięcie w zakresie powyższego standardu uważam przestrzeganie 

praw ucznia przez nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły oraz znajomość 

regulaminów i obowiązujących w szkole przepisów wewnętrznych. Młodzież naszej szkoły 

stanowi grupę dojrzałą emocjonalnie (16-20 lat), świadomą swoich praw, ale także  

i obowiązków. Wszyscy ankietowani znają Statut Szkoły, obowiązujące w szkole regulaminy, 

kryteria oceniania zachowania i wszystkich form sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

uczniów. Prawie wszyscy badani mają poczucie, szkolne regulaminy są słuszne  

i sprawiedliwe dla członków społeczności szkolnej. Wszyscy są oceniani zgodnie z zasadami 
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przyjętymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. Większość badanych odczuwa 

wsparcie ze strony nauczycieli, ocenia, że są oni życzliwi, pomocni i przyjaźnie nastawieni. 

 Większość nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów i rodziców odczuwa satysfakcję 

ze szkoły jako miejsca pracy i nauki, co świadczy o tym, że w naszej placówce panuje 

życzliwa, przyjazna atmosfera. Wszyscy badani w wymiarze pierwszym (satysfakcja ze 

szkoły) przyznali, że chętnie do niej przychodzą, lubią się uczyć i pracować, czują się dobrze, 

są doceniani, rodzice czują się potrzebni. oprócz tego uczniowie czują wsparcie ze strony 

wychowawców i nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne.  

 Nauczyciele mają możliwość uczestnictwa w życiu szkoły i pracy szkoły, czują 

wsparcie ze strony dyrekcji szkoły. Mają możliwość wypowiadania własnego zdania, 

otrzymują konstruktywną informację zwrotną na temat swojej pracy. Wszyscy nauczyciele 

mają możliwość odbywania stażu na kolejne stopnie awansu zawodowego, otrzymują 

Nagrody Dyrektora za swoje osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, pochwały  

i słowa uznania. Zespół ewaluacyjny jest zdania, iż w szkole panuje właściwa atmosfera, 

wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają możliwość osiągania sukcesów.   

 Większość badanych grup nie zaobserwowała zachowań aspołecznych związanych  

z występowaniem przemocy w społeczności szkolnej, uczniowie rzadko popychają się, biją 

lub stosują wobec siebie czy innych przemoc fizyczną. Uważam, że na wynik ankiet  

w standardzie IV miało wpływ realizowanie wielu programów edukacyjnych  

i profilaktycznych w latach ubiegłych (www.zsr.czarnocin.edu.pl), cykl Szkolnych Kampanii 

Profilaktycznych i udział w ogólnopolskim programie Bezpieczna Szkoła. 

 Kolejnym sukcesem jest fakt, że rodzice uczniów bardzo interesują sie ich sytuacją 

szkolną, dość chętnie przychodzą na spotkania i szkolenia, uczestniczą w życiu klasy i szkoły, 

są otwarci na propozycje dyrekcji oraz mają jasno określone zasady współpracy  

z wychowawcami (kontrakty z wychowawcami). Rodzice na zebraniach informacyjnych 

organizowanych w naszej placówce co 2 miesiące są informowani o wszystkich wydarzeniach 

odbywających się w szkole, znają i opiniują Program Wychowawczy, Program Rozwoju 

Szkoły, Program "W Czarnocinie życie zdrowo płynie" i inne programy pracy szkoły. Są 

zawsze pytani o zdanie w sprawach dotyczących życia klasy, sami podejmują wiele decyzji 

dotyczących ich dzieci. Większość ankietowanych (87%) twierdzi, że wychowawcy udzielają 

im pełnej informacji o postępach, wynikach i zachowaniu ich dzieci w szkole.    

 

2. Jakie problemy priorytetowe w zakresie standardu IV wymagające rozwiązania 

wybrano na podstawie wyników autoewaluacji? 
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 Największy problem występuje w grupie uczniów w wymiarze IV - stosunek do nauki 

(ocena średnia 3,63, jest niska w stosunku do panujących w szkole warunków i wyników 

placówki).  Ankietowani uczniowie mają niewłaściwe podejście do nauki na lekcjach, duża 

grupa nie jest zainteresowana nauką i osiąganiem wysokich wyników, wielu ankietowanych 

przyznało, że nie przykłada się wcale do nauki. Przestrzegają natomiast reguł pracy na 

zajęciach, zachowują się raczej właściwie, na większości lekcji panuje cisza i spokój. 

Ankietowani z różnych grup w wieku 18-19 lat przyznają, że nie pracują systematycznie i nie 

są zainteresowani niektórymi zajęciami dydaktycznymi.   

 Kolejny problem dotyczy przeciążenia pracą i nauką szkolną. Zarówno uczniowie jak  

i nauczyciele mają poczucie przeciążenia pracą i nauką szkolną (3,16 U oraz 3,38 N).  

Z analizy kwestionariuszy ankiet można się dowiedzieć, że nauka jest trudna, ale nie 

męcząca. Jestem zdania, iż poczucie, że nauka jest trudna jest powiązane z tym, iż większość 

uczniów ma niewłaściwe podejście do nauki, nie są nią zainteresowani w wysokim stopniu, 

być może nie uważają na zajęciach i mają trudności podczas sprawdzianów. Natomiast 

większość badanych nauczycieli zaznaczyła, iż ma zbyt dużo pracy związanej ze szkołą, 

możliwe, że nadmiar pracy jest związany z ustaleniem minimalnej liczby ocen  

z poszczególnych przedmiotów (w Statucie Szkoły, został wprowadzony na prośbę rodziców  

i wynosi wielokrotność godzin razy 2, np. 3 godz. matematyki - minimum 6 ocen). Odsetek 

przeciążenia jest niższy w grupie pracowników niepedagogicznych i wynosi 2,96. Rodzice 

natomiast nie są pewni co do przeciążenia ich dzieci nauką szkolną, średnia ocena wyniosła 

3,15 (= trudno powiedzieć).  

 Uważam, że należy zorganizować szkolenie lub warsztaty dla nauczycieli na temat ich 

odczuć związanych z przeciążeniem pracą. Na co dzień jednak nie obserwuje się w placówce 

atmosfery przeciążenia, stresu czy złych warunków pracy.  

 Konieczne jest zorganizowanie Szkolnej Kampanii Profilaktycznej na temat 

właściwego podejścia do nauki, zwiększenia ich zainteresowania uczeniem się,  porównania 

szansy naszych uczniów z innymi krajami (głównie afrykańskimi i azjatyckimi), 

przedstawienia celowości nauki, korzyści płynących z posiadania wiedzy i umiejętności 

praktycznych, zalet naszej placówki i ogromnej życzliwości i pomocy ze strony nauczycieli.  
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Data12.12.2013 r.       Szkolny koordynator….................………...............…… 

Załącznik 1.e 

RAPORT Z AUTOEWALUACJI 

STANDARD PIATY  

Rok szkolny 2013/2014 

Wymiar Średnia 

liczba 

punktów 

I. Budynek i teren szkoły 4,42 

II.  Warunki sanitarne, czystość i estetyka pomieszczeń 4,9 

III.  Mikroklimat, oświetlenie, ochrona przed hałasem 4,5 

IV.  Meble dla uczniów i nauczycieli 3,87 

V. Organizacja lekcji i przerw międzylekcyjnych 4,62 

VI.  Warunki i organizacja zajęć ruchowych 4,88 

VII.  Organizacja posiłków i dostępność napojów dla uczniów 4,55 

VIII.  Zabezpieczenie przed wypadkami, urazami i dostępność pierwszej pomocy 4,93 

Średnia liczba punktów łącznie 

 

4,58 

 

Wnioski wynikaj ące z autoewaluacji standardu piątego: 

1. Co uznano za największe osiągnięcie w zakresie standardu V? 

  

 Za największy sukces uważam poprawę bazy do wykonywania zajęć wychowania 

fizycznego, w ciągu ostatnich 5 lat wybudowano kompleks boisk Orlik 2012 (oddany do 

użytku w XI 2008) oraz nowoczesną halę sportową (oddana do użytku w maju 2011). Oba te 
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obiekty są bezpieczne, dostosowane architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych 

ruchowo, posiadają zaplecze sanitarne, natryski, szatnie i sprzęt sportowy do dyspozycji 

ćwiczących. Na boisku Orlik są zatrudnieni (w porozumieniu z Urzędem Gminy) animatorzy 

sportu, którzy pracują 7 dni w tygodniu (od marca do listopada) w godzinach 

popołudniowych, co stwarza idealne warunki do uprawiania sportu wszystkim członkom 

społeczności szkolnej, lokalnej i gmin ościennych. Na tych obiektach organizuje się wiele 

imprez sportowych dla społeczności lokalnej, m.in. Mistrzostwa o Puchar Dyrektora Szkoły 

w piłce nożnej, rozgrywki w piłce siatkowej i tenisie ziemnym. Na terenie gminy prężnie 

działa zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych oraz Ludowy Uczniowski Klub Sportowy  

"Tęcza", w jego strukturach pracują nauczyciele naszej szkoły, pozyskują fundusze na 

organizację zawodów sportowych i corocznie zakup sprzętu sportowego, który uległ zużyciu. 

Z boiska mogą korzystać nieodpłatnie wszyscy mieszkańcy gminy Czarnocin.  

 Kolejnym sukcesem jest prowadzenie szeregu działań zwiększających bezpieczeństwo 

uczniów w wielu aspektach życia codziennego. Przeprowadza się liczne rozmowy mające na 

celu eliminację wszelkich sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu wszystkich członków 

społeczności szkolnej. Od wielu lat prowadzimy stałą współpracę z Komendą Miejską Policji 

w Piotrkowie Trybunalskim, Komendą Straży Pożarnej w Koluszkach, Wojewódzkim 

Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim w ramach organizacji zajęć 

zwiększających bezpieczeństwo uczniów. Nasza szkoła posiada certyfikat Bezpiecznej Szkoły, 

realizowała wiele programów zwiększających bezpieczeństwo swoje i innych, m.in. "Widzę - 

Reaguję", uczniowie brali dwukrotnie udział w Szkolnych Kampaniach Profilaktycznych pod 

hasłem „Bądź bezpieczny w XXI wieku”  oraz „Bezpieczny w domu, szkole, życiu…”. 

Uczestniczyli udział w pogadankach dotyczących zmniejszenia ilości wypadków drogowych 

na terenie województwa - "Bezpieczny kierowca i  pasażer". Oprócz tego w szkole 

nauczyciele realizują program edukacyjny  zwiększający bezpieczeństwo uczniów "Kultura 

Bezpieczeństwa" w zakresie zmniejszania zagrożeń zawodowych. Jest on realizowany przy 

współpracy z Państwową Inspekcją Pracy.  

 Kolejnym atutem i sukcesem jest wyposażenie szkoły. Pokój nauczycielski jest duży, 

po generalnym remoncie, każdy nauczyciel posiada własne szafki na pomoce dydaktyczne, do 

dyspozycji nauczycieli jest sprzęt multimedialny (komputer, drukarka i telefon), który stwarza 

bardzo dobre warunki do pracy i odpoczynku. Wnętrze budynku szkoły jest po remoncie, we 

wszystkich klasopracowniach posiadamy nowe meble oraz nowoczesny sprzęt: projektory, 

ekrany, drukarki, komputery; w szkole są dostępne 2 tablice interaktywne, internet 

bezprzewodowy wi-fi, radiowęzeł oraz który umila muzyką przerwy międzylekcyjne. Na 
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podstawie obserwacji i po dokonaniu analizy dokumentów i planów lekcji, protokołów, 

przeglądów technicznych i pokontrolnych stwierdzono, że budynek i teren szkoły są  

w dobrym stanie technicznym; szkoła nie jest przeludniona, w otoczeniu nie ma 

bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia uczniów, placówka znajduję się na wsi, na terenie 

malowniczego parku założonego w 1914 r. z przepiękną aleją lipową.  

 Uczniowie mają możliwość spożycia zdrowego posiłku i dostęp do bezpłatnych 

napojów na stołówce szkolnej. Szkoła ma możliwość zorganizowania bezpłatnych posiłków 

dla uczniów ubogich.    

2. Jakie problemy priorytetowe, w zakresie standardu V, wymagające rozwiązana 

wybrano na podstawie wyników autoewaluacji? 

 

1. Należy zakupić baniaki z wodą lub wybudować poidełka z wodą źródlaną. 

2. Szkoła nie posiada wszędzie warunków architektonicznych dla uczniów 

niepełnosprawnych, posiada szerokie drzwi, brakuje podjazdu - należy wybudować podjazd 

dla osób niepełnosprawnych i kobiet z wózkami oraz dostosować toaletę na parterze do 

potrzeb osób niepełnosprawnych.   

3. Szkoła nie jest całkowicie wolna od dymu tytoniowego. Na terenie placówki obowiązuje 

bezwzględny zakaz palenia tytoniu, który niestety jest łamany przez młodzież. Należy 

wdrożyć program profilaktyczny "Szkoła wolna od dymu tytoniowego", gdyż jest to 

zjawisko, którego nie powinno być w Szkołach Promujących Zdrowie. Uważam, że jest to 

jeden z problemów priorytetowych do rozwiązania. Obserwuję, że ok. 10% wszystkich 

uczniów pali papierosy (ok.30 osób z różnych klas), czuć od nich zapach dymu tytoniowego. 

O tym problemie wiedzą ich rodzice, twierdzą jednak, że nie mają wpływu na wybory swoich 

dzieci. Również nie wszyscy pracownicy szkoły przestrzegają bezwzględnego zakazu palenia, 

dlatego też uważam ograniczenie tego zjawiska za zasadne. niestety trudno określić przy tym 

problemie kryterium sukcesu i stwierdzić, czy jest realny do usunięcia. 

4.Należy stopniowo wprowadzić 2 rozmiary ławek w każdej pracowni.  
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Data12.12.2013 r.        Szkolny koordynator ……….........…..........…… 

 

Załącznik 2a 

 

Plan działań: A. Część wstępna 

 

1. Problemy priorytetowe do rozwiązania: 

1. Należy zakupić baniaki z wodą lub wybudować poidełka z wodą źródlaną. 

2. Szkoła nie posiada wszędzie warunków architektonicznych dla uczniów 

niepełnosprawnych, posiada szerokie drzwi, brakuje podjazdu - należy wybudować podjazd 

dla osób niepełnosprawnych i kobiet z wózkami oraz dostosować toaletę na parterze do 

potrzeb osób niepełnosprawnych.   

3. Szkoła nie jest całkowicie wolna od dymu tytoniowego. Na terenie placówki obowiązuje 

bezwzględny zakaz palenia tytoniu, który niestety jest łamany przez młodzież. Należy 

wdrożyć program profilaktyczny "Szkoła wolna od dymu tytoniowego", gdyż jest to 

zjawisko, którego nie powinno być w Szkołach Promujących Zdrowie. Uważam, że jest to 

jeden z problemów priorytetowych do rozwiązania. Obserwuję, że ok. 10% wszystkich 

uczniów pali papierosy (ok.30 osób z różnych klas), czuć od nich zapach dymu tytoniowego. 

O tym problemie wiedzą ich rodzice, twierdzą jednak, że nie mają wpływu na wybory swoich 

dzieci. Również nie wszyscy pracownicy szkoły przestrzegają bezwzględnego zakazu palenia, 

dlatego też uważam ograniczenie tego zjawiska za zasadne. niestety trudno określić przy tym 

problemie kryterium sukcesu i stwierdzić, czy jest realny do usunięcia. 

4.Należy stopniowo wprowadzić 2 rozmiary ławek w każdej pracowni.  

 
 
2. Przyczyna/y główna/e istnienia problemu: 

• młodzież pali papierosy pod wpływem środowiska, w którym się znajduje, 
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• sięga po papierosy z chęci przynależenia do jakiejś grupy społecznej, 

• uważa, że jest to modne i sprawi im przyjemność, 

• nie jest asertywna, nie potrafi odmówić. 

  
3. Rozwiązania dla usunięcia przyczyny problem  
 
 
 
 

Załącznik 4 

1 Nazwa szkoły 
 

Zespół Szkół Rolniczych im. Juliusza 
Poniatowskiego w Czarnocinie 

2 Adres szkoły 
 

Czarnocin, ul. Juliusza Poniatowskiego 5,  
97-318 Czarnocin 

3 Województwo  
 

łódzkie 

4 Rok otrzymania Krajowego 
 Certyfikatu 

2008 

5 Organ prowadzący 
 

Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim   

6 Telefon/fax/mail/strona internetowa 
 

44-616-51-23, www.zsr.czarnocin.edu.pl, adres 
mail: zsr@czarnocin.edu.pl 

7 Imi ę i nazwisko dyrektora szkoły 
 

Grzegorz Szewczyk 

8 Imi ę i nazwisko koordynatora ds. 
promocji zdrowia  

Małgorzata Lacheta 

9 Lokalizacja szkoły 
 

Wieś 

10 Liczba uczniów 
 

179 

11 Co nas wyróżnia jako szkołę promującą zdrowie? 

Jesteśmy pierwszą, i jak dotychczas, jedyną szkołą ponadgimnazjalną z terenu powiatu 

piotrkowskiego, która od 5 lat należy do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie  

i obecnie ubiega się o Krajowy Certyfikat. Naszą wizją i misją szkoły jest m.in. tworzenie klimatu 

sprzyjającemu zdrowiu, osiąganiu sukcesów, prowadzenie edukacji zdrowotnej na najwyższym 

poziomie. Z pośród innych szkół wyróżnia nas malownicze położenie w sercu parku założonego  

w 1914 r. z przepiękną aleją lipową. Na terenie szkoły w ciągu ostatnich 5 lat wybudowano 

kompleks boisk Orlik 2012 (oddany do użytku w XI 2008) oraz nowoczesną halę sportową 

(oddana do użytku w maju 2011), co również wyróżnia nas jako szkołę promującą zdrowie . Oba te 

obiekty są bezpieczne, dostosowane architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych 



23 
 

ruchowo, posiadają zaplecze sanitarne, natryski, szatnie i sprzęt sportowy do dyspozycji 

ćwiczących. Na boisku Orlik są zatrudnieni (w porozumieniu z Urzędem Gminy) animatorzy 

sportu, którzy pracują 7 dni w tygodniu (od marca do listopada) w godzinach popołudniowych, co 

stwarza idealne warunki do uprawiania sportu wszystkim członkom społeczności szkolnej, lokalnej 

i gmin ościennych. Na tych obiektach organizuje się wiele imprez sportowych dla społeczności 

lokalnej, m.in. Mistrzostwa o Puchar Dyrektora Szkoły w piłce nożnej, rozgrywki w piłce 

siatkowej i tenisie ziemnym. Realizujemy wiele autorskich programów, projektów edukacyjnych  

i podejmujemy starania by dążyć do spełnienia wszystkich wymagań w obszarze pięciu 

standardów Szkoły Promującej Zdrowie. 

 


