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                                                                                                               Krasnystaw, 20.12.2018 

 

 

 

WNIOSEK O NADANIE SZKOLE 

WOJEWÓDZKIEGO CERTYFIKATU 

„SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE” 

 

W imieniu społeczności szkolnej  

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krasnymstawie 

ul. PCK 2, 22-300 Krasnystaw 

składamy niniejszy wniosek o nadanie Wojewódzkiego Certyfikatu  

„Szkoła Promująca Zdrowie”. 

 

 

 

Szkolny koordynator promocji zdrowia:                      Dyrektor szkoły:  

Beata Maj                                                                                          Beata Korszla                         

                                 

 

 

I. Informacje o szkole  

 

1. Nazwa szkoły: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janiny Doroszewskiej 

 

2. Adres szkoły: ulica PCK  nr domu 2 

 

Kod pocztowy: 22-300                                                            Miejscowość: Krasnystaw 

Tel : 82 576 23 08          fax: 82 576 23 08                   e-mail: soswkrasnystaw@poczta.onet.pl 

 

3. Lokalizacja szkoły: Krasnystaw          powiat: Krasnystaw             miasto: Krasnystaw 

 

4. Liczba uczniów: 138 

 

5. Rozpoczęcie działań dla tworzenia szkoły promującej zdrowie: listopad 2014 r. 

 

6. Data przyjęcia do wojewódzkiej sieci szkół promujących zdrowie: maj 2016 r. 

 

7. Data przeprowadzenia autoewaluacji działań szkoły, z wykorzystaniem zalecanych metod   

i narzędzi: V/VI 2016 r. 
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II. Osiągnięcia w zakresie tworzenia szkoły promującej zdrowie  

 

Najważniejsze zmiany, jakie dokonały się w szkole w wyniku realizacji programu (projektów) 

szkoła promująca zdrowie w ostatnich 2 latach (proszę opisać) 

 
Lp. Działanie Zmiana 

1 Wycieczki (bliższe i dalsze): 

a) Tatry                                                                         

b) "Blue Wiktoria" (różne zabawy 

sportowe dla przedszkolaków)   

corocznie                                   

c) Kulig w Widniówce                                                    

d) Fabryka bombek w Nowej Dębie 

- warszt. z malowania pisanek  

na "szklanej bombce"     

- zajęcia etnograficzno-rękodzielnicze                          

e) Sandomierz                                                                  

f) Stadnina koni "Pasja"                                                  

g) Muzeum Wsi Lubelskiej – warsztaty 

edukacyjne   

h) Kolorowe Ranczo w Łabuniach                          

i) Kazimierz Dolny                                                        

j) Muzeum Wsi Lubelskiej III edycja 

warsztatów edukacyjnych pt. "Śladami 

przemysłu ludowego"                             

k) Grzybobranie – wycieczka do lasu                            

l) Zamość "Świetlne ogrody 

wyobraźni"                     

ł) Szkółka Ogrodnicza                                                   

m) Rajd pieszy ścieżką przyrodniczo-

dydaktyczną w Rezerwacie "Wodny 

Dół"                                

n) Góry Świętokrzyskie                                                 

o) Wioska Indiańska                                                      

p) Bałkówka (zabawy ruchowe, konie)  

r) Przychodnia Weterynaryjna ADVET 

(Światowy Dzień Zwierząt)                                                                        

s) Lotnisko                                                                      

t) Cmentarz      corocznie                                        

u) Zamość – warsztaty "Bezpieczne 

Dziecko w Centrum Handlowym"         

 

                               

 

 

 

 

- Uczniowie nabrali pewności siebie w 

nowych sytuacjach 

- Poznali ciekawe miejsca 

- Przekonali się, że warto aktywnie spędzać 

czas 

- Współpraca z rodzicami została poszerzona 

- Podniesiona efektywność kształcenia 

- Pełniejsze spojrzenie przez nauczyciela na 

ucznia, poznanie go z innej strony 

- Uczniowie nabyli nowe wiadomości  

i umiejętności (w zależności od miejsca 

wycieczki: 

⚫ nauczyli się malować pisanki, 

bombki na szkle 

⚫ poznali pracę ludzi w dawnych 

czasach, ich upodobania: warsztat 

prząśniczki, tkacki, zakład fryzjerski, 

kuźnię 

⚫ własnoręcznie wykonali lizaki  

⚫ przekonali się, że bardzo trzeba 

uważać zbierając grzyby i dla 

pewności zawsze można pokazać je 

w Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej 

⚫ poznali uroki zimy w lesie, paśniki, 

karmę, zwierzęta i ptaki a także ludzi 

przy pracy 

⚫ poszerzyli wiedzę o gatunkach drzew 

⚫ poznali specyfikę pracy weterynarza, 

przekonali się, że zwierzęta też czują 

i cierpią 

⚫ zapoznali się z pracą  

i funkcjonowaniem lotniska 

⚫ zaznajomi się z kulturą i zwyczajami 

Indian 

⚫ nauczyli się prawidłowo 

zachowywać na cmentarzu 

⚫ dowiedzieli się, co należy zrobić  

w razie zgubienia się w centrum 

handlowym 
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2 Sport: 

a) Powiatowy Plebiscyt na Sportowca 

Roku 2016        

b) Regionalny Turniej Piłki Nożnej w 

Kraśniku organizowany przez 

Olimpiady Specjalne Polska – 

lubelskie               

c) Eurobiegi       (corocznie)                                                       

d) Regionalny Turniej Piłki 

Koszykowej Olimpiady Specjalne 

Polska – lubelskie organizowany przez 

Stowarzyszenie CORNER działające 

przy SOSW w Krasnymstawie     

(corocznie) 

e) Zawody Wędkarskie Tuligłowy                                

f) Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad 

Specjalnych        

g) Praktyczny egzamin na Kartę 

Rowerową    

h) Nauka gry w badmintona (szkoła  

i internat) 

          

- Podniesienie samooceny 

- Niektórzy uczniowie pierwszy raz 

reprezentowali szkołę; dało im to wiarę we 

własne siły, możliwości 

- Nauczyli się zdrowej rywalizacji 

- Uczniowie z różnych klas zintegrowali się 

ze sobą oraz uczniami innych szkół 

- Poprzez udział w treningach podnieśli 

swoją sprawność fizyczną 

- Zajmowali czołowe miejsca, zdobywali 

cenne nagrody i dyplomy 

- Nabyli nowe umiejętności: wędkowanie, 

bezpieczna jazda na rowerze 

- Powstała grupa dzieci grających w 

badmintona w szkole i w internacie 

3 Bezpieczeństwo: 

a) "Jesteśmy bezpieczni na drodze" 

spotkanie z Policją (corocznie) 

b) Warsztaty "Bezpieczne ferie 

zimowe"                         

c) Projekt "Cybernauci – kompleksowy 

projekt kształtowania bezpiecznych 

zachowań w sieci" organizowany przez 

fundację Nowoczesna Polska w 

partnerstwie z Collegium Civitas                                                                              

d) Warsztaty "Profilaktyka 

cyberprzemocy, uzależnienia od 

alkoholu i dopalaczy" z uczniami kl. 

VI ZS Nr 4 w Krasnymstawie                                                                 

e) Straż Pożarna – zajęcia edukacyjne 

dla przedszkolaków i najmłodszych 

uczniów "Jak postępować w wypadku 

pożaru"      

f) Straż Pożarna – zajęcia w sali 

edukacyjnej "Ognik"   

g) "Listy do Ziemi" – ogólnopolska 

akcja ekologiczna           

h) Straż Pożarna – "Bezpieczne ferie 

zimowe"                

i) Ogólnopolska akcja "Bezpieczna 

woda"                      

j) Straż Pożarna – zagrożenia w domu, 

I pomoc przedmedyczna                                                               

 Podniesienie kompetencji całej społeczności 

szkolnej w zakresie bezpiecznego 

korzystania z cyberprzestrzeni oraz 

reagowania na zagrożenia (nauczyciele, 

uczniowie, rodzice) 

- Uczniowie poznali sposoby reagowania na 

cyberprzemoc i uzależnienie od używek, 

dowiedzieli się, jakie spustoszenia w mózgu 

powodują omawiane uzależnienia 

-Podczas warsztatów wspólnie z uczniami 

drugiej szkoły wykonali plakat "Stop 

przemocy, dopalaczom i używkom pod 

każdą postacią". Wspólna praca sprzyjała 

zgodnej współpracy oraz integracji 

- Uczniowie dowiedzieli się, jak bezpiecznie 

korzystać z urządzeń gospodarstwa 

domowego 

- Poznali zasady bezpiecznego korzystania  

z ognia, wzywania pomocy, prawidłowej 

ewakuacji w czasie pożaru oraz udzielania  

I pomocy przedmedycznej 

- Nauczyli się numerów alarmowych oraz 

poznali zasady korzystania z nich 

- Poznali bezpieczne i niebezpieczne 

zachowania podczas ferii oraz ich 

konsekwencje, zostali poinformowani  

o zagrożeniach, jakie niesie za sobą 

wchodzenie na zamarznięte akweny wodne 
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k) "Bezpieczne poruszanie się po 

okolicy (odblaski) przedszkolaki i 

najmłodsi uczniowie             

         

- Nauczyli się bezpiecznie poruszać po 

drodze, poznali i utrwalili zasady ruchu 

drogowego pieszych 

4 Akcje charytatywne: 

a) Zbieranie plastikowych nakrętek                               

(corocznie) 

b) "Góra grosza"   (corocznie)                                                          

c) "Mikołajki jak z bajki" – dla 

najmłodszych pacjentów oddziału 

onkologii i hematologii w Lublinie                

d) Zbiórka karmy dla zwierząt z 

krasnostawskiej Grupy VIVA  

e) Mikołajkowa akcja charytatywna dla 

ucznia naszej szkoły na specjalistyczny 

fotelik                                            

f) "Motomikołaje"     (dwukrotnie)                                         

g) Maskotki dla dzieci 

poszkodowanych w wypadkach 

samochodowych                                                           

 

- Uczniowie i nauczyciele chętnie pomagają 

innym dzieciom 

- Są wrażliwsi na krzywdę innych: zbierali 

nakrętki na protezę ręki dla dziewczynki, 

piekli i kupowali ciasta na specjalistyczny 

fotelik dla szkolnego kolegi, oddawali 

maskotki dla dzieci poszkodowane w 

wypadkach, kupowali prezenty na Mikołaja, 

dostarczyli karmę dla zwierząt w schronisku 

- Wspólne starania umocniły więzi 

koleżeńskie między uczniami oraz między 

nauczycielami 

5 Akcje społeczne: 

a) Udział w ogólnopolskiej akcji bicia 

rekordu WOŚP          (dwukrotnie) 

b) Sprzątanie Świata  (corocznie)                                                

c) Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych               

d)Festyn "Żyć godnie i zwyciężać" w 

Zalutyniu          

e) Pożegnanie Słowiańskiego Lata – 

impreza plenerowa                                                                             

f) "Bajkowa świetlica" – akcja 

promująca czytanie  

g) Światowy Dzień Autyzmu                                         

h) Maraton Czytelniczy                                                

i) Narodowe Czytanie 2018                                           

j) Warsztaty artystyczne świąteczne 

(wielkanocne i bożonarodzeniowe) 

prowadzone przez rodziców uczniów 

dla uczniów, rodziców i nauczycieli                               

co roku w okresie wielkanocnym i 

bożonarodzeniowym 

k) Kreatywni Rodzice – wykonanie 

przez rodziców uczniów stroików i 

ozdób świątecznych na kiermasz w 

bożonarodzeniowy organizowany 

przez gazetę Nowy Tydzień w Chełmie                                                                           

l) Światowy Dzień Uśmiechu                            

- Spotkanie z przedstawicielką Kasy 

Unii lubelskiej 

- Wolontariusze Fundacji Dr Clown  

- Uczniowie, pracownicy szkoły oraz rodzice 

poznali zasady udzielania pierwszej pomocy,  

większość uczniów potrafi prawidłowo 

przeprowadzić masaż serca 

- Uczniowie znają zasady segregacji śmieci 

- Nastąpiła integracja społeczności szkolnej  

- Uczniowie i część rodziców poszerzyła swoją 

wiedzę o funkcjonowaniu osób z autyzmem 

- Uczniowie i rodzice poznali wartość czytania 

książek, wzrosła liczba wypożyczonych książek 

z biblioteki szkolnej 

- Uczniowie nauczyli sie wykonywać dekoracje 

świąteczne a nauczyciele poznali nowe sposoby 

ich wykonywania 

- Wzrosło poczucie przynależności uczniów  

i rodziców do społeczności szkolnej 

- Wzrosło poczucie wartości u rodziców 

- Uczniowie klas gimnazjalnych i zawodowych, 

poprzez grę historyczną "Wilczym tropem" , 

poznali i upamiętnili wydarzenia okresu 

powojennego 

- Nastąpiła integracja nowo przybyłych do 

placówki dzieci z innymi uczniami 

- Zdobyli wiedzę o wpływie obywateli na rząd  

i samorządy lokalne, są świadomi swoich praw  

i obowiązków 

- Zostali przygotowani do aktywnego 

uczestnictwa w społeczeństwie demokratycznym 
- Przedszkolaki i najmłodsi uczniowie 

poznali różne instrumenty oraz ich dźwięki, 

wykonali własne instrumenty, na których 
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w przedszkolu 

ł) Demokratyczne wybory do Samorządu 

Szkoły i Internatu   (corocznie)                                                                                    

m) Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka                 

(corocznie) 

n) Pasowanie na ucznia szkoły, na 

wychowanka internatu (corocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

o) Dzień Muzyki     
                                                       

muzykowali 

6 Konkursy: 

a) "FOTO SPRAWNI"                                                    

b) Fotograficzny wojewódzki "Z 

książką mi do twarzy" zorganizowany 

przez Publiczne Gimnazjum  

im. W. Jagiełły w Parczewie                                                                         

c) "Mistrz recyklingu"                                                    

d) XII Edycja Wojewódzkiego 

Konkursu Plastycznego "Jestem 

bezpieczny na drodze"                                                                       

e) I Festiwal Piosenki i Tańca org. 

Przez SOSW w Krasnymstawie                                                               

f) Międzyszkolny Przegląd Kolęd, 

Pastorałek i Jasełek w SOSW K-staw                                                              

(corocznie) 

g) Międzyszkolny Konkurs 

Polonistyczny org. przez SOSW 

Krasnystaw    (corocznie)                                                         

h) Ogólnopolski Konkurs Narodowego 

Centrum Kultury "Do Hymnu"                                                                          

i) Międzyszkolny Festiwal Piosenki  

i Tańca DISCO organizowany przez 

SOSW w Krasnymstawie             

j) Powiatowy konkurs zorganizowany 

przez Policję "Moda na odblaski"                                                                        

k) XVII Wojewódzki konkurs 

Recytatorski Poezja dziecięcej radości 

i młodzieńczych marzeń zorg. przez 

SOSW im. J. Twardowskiego  

we Włodawie   
                                    

- Uczniowie odnosili sukcesy w konkursach 

- Poszerzyli swoja wiedzę nt bezpieczeństwa  

w ruchu drogowym 

- Poznali wartość ruchu i tańca 

- Nauczyli się zdrowej rywalizacji i tego, że nie 

nagroda i miejsce jest najważniejsze ale sam 

udział, staranie i radość z tworzenia 

- Poznali nowe techniki plastyczne  

- Nawiązali przyjaźnie i więzi koleżeńskie  

z uczniami z innych szkół 
- Wzrosła ich samoocena 

7 Zdrowie: 

1. Stomatolog: 

- Spotkanie w szkole       (corocznie)                                                 

- Wizyta w gabinecie dentystycznym                           

2. Pielęgniarka szkolna: 

a) Wspieranie rozwoju i zdrowia 

fizycznego oraz psychospołecznego  

a także zapobieganie najczęstszym 

problemom zdrowotnym i społecznym 

dzieci i młodzieży szkolnej poprzez 

realizowane tematy: 

1.: 

- Zrozumieli konieczność dbania o higienę 

jamy ustnej 

- Przełamali obawy przed wizytą u dentysty  

2.:  

- Zmniejszenie częstości występowania  

u dzieci i młodzieży depresji, próchnicy 

zębów 

- Zmniejszenie liczby dzieci będących 

ofiarami przemocy ze strony dorosłych  

i rówieśników w szkole 
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- Zapobieganie chorobom przyzębia i 

próchnicy zębów 

- Pierwsza pomoc w nagłych 

wypadkach – ćwiczenia na fantomie 

- Umiejętność radzenia sobie ze 

stresem, zaburzenia zachowania 

- Profilaktyka chorób odtytoniowych 

- Profilaktyka i leczenie chorób 

sezonowych (przeziębienia, grypa, 

meningokoki) 

- Poprawa stanu higieny osobistej 

(wszawica, świerzb) 

- Profilaktyka uzależnień: alkoholizm, 

lekomania, dopalacze 

- Przeciwdziałanie przemocy  

w rodzinie 

b) Zapewnienie poradnictwa oraz 

pomocy dla rodziców dzieci  

z zaburzeniami rozwoju, przewlekle 

chorych i niepełnosprawnych 

intelektualnie i fizycznie 

 

- Zahamowanie tendencji wzrostowej  

w częstości występowania u dzieci  

i młodzieży szkolnej zachowań 

ryzykownych dla zdrowia 

- Wzrost wiedzy u uczniów na temat 

profilaktyki zdrowia – rozwijanie 

samoobserwacji i samokontroli zdrowia 

- Większa świadomość rodziców na tematy 

dotyczące chorób ich dzieci 

8 Szkolenia dla rodziców: 
a) Szkolenie dotyczące pierwszej pomocy 

przedmedycznej 

b) Pogadanka nt wartości czytania książek 

przez dzieci oraz  dzieciom 

c) Pogadanka dotycząca bezpieczeństwa 

zabaw zimowych 

 

- Rodzice nauczyli się udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej ( lub utrwalili) 

- Wzrosła świadomości wartości czytania 

książek 
- Poznali zasady bezpiecznych zabaw dla 

dzieci w zimie 

9 Remonty: 2016/2017 

a) Nowe pokoje, łazienki, meble w 

internacie    

b) Nowe korytarze, klasy, pracownie w 

szkole  

c) Nowe tablice interaktywne, 

projektory i meble w salach szkolnych 

d) Winda 

e)  Szyny dla wózków                                                  

- Poprawił się komfort mieszkania w 

internacie 

- Estetyka pomieszczeń uległa znacznej 

poprawie 

- Większy wybór i atrakcyjność pomocy 

dydaktycznych dopasowanych do 

możliwości i potrzeb uczniów 

- Większa wygoda dla uczniów (pufy na 

korytarzach) 

- Większe bezpieczeństwo podczas 

ewentualnej ewakuacji 

- Lepszy i wygodniejszy sposób 

przemieszczania się po szkole dla uczniów 

na wózkach 
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III. Dane o osobie, z którą mogą kontaktować się inne szkoły zainteresowane 

skorzystaniem z doświadczeń i oferty w zakresie tworzenia szkoły promującej zdrowie:  

 

Imię i nazwisko: Beata Maj                                                               stanowisko: nauczyciel 

tel: 798 511 315                  fax: 82 576 23 08                     e-mail: beata.majsosw@gmail.com 

 

IV. Publiczna prezentacja osiągnięć szkoły i wyników autoewaluacji  

 

1. Data prezentacji: 18.12.2018 rok  

 

2. Miejsce prezentacji: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Krasnymstawie, sala 

gimnastyczna 

 

3. Uczestnicy:  

a) członkowie społeczności szkolnej (kto?, ile osób?) 

− Dyrektor Ośrodka – pani Beata Korszla 

− Wicedyrektor ds. dydaktycznych – pani Sylwia Suszek 

− Pielęgniarka szkolna – pani Grażyna Podgórniak 

− Nauczyciele – 25 osób 

− Uczniowie – 45 osób 

b) osoby spoza szkoły (kto?, ile osób?) 

− Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji przy Starostwie Powiatowym w 

Krasnymstawie – pan Sławomir Kamiński 

− Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie – pan Wojciech 

Maślona 

− Dyrektor Przedszkola Nr 6 w Krasnymstawie – pani Izabela Sawa 

− Wychowawczynie z Przedszkola Nr 6 – panie: Katarzyna Barlakowska, Katarzyna 

Szumiło, Dorota Szyszka, Małgorzata Padzińska 

− Nauczyciele z Zespołu Szkół Nr 4 w Krasnymstawie – panie: Jolanta Dworucha, 

Agnieszka Rybczyńska-Manachiewicz 

− Starszy Asystent z Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia (Sanepid) – pani 

Agata Wójtowicz 

− Starszy Aspirant z Wydziału Prewencji KPP w Krasnymstawie – pani Anna Podgórska 

− Stomatolodzy współpracujący ze szkołą – państwo Berezowscy 

− Laureaci konkursu z okolicznych szkół (ok. 10 osób) 

− Grupa dzieci z Przedszkola nr 6 w Krasnymstawie (ok. 20 osób) 

− Rodzice (ok. 10 osób) 

c) imię i nazwisko wizytatora ( o ile był)  

Zaproszono panią Annę Tusińską, ale nie mogła przybyć. 

 

4. Forma prezentacji (opisać) 
 

 18 grudnia 2018 roku odbyło się podsumowanie projektu Szkoła Promująca Zdrowie. 

Uroczystość ta miała na celu zaprezentowanie kilkuletnich dokonań i osiągnięć naszej 

placówki, związanych z propagowaniem zdrowego stylu życia. Spotkanie rozpoczęła Pani 

Dyrektor Beata Korszla, witając zaproszonych gości oraz przedstawiając ogólne założenia 

projektu. 
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 Następnie wszyscy obecni obejrzeli prezentację multimedialną podsumowującą nasze 

działania, które podejmowaliśmy w okresie przygotowawczym oraz na etapie starania się o 

uzyskanie Wojewódzkiego Certyfikatu SzPZ. 

 Po prezentacji, przygotowanej przez panią Beatę Sagan, nastąpiły podziękowania, 

skierowane do osób reprezentujących instytucje, z którymi współpracowaliśmy oraz 

wręczenie dyplomów i nagród za udział w konkursie plastycznym, który zorganizowały panie 

Emilia Miciuła i Ewa Iwańczuk. 

 Kolejną częścią programu było wystawienie przedstawienia pt. „Historie bajkowe o 

tym, co jest zdrowe” opracowanego i wyreżyserowanego przez panie: Monikę Rybczyńską-

Krawiec oraz Beatę Maj. W wesołym spektaklu wystąpili rodzice naszych uczniów, 

uczniowie oraz nauczyciele. 

 Uroczystość zakończyła wspólna degustacja zdrowych potraw (soku owocowego  

i tortu kanapkowego z warzyw), przygotowanych przez uczniów klas zawodowych pod 

kierunkiem pani Elżbiety Kańczugowskiej. 
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