
Informacje o szkole.

Idea Szkół Promujących zdrowie jest ważnym obszarem pracy naszej szkoły. W 2014
roku Szkoła Podstawowa Nr 2 została wpisana do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących
Zdrowie.  W placówce  został  powołany zespół  do  spraw promocji  zdrowego stylu  życia,
którego  zadanie  polega  na  koordynacji  działań  zmierzających  do  stworzenia  szkoły
przyjaznej, bezpiecznej, otwartej na potrzeby uczniów, rodziców i społeczności lokalnej. W
placówce  podejmowane  są  cyklicznie  przedsięwzięcia  służące  promocji  zdrowego  stylu
życia. Zostały one uhonorowane „Certyfikatem Mazowieckiej Szkoły Promującej Zdrowie”
od Mazowieckiego Kuratora Oświaty przyznanym na lata  2016 -  2019. Jesteśmy jedną z
nielicznych  szkół z powiatu legionowskiego z takim certyfikatem. 

Oferujemy  usługi  edukacyjne  na  wysokim  poziomie  jakości,  czego  dowodem  są
wyniki  sprawdzianów  zewnętrznych  przeprowadzonych  przez  OKE,  osiągnięcia  naszych
uczniów w konkursach, zawodach sportowych oraz realizowanie w szkole wielu programów
własnych.  Umożliwiamy  uczniom  rozwijanie  indywidualnych  uzdolnień  i  zainteresowań
poprzez  bogatą  ofertę  zajęć  pozalekcyjnych.  Szkoła  jest  inicjatorem,  gospodarzem  i
organizatorem  różnych  form  współzawodnictwa  międzyszkolnego  o  zasięgu  miejskim  i
powiatowym.  Szkoła  stwarza  warunki  wyrównywania  szans  edukacyjnych  dzieciom  z
trudnościami  w nauce  i  pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych poprzez umożliwienie  im
udziału  w  zajęciach  dydaktyczno  –wyrównawczych,  korekcyjno  kompensacyjnych,
logopedycznych,  świetlicy  środowiskowej.  Aktualnie  w  szkole  jest  ……  oddziałów,  w
których uczy się ….. uczniów. 

Szkoła realizuje działania z zakresu żywienia i aktywności fizycznej.

Od wielu  lat  w  naszej  szkole  prowadzone  są  różnorodne  działania  prozdrowotne.
Prowadzimy  regularnie  diagnozę  potrzeb  uczniów,  rodziców,  nauczycieli,  która  jest
doskonałą wskazówką do planowanych działań w tym zakresie. Cała szkolna społeczność
aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach   prozdrowotnej. Uczniowie od najmłodszych lat
uczą  się  dbać  o  własne  zdrowie.  Skłoniło  to  nas  do  opracowania  i  wdrożenia  Projektu
grantowego „Sklepik szkolny nasz mały biznes”.



Działania, które są obecnie podejmowane. 

W szkole podejmowane są różnorodne działania:

 w zakresie zdrowego odżywiania:
- pedagogizacja rodziców, nauczycieli, 
-  zajęcia  edukacyjne  nt.  zdrowego odżywiania  i  wpływu aktywności  fizycznej  na
zdrowie i samopoczucie człowieka
- Projekt „Sklepik szkolny nasz mały biznes”
- wspólne świętowanie uczniów ii  wychowawcy, np. zdrowa, ekologiczna  wigilia
klasowa,
- woda ze źródełek  dostępna dla uczniów,



 w zakresie aktywności fizycznej
zajęcia taneczno-muzyczne,
 zajęcia pozalekcyjne sportowe,
gimnastyka śródlekcyjna,
aktywna przerwa 
„Zielony zakątek” –opieka nad przyszkolnym ogrodem
inspirowanie  uczniów,  rodziców i  pracowników szkoły  do  pokonywania  drogi  do
szkoły (pracy) aktywnie –pieszo lub rowerem,
klasowe wycieczki,
szkolne imprezy promujące zdrowy styl życia jako podsumowanie wszystkich działań
w roku szkolnym   



Działania, które udają się szczególnie dobrze? 

Jednym z działań adresowanych bezpośrednio do uczniów, które szczególnie się nam
udało to projekt: „Sklepik szkolny, nasz mały biznes”. Dotyczy on edukacji prozdrowotnej i
podstaw przedsiębiorczości. Na jego realizację szkoła otrzymała fundusze grantowe z Urzędu
Miasta Legionowo. Partnerem projektu jest Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna



w Legionowie. Chcemy w ten sposób promować zdrowy styl życia wśród całej społeczności
szkolnej, kultywować tradycje, uczyć dzieci samodzielności, wdrażać do pracy zespołowej i
integrować szkolną społeczność. 

 

O tym ,co dzieje  się w szkole,  dzieci  mówią w domu. W naszej społeczności  nie mamy
problemów ze współpracą z rodzicami. Bardzo często dzieci uczą rodziców zasad zdrowego
życia. Wychodząc z imprezami na boiska szkolne, dajemy przykład lokalnemu środowisku.
Przedstawiciele rodziców biorą udział przy organizowaniu większych imprez w szkole. 



W szkole od lat funkcjonuje powołany przez dyrektora zespół ds. promocji zdrowia. W jego
składzie pracują: dyrektor,  koordynator projektu Joanna Szydziak,  koordynator dla kl. I-III,
koordynator  dla  klas  IV-VIII,  pielęgniarka  szkolna,  a  także  przedstawiciel  rodziców  i
samorządu uczniowskiego.  Podczas  realizacji  przedsięwzięć  prozdrowotnych zespół  może
liczyć  na  wsparcie  całej  rady  pedagogicznej,  dzięki  wypracowanej,  dobrej  atmosferze
panującej w szkole.


