
Pieczęć szkoły

WNIOSEK O NADANIE SZKOLE 

KRAJOWEGO CERTYFIKATU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

W imieniu społeczności szkolnej składamy niniejszy wniosek o nadanie naszej szkole 
Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie

Szkolny koordynator promocji zdrowia

Imię i nazwisko: Agnieszka Betleja

Podpis

Dyrektor szkoły

Imię i nazwisko: Adam Burczyk

Pieczęć, podpis

Miejscowość i data: Tychy, 15 grudnia 2017

I. Informacje ogólne o szkole

1. Nazwa szkoły: Zespól Szkół nr 6 Tychy

2. Adres szkoły: ulica, nr domu  Al. Piłsudskiego 10

Kod pocztowy, miejscowość: 43-100 Tychy

Tel.: 32 219 00 91

Faks: 32 219 00 91

Email: zsnr6@interia.pl

Adres strony internetowej szkoły:   wwwzs6.tychy.pl

3. Organ prowadzący (nazwa, adres, telefon) Miasto Tychy - Miejskie Centrum Oświaty
                                                                     Al. Piłsudskiego 12
                                                                     43-100 Tychy
                                                                     32 323 24 00

4. Lokalizacja szkoły: województwo: śląskie powiat: Tychy
miasto, wieś:1

1 Właściwe podkreślić
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5. Charakterystyka  społeczności  lokalnej  (opisać  specyfikę  szkoły  i  warunki  społeczno-
ekonomiczne środowiska - 300 znaków) 
ZS6 mieści się na Al. Piłsudskiego   w Śródmieściu Tych. Szkoła istnieje od 1972 r.
ZS6  to  :Technikum  nr  5,  które  proponuje  naukę  w  zawodach:  technik  pojazdów
samochodowych  (kierunek  realizowany  we  współpracy  z  firmą  Inter  Cars),  technik
logistyk, technik eksploatacji portów i terminali oraz technik informatyk. Z kolei Zasadnicza
Szkoła  Zawodowa  nr  4   kształci   w  następujących  zawodach:  mechanik  pojazdów
samochodowych,  elektromechanik  pojazdów  samochodowych  (klasy  realizowany
we współpracy z firmą Inter Cars) oraz lakiernik. Nasza szkoła zajmuje drugie miejsce ,
pod względem ilości  uczniów,  w województwie  śląskim.  Specyfiką  szkoły  jest  szeroko
pojęta współpraca z Przedszkolem nr 8 ,, Zielony Ogród” z Oddziałami Integracyjnymi 
w Tychach.

6. Liczba uczniów w bieżącym roku szkolnym:529 
Liczba nauczycieli: 54 Liczba pracowników niepedagogicznych:15

7. Czy szkoła występowała wcześniej z wnioskiem o nadanie Krajowego Certyfikatu Szkoła
Promująca Zdrowie? 
NIE, TAK – w którym roku:
Jaka była decyzja Kapituły: a) przyznano certyfikat; b) nie przyznano certyfikatu

II.  Informacje  o  działaniach  w  ramach  programu  przedszkole  i  szkoła  promująca
zdrowie

1. Rozpoczęcie działań dla tworzenia szkoły promującej zdrowie - rok: 2008

2. Przyjęcie szkoły do wojewódzkiej sieci przedszkoli i szkół promujących zdrowie - rok:

   2010 – Certyfikat 1 Stopnia, 2014 - Certyfikat 2 Stopnia

3. Data przeprowadzenia autoewaluacji działań szkoły, z wykorzystaniem zalecanych 
metod i narzędzi2: miesiąc : marzec rok: 2017

4. Publiczna prezentacja wyników autoewaluacji : 

a) data i miejsce prezentacji: 15 grudnia 2017

b) uczestnicy:
 członkowie  społeczności  szkolnej:  dyrektor  szkoły,  pracownicy  pedagogiczni,

niepedagogiczni, rodzice, uczniowie.

 osoby spoza społeczności szkolnej: 

 Przewodnicząca Kapituły Krajowej Sieci Szkół Promującej Zdrowie przy Ośrodku
Rozwoju Edukacji  w Warszawie, Prezydent Miasta Tychy, Dyrektor Miejskiego
Centrum  Oświaty,  Dyrektor  Regionalnego  Ośrodka  Metodyczno-
Edukacyjnego  ,,Metis”  w  Katowicach,  Wojewódzki  koordynator  Śląskiej  Sieci
Szkół  Promującej  Zdrowie  wraz  z  przedstawicielami  zespołu  koordynującego,

22 Metody  i  narzędzia  do  autoewaluacji  w  Szkole  Promującej  Zdrowie,  obowiązujące  zasady  autoewaluacji,
sposób jej przeprowadzania, arkusze i instrukcje do ich wypełniania  znajdują się na stronie internetowej ORE
w opracowaniu „Autoewaluacja w Szkole Promującej Zdrowie” www.ore.edu.pl
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Dyrektor  Dziennego  Domu Pomocy  Społecznej  ,,Wrzos”,  Powiatowy  Inspektor
Sanitarny,  przedstawiciele  Wydziału  Zdrowia  Urzędu  Miasta  Tychy,
przedstawiciele  Rady  Miasta,  opiekunowie  wolontariatów  z  Hospicjum   św.
Kaliksta  ,, Świetlikowo”                 i ,, Cordis”, dyrektorzy szkół promujących
zdrowie z terenu miasta Tychy.

5. Jak szkoła zamierza wykorzystać wyniki z autoewaluacji?

Wyniki autoewaluacji zostały wykorzystane do utworzenia planu działań naprawczych,
który już wdrożyliśmy w życie od  01 października 2017 r. Realizacja tego planu przyczyni 
się do osiągnięcia coraz lepszych wyników w ramach Szkoły Promującej Zdrowie oraz 
posłuży pogłębieniu współpracy młodzieży z dziećmi Przedszkola nr 8 ,, Zielony Ogród” 
z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach.

6. Najważniejsze  działania,  jakie  podjęto  w  ostatnich  3  latach w  ramach  realizacji
programu szkoła promująca zdrowie i zmiany, jakie dokonały się w ich wyniku (maks. 4
działania).

Lp. Działanie Zmiana

1.

Wolontariat w Hospicjach: św. Kaliksta  
,, Świetlikowo ” w Tychach 
oraz  w Hospicjum,, Cordis”                   
w Katowicach.

- wysoki wskaźnik empatii,
-pozytywne zmiany w rysie  
 osobowościowym i w relacjach  
 społecznych,
- wnoszenie energii i młodości,
- wrażliwość duchowa,
- poświęcenie czasu na prace fizyczne,
  artystyczne.

2.

,, Witaminowe piątki”- powitania 
uczniów w piątkowe poranki owocami   
i sokami.
,, Śniadania mistrzów” - 
przygotowywanie wspólnych II śniadań
z wychowawcami klas.
Zabawy kulinarne, konkursy,                  
( w ramach promocji zdrowego 
odżywiania) wraz z dziećmi 
przedszkolnymi.

-zwiększona świadomość prozdrowotna,
- współpraca z grupą,
- współtworzenie więzi wychowawca-  
  uczniowie,
-wyrabianie nawyków  pewnych  
  zachowań prozdrowotnych,  
  higienicznych,  kulturalnych,
 -korzystny wpływ na funkcjonowanie  
  układu nerwowego ( brak podrażnienia,
  niestabilności emocjonalnej ),

3.  Współpraca ze Stadniną ,, Capriola” 
 w Tychach- współpraca z dziećmi         
z Przedszkola nr 8 ,, Zielony Ogród”
z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach

- ciężka praca fizyczna,
- odpowiedzialność za zwierzę,
- precyzja,
- umiejętność radzenia sobie w trudnych  
  sytuacjach,
- umiejętność zarządzania czasem,
- świadomość czasu,
- zapamiętywanie sekwencji,
- zwiększenie pewności siebie,
-endorfiny,
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- dowartościowanie.

4.
Jesienno- wiosenne rajdy górskie,
Sportowa współpraca z dziećmi 
z w/w przedszkola.

- uwrażliwianie na piękno, naturę,
- umiejętność dostrzegania zjawisk  
  przyrodniczych,
- wyrabianie umiejętności szacunku           
  do świata natury,
- poznanie miejsc bliskich-dalekich,
- powrót do świata realnego ( oderwanie  
  od multimediów),
- współodpowiedzialność za uczestników 
   rajdów,
- hart fizyczny.

7. Co odróżnia nas jako szkołę promującą zdrowie od innych szkół, które nie podejmują 
takich działań? (trzy najważniejsze różnice – maks. 500 znaków)

 2010 r. nasza szkoła pozyskała certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promującej Zdrowie.
Jesteśmy pierwszą szkołą ponadgimnazjalną w Tychach, którą uhonorowano               
za podejmowane inicjatywy związane z profilaktyką prozdrowotną. 

 Wyróżniamy się także w skali kraju, bowiem jako jedyna placówka oświatowa 
realizujemy nasz projekt wspólnie z podopiecznymi Przedszkola nr 8 ,,Zielony Ogród”

      z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach . 
 Ściśle współpracujemy z Fundacją FADO, która współtworzy Adopcję Serca 

( co 2 lata gościmy Siostrę Tadeuszę – misjonarkę, wymieniamy korespondencję 
z naszym podopiecznym z Kamerunu, współtworzymy,, Album przyjaźni”).

Do wniosku należy dołączyć:
1. Dokumentacje z autoewaluacji – kopie arkuszy zbiorczych dla: 

 Standardu pierwszego – Załącznik I,  
 Standardu drugiego – Załącznik II, 
 Standardu trzeciego – Załącznik III, 
 Standardu czwartego – Załącznik IV, 
 Oceny efektów działań – Załącznik V, 
 Raportu końcowego z autoewaluacji – Załącznik VI. 
Na każdym arkuszu należy, w lewym górnym rogu, umieścić pieczęć szkoły.

2. Plan działań dotyczący wybranego, na podstawie aktualnej autoewaluacji, problemu 
priorytetowego. Plan powinien zawierać część wstępną planowania (Załącznik A) i plan 
działań (Załącznik B). 
Uwaga! Przed przygotowaniem planu należy dokładnie zapoznać się z rozdziałem 4.2.2.
Planowanie działań i ewaluacji w opracowaniu: Szkoła Promująca Zdrowie. Poradnik dla
szkół i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia.

3. Kopię koncepcji pracy szkoły, z zaznaczeniem fragmentu, gdzie są wpisane działania 
z zakresu promocji zdrowia.

Uprzejmie prosimy o niedołączanie do wniosku innych materiałów
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Pieczęć szkoły
Załącznik A

A. Część wstępna planowania

Plan działań

1. Problem priorytetowy do rozwiązania: (proszę wpisać)

a) Krótki  opis  problemu priorytetowego (wpisać  konkretne  dane  wg  wyników
autoewaluacji):

b) Uzasadnienie wyboru priorytetu (wpisać: dlaczego go wybrano, kto i na jakiej
podstawie dokonał tego wyboru):

1. Przyczyna/y główna/e istnienia problemu:

2. Rozwiązania dla usunięcia przyczyn/-y problemu (podstawa do ustalenia zadań):
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Pieczęć szkoły 
Załącznik B

B. Plan działań w okresie 

1. Cel:

2. Kryterium sukcesu:

3. Sposób sprawdzenia czy osiągnięto cel (sukces): 

a) Co wskaże, że osiągnięto cel?

b) Jak sprawdzimy, czy osiągnięto cel?

c) Kto i kiedy sprawdzi, czy osiągnięto cel?

Zadania

Nazwa zadania Kryterium sukcesu Sposób realizacji
Okres/termin

realizacji
Wykonawcy/osoba

odpowiedzialna
Środki/zasoby

Sposób sprawdzenia
wykonania zadania
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