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Program Zdrowia Jamy Ustnej i Zapobiegania 

Próchnicy Zdrowe zęby mamy – marchewkę 

zajadamy we współpracy z WSS i UM

Adresatami programu są dzieci 

w wieku 0-6 lat. 

Cel programu - edukacja 

w zakresie higieny i zdrowia 

jamy ustnej wśród dzieci i ich 

opiekunów rodziców 

i nauczycieli. 

- Konkurs plastyczny

3 listopada 2021 r.



Skąd się biorą produkty 

ekologiczne
Adresaci – dzieci w wieku

przedszkolnym.

Cel: zachęcanie  do kupowanie

produktów ekologicznych.

- Szkolenie dla nauczycieli

wrzesień 2021r.

- Konkurs na sztukę teatralną -

11 października 2021r.



BIEG PO ZDROWIE

Program profilaktyki 

inicjacji palenia tytoniu.

Dobre oprzyrządowanie:

- lekcje z uczniami,

- praca w domu,

- spotkania z rodzicami.

Adresaci: klas IV SP.



PROGRAM EDUKACYJNY 

ROK SZKOLNY 2020/2021



Program przeciwdziałania otyłości 

„TRZYMAJ FORMĘ !”

główne  działania:
- „Konkurs  wiedzy o zdrowym stylu życia”

Konkurs adresowany jest do młodzieży  

przeprowadzony drogą elektroniczną w 3 etapach-

zawieszony!

- Konkurs na najciekawsze działania

w programie „Trzymaj Formę!” realizowany we 

współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych 

Urzędu Miasta w Szczecinie finał – zawieszony ! 

(prezentacje mulimedialne).

- Festyn podsumowujący działania programu 

profilaktyki otyłości „Trzymaj Formę!” zawieszony !



Porozmawiajmy o zdrowiu, 

bezpieczeństwie i nowych zagrożeniach. 

Program autorski WSSE w Szczecinie 

Adresaci: klasy VI-VIII SP,

Cel: Profilaktyka

zażywania substancji

psychoaktywnych w

tym nowych narkotyków.

- Szkolenie dla nauczycieli.

- Zajęcia metodą

warsztatową, gotowe 

scenariusze zajęć (w formie 

prezentacji multimedialnej).

- zawieszony ! 



„Krajowy Program Zwalczania AIDS i 

Zapobiegania Zakażeniom HIV”

Adresaci młodzież SP

Cel profilaktyka zakażeń 
HIV/AIDS

- Szkolenia dla nauczycieli

- Warsztaty dla młodzieży  

- Konkursu plastyczny
zakresu profilaktyki 
zakażeń HIV/AIDS  

- 15 listopada 2021 r. 

- Kampania Społeczna  
#mamczasrozmawiać.

ampanii edukacyjnej Krajowego Centrum ds. AIDS „Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)” promująca dialog międzypokoleniowy, o zdrowiu, w tym o tematach trudnych, takich jak choroby przenoszone drogą płciową np. AIDS.ampanii edukacyjnej Krajowego Centrum ds. AIDS „Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)” promująca dialog międzypokoleniowy, o zdrowiu, w tym o tematach trudnych, takich jak choroby przenoszone drogą płciową np. AIDS.

(#mamczasrozmawiac



Dopalacze – profilaktyka zażywania nowych 

substancji psychoaktywnych.

Adresaci: młodzież SP

Klasy VI-VIII i szkoły 

ponadpodstawowe.

- Szkolenia dla  nauczycieli

i rodziców.

- Szkolenia młodzieży

z użyciem alko- i narkogogli.

- Konkurs plastyczny „Nowe 

narkotyki nie daj się wkręcić”

- 6 grudnia 2021 r.

Patrycja Kowalczyk 

Szkoła Podstawowa 

nr 54 w Szczecinie



Profilaktyka i zwalczanie wszawicy

Adresaci: rodzice szkół

podstawowych i nauczyciele.

Cel: Profilaktyka oraz

zwalczanie wszawicy 

i świerzbu.

Działania: Szkolenia dla

rodziców na wywiadówkach. 



„ARS, czyli jak dbać o miłość? program 

profilaktyki uzależnień... 

Adresaci: młodzież szkół
ponadpodstawowych. 
Cele programu:
• kształtowanie umiejętności,
kompetencji i postaw pomocnych 
w unikaniu używania substancji 
psychoaktywnych, także w kontekście 
przyszłych ról rodzicielskich.
 nowoczesne podejście do profilaktyki 

uzależnień, oparte na wartościach 
uznawanych przez młodych ludzi.

 Szkolenie dla nauczycieli oraz materiały 
edukacyjne – sierpień/wrzesień 2021 r.

 Warsztaty edukacyjne dla młodzieży.





Podstępne WZW

Adresaci: uczniowie szkół 

ponadpodstawowych

Cel: upowszechnienie wiedzy z zakresu 

WZW typ A B C

- Szkolenie dla nauczycieli

Wrzesień 2021 ?



Znamię! Znam je !

Adresaci: uczniowie szkół ponadpodstawowych

Cel: upowszechnienie wiedzy z zakresu profilaktyki 

czerniaka.



Ogólnopolska Kampania 

Szczepimy się #
• Konkurs  literacki pod hasłem „Lirycznie zaszczepieni, 

organizator Wojewódzka Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna w  Szczecinie.

• Adresaci: młodzież klas 5-7 szkół podstawowych.

• Cel konkursu: Problematyka szerzenia się zakażeń 

wirusem SARS COV-2 oraz propagowanie szczepień 

ochronnych jako skutecznej formy profilaktyki.

• Czas: 15 marca – 14 kwietnia 2021r . na adres 

ozipz@wsse.szczecin.pl pz@wsse.szczecin.pl

• Ogłoszenie wyników – 30 kwietnia 2021r. na stronie ESSE 

w Szczecinie

www.gov.p/web/wsse-szczecin

mailto:ozipz@wsse.szczecin.pl
mailto:pz@wsse.szczecin.pl


Szczepienia ochronne



Bezpieczne Wakacje.

Bezpieczne Ferie.
Adresaci – dzieci i młodzież

wypoczywająca  na półkoloniach.

Cel: Zapoznanie z zasadami

bezpiecznych zachowń

podczas wypoczynku.

- Warsztaty dla dzieci młodzieży.



„Higiena osobista”

 PSSE w Szczecinie  jest twórcą 

programu „Higiena osobista”

 Cel: zwiększenie świadomości 

dbania o higienę ciała 

i otaczającego środowiska

 zajęcia warsztatowe dla dzieci 

i młodzieży szkół 

podstawowych na temat 

przestrzegania zasad higieny 

osobistej, w tym dbanie 

o higienę środowiska, nauki 

i wypoczynku.



„Pierwsza pomoc przedlekarska w nagłych 
wypadkach zagrażających życiu”

Program jest kierowany do 
młodzieży szkół podstawowych

i ponadpodstawowych.

Celem jest opanowanie 
teoretycznych wiadomości 
i praktycznych umiejętności 
dotyczących pomocy doraźnej.

Zajęcia uwzględniają wykład 
oraz ćwiczenia na fantomie. 



Światowy Dzień Zdrowia 2021

7 kwietnia 2021 r.

• Konkurs plastyczny pod patronatem

Państwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Szczecinie.

• Współpraca z Zachodniopomorskim Centrum

Doskonalenia Nauczycieli.

• 7 kwietnia 2021 r.



Światowy Dzień bez Tytoniu

• Konkurs plastyczny o szkodliwości 

palenia tytoniu i e-papierosów we 

współpracy z WSS Urząd Miasta

w Szczecinie oraz ZSS w Szczecinie

10–31 maja 2021 r.

• Adresaci: uczniowie klas VII-VIII SP



Profilaktyka zakażeń CoV-2

• Szkolenie dla nauczycieli

27.03.2021 r.

• Materiały edukacyjne –

ulotki, plakaty.

• Konkurs plastyczny –

4 października 2021 r.



„Lekki tornister” 1 października 2021 

„Ogólnopolskim Dniem  Tornistra”

• W trakcie trwania akcji oceniamy 

obciążenie uczniów tornistrami.

• Mierzenie wagi ciała dziecka i tornistra.



Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego



Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego



Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego



Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego



Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego



Szkolenia i konferencje 

szkoleniowe 

Szkolenie dla

nauczycieli szkół

podstawowych 

i ponadpodstawowych  

– ZCDN 

i PSSE w Szczecinie



Dziękuję za uwagę

•ODDZIAŁ OZiPZ

mstachel@psse.szczecin.pl

•sekretariat, Powiatowa Stacja Sanitarno-

-Epidemiologiczna w Szczecinie,

ul. W. Pola 6

tel. 91 4849351

OZiPZ 914849325

mailto:mstachel@psse.szczecin.pl

