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Edukacja zdrowotna : pakiet edukacyjny 

 

 
 
Przedstawiamy Państwu pakiet edukacyjny dotyczący edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. 

W materiale odnajdziecie linki do wyselekcjonowanych, ciekawych zasobów internetu, 

najnowszą bibliografię za lata 2010-2021 zawierającą opisy książek i czasopism z naszych 

zbiorów i polecane czasopisma dostępne w czytelni PBW, publikujące artykuły o wychowaniu 

zdrowotnym dzieci i młodzieży. Zapraszamy do korzystania z poniższych materiałów. 

 

Zasoby internetu 

Prawo 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego 

dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia 

ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 

policealnej 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000356 

  

Artykuły 

 

Edukacja zdrowotna / Ministerstwo Edukacji i Nauki 

Podstawa programowa a edukacja zdrowotna, zdrowe żywienie uczniów, organizacja 

posiłków, edukacja żywieniowa, program Szkoła Promująca Zdrowie. 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/edukacja-zdrowotna 

 

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej / Anna 

Rogacka 

Podstawy prawne edukacji zdrowotnej we wszystkich 

typach placówek edukacyjnych i na wszystkich etapach 

kształcenia. 

https://www.ore.edu.pl/2020/02/edukacja-zdrowotna-

w-podstawie-programowej/  

 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000356
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/edukacja-zdrowotna
https://www.ore.edu.pl/2020/02/edukacja-zdrowotna-w-podstawie-programowej/
https://www.ore.edu.pl/2020/02/edukacja-zdrowotna-w-podstawie-programowej/
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Cele i zadania edukacji zdrowotnej / Halina Wodarczyk 

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia wśród dzieci przedszkolnych, cele i zadania edukacji 

zdrowotnej w wychowaniu przedszkolnym, planowanie pracy. 

https://www.przedszkola.edu.pl/cele-i-zadania-edukacji-zdrowotnej.html 

 

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla 

szkolnego programu profilaktyki / Barbara Woynarowska 

Powiązanie edukacji zdrowotnej z wychowaniem fizycznym, wymagania dotyczące różnych 

obszarów profilaktyki zdrowia, edukacja zdrowotna wpleciona w treści nauczania różnych 

przedmiotów szkolnych, podstawa programowa a edukacja zdrowotna i profilaktyka. 

http://wmbp.olsztyn.pl/pdf/211.pdf  

 

Współczesna edukacja zdrowotna na poziomie 

wczesnoszkolnym / Mariusz Kędzior 

Artykuł w Pracach Naukowych Wyższej Szkoły 

Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu 2019, nr 1 

na stronie 255. Cele edukacji zdrowotnej w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego, wyzwania edukacji 

zdrowotnej. 

http://www.pracenaukowe.wwszip.pl/prace/PN47.pdf  

 

Edukacja zdrowotna jako wyzwanie dla współczesnej kultury fizycznej / Paweł Fryderyk Nowak 

Artykuł opublikowany w Pracach Naukowych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie : 

Pedagogika 2016, nr 2. Aktywność fizyczna a zdrowie, wychowanie fizyczne a edukacja 

zdrowotna, treści edukacji zdrowotnej w programach wychowania fizycznego. 

http://www.bg.ajd.czest.pl/wydawnictwo/pedagogika_25_2.pdf#page=173  

 

Edukacja zdrowotna w szkolnej praktyce procesu wychowania fizycznego / Maria Zadarko-

Domaradzka, Piotr Matłosz, Krzysztof Warchoł 

Realizacja edukacji zdrowotnej na lekcjach wychowania fizycznego w szkołach średnich 

województwa podkarpackiego – raport z badań ankietowych. 

http://www.phie.pl/pdf/phe-2014/phe-2014-3-673.pdf   

 

Programy 

 

Szkolny program edukacji zdrowotnej dla klas I-III i IV-VI 

Cele, treści i osiągnięcia w programie edukacji zdrowotnej, tematy dla klas IV-VI, metody pracy 

nauczyciela i uczniów, badanie osiągnięć – ewaluacja. 

https://sp3wolsztyn.pl/pliki/szkolny_program_edukacji_zdrowotnej.pdf  

 

Program edukacji zdrowotnej dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej / Ewa Szeląg 

Treści programu i osiągnięcia uczniów, metody pracy i ewaluacja. 

https://sp2nowytomysl.szkolna.net/pliki/plik/program-edukacji-zdrowotnej-1479893731.pdf  

 

https://www.przedszkola.edu.pl/cele-i-zadania-edukacji-zdrowotnej.html
http://wmbp.olsztyn.pl/pdf/211.pdf
http://www.pracenaukowe.wwszip.pl/prace/PN47.pdf
http://www.bg.ajd.czest.pl/wydawnictwo/pedagogika_25_2.pdf#page=173
http://www.phie.pl/pdf/phe-2014/phe-2014-3-673.pdf
https://sp3wolsztyn.pl/pliki/szkolny_program_edukacji_zdrowotnej.pdf
https://sp2nowytomysl.szkolna.net/pliki/plik/program-edukacji-zdrowotnej-1479893731.pdf
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Program edukacji zdrowotnej dla przedszkola 

https://pm1.gostyn.pl/web/uploads/downloads/program_2017_2018.pdf  

 

Bibliografie 

 

Edukacja zdrowotna / M. Matkowska, B. Pająk 

Zestawienie obejmuje lata 2005-2019. Zawiera 

wydawnictwa zwarte i artykuły z czasopism. 

https://pedagogiczna.pl/edukacja-zdrowotna-2005-

2015/  

 

 

Edukacja zdrowotna w szkole : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Ewa Tarapata 

Zestawienie obejmuje wydawnictwa zwarte i artykuły z czasopism wydane do 2017 roku. 

http://pbw.kielce.pl/userfiles/file/nowe_zestawienia/dokument1195.pdf 
 

Bibliografia za lata 2010-2021 

 
Bibliografia stanowi uzupełnienie zestawień bibliograficznych prezentowanych powyżej. 

Materiały są dostępne w czytelni (cz) lub wypożyczalni (w) Pedagogicznej Biblioteki 

Wojewódzkiej w Bielsku-Białej ul. Komorowicka 48. Czasopisma dostępne są wyłącznie               

w czytelni. 

 

Książki 

1. Ciało w kulturze konsumpcji : efektywność edukacji zdrowotnej na przykładzie sieci 

szkół promujących zdrowie / Anna Wójtewicz. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. 

w 73888   

2. Edukacja zdrowotna : podręcznik akademicki / Barbara Woynarowska. - Warszawa : 

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. 

w 118387, w 118388  

3. Edukacja zdrowotna : podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka / redakcja naukowa 

Barbara Woynarowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. 

cz 118877 

4. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w nauczaniu uczniów najmłodszych / red. 

Barbara Wolny, Józef Liba ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział 

Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. - Lublin : Wydawnictwo 

KUL, 2014. 

cz 73845 

5. Edukacja zdrowotna seniorów i osób przewlekle chorych / Elżbieta Kościńska. - 

Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010. 

cz 63980 

 

https://pm1.gostyn.pl/web/uploads/downloads/program_2017_2018.pdf
https://pedagogiczna.pl/edukacja-zdrowotna-2005-2015/
https://pedagogiczna.pl/edukacja-zdrowotna-2005-2015/
http://pbw.kielce.pl/userfiles/file/nowe_zestawienia/dokument1195.pdf
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6. Edukacja zdrowotna w praktyce pielęgniarskiej / red. nauk. Matylda Sierakowska, Irena 

Wrońska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015. 

cz 75156 

7. Konteksty zdrowia i edukacji zdrowotnej / pod red. Marii Kuchcińskiej i Elżbiety 

Kościńskiej. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010. 

cz 63983 

8. Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole : poradnik dla dyrektorów szkół    

i nauczycieli szkół podstawowych : praca zbiorowa / pod red. Barbary Woynarowskiej. 

- Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012. 

w 66600 

9. Szkoła jako środowisko edukacji zdrowotnej / pod red. nauk. Dobrosława Bilskiego. - 

Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych, 2010. 

w 64562 

10. Zintegrowane (holistyczne) podejście do człowieka i zdrowia : program autorski 

Wychowanie do zdrowia w rodzinie, szkole i świecie / Ewa Danuta Białek. - Warszawa 

: Instytut Psychosyntezy. Centrum Wspierania Zrównoważonego Rozwoju Człowieka, 

2012. 

w 115712, w 115713, w 66517  

  

 Artykuły z czasopism i książek 

1. Edukacja zdrowotna a książki jako źródło wiedzy o zdrowiu / Ewa Kasperek-

Golimowska // Książka w życiu człowieka : w poszukiwaniu (u)traconej wartości. - 

Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017. - S. 313-

327. 

cz 120397  

2. Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży z chorobami przewlekłymi / Mirosława 

Cylkowska-Nowak, Barbara Woynarowska, Magdalena Woynarowska-Sołdan // W: 

Edukacja zdrowotna : podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka. - Warszawa : 

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - S. 261-277. 

cz 118877 

3. Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną / Dorota 

Danielewicz // W: Edukacja zdrowotna : podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka. - 

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - S. 279-291. 

cz 118877  

4. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole / Barbara Woynarowska // W: 

Edukacja zdrowotna : podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka. - Warszawa : 

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - S. 219-227. 

cz 118877  

5. Edukacja zdrowotna jako forma pomocy w prowadzeniu "dobrego życia" / Ewa 

Kasperek-Golimowska // W: Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia 

społecznego i poradnictwa. T. 1, Koncepcje, dyskursy, inspiracje. - Poznań : 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2018. - S. 245-260. 

cz 120697 
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6. Edukacja zdrowotna jako istotny obszar wychowania przedszkolnego / Dorota Lamczyk 

// Wychowanie na co Dzień. - 2015, nr 4, dod. s. I-IV.  

7. Edukacja zdrowotna jako kluczowy komponent promocji zdrowia / Barbara 

Woynarowska // W: Edukacja zdrowotna : podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka. 

- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - S. 119-127.  

cz 118877 

8. Edukacja zdrowotna w profilaktyce chorób i zachowań ryzykownych dla zdrowia / 

Krzysztof Ostaszewski // W: Edukacja zdrowotna : podstawy teoretyczne, metodyka, 

praktyka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - S. 112-118. 

cz 118877  

9. Edukacja zdrowotna w profilaktyce zachowań szkodliwych i ryzykownych dla zdrowia 

pokolenia "instant" / Alina Dworak // Wychowanie na co Dzień. - 2018, nr 5/6, S. 23-

27.  

10. Edukacja zdrowotna w rodzinie / Izabela Tabak // W: Edukacja zdrowotna : podstawy 

teoretyczne, metodyka, praktyka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - 

S. 211-216. 

cz 118877  

11. Konteksty edukacji zdrowotnej i systemu wsparcia rodziny a profilaktyka zachowań 

dewiacyjnych u dzieci / Izabela Gątarek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 

2021, nr 6, s. 41-55.  

12. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami / Barbara Woynarowska // W: 

Biomedyczne podstawy rozwoju i edukacji. - Warszawa : PWN, copyright 2021. - S. 269-

274. 

cz 122713  

13. Promocja zdrowia w szkole i przedszkolu / Barbara Woynarowska, Magdalena 

Woynarowska // W: Biomedyczne podstawy rozwoju i edukacji. - Warszawa : PWN, 

copyright 2021. - S. 337-349. 

cz 122713 

 

Polecane czasopisma publikujące artykuły związane z problematyką 

edukacji zdrowotnej. 
Czasopisma są dostępne w czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-

Białej ul. Komorowicka 48. 

 

Bliżej Przedszkola 

https://blizejprzedszkola.pl/ 

 

https://blizejprzedszkola.pl/
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Dyrektor Szkoły 

https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/solutions/czasopisma/dyrektor-szkoly  

 

Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne  

https://www.wychowaniefiz.pl/czasopismo  

 
 

Wychowanie w Przedszkolu 

https://www.wychowaniewprzedszkolu.com.pl/ 

  
 

 

 

 

 

https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/solutions/czasopisma/dyrektor-szkoly
https://www.wychowaniefiz.pl/czasopismo
https://www.wychowaniewprzedszkolu.com.pl/
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Wychowawca 

https://wychowawca.pl/  

 
 

Życie Szkoły 

https://www.zycieszkoly.com.pl/  

 
 

 

oprac. Małgorzata Czub 

nauczyciel bibliotekarz 

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia 

       Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej  

  

  

https://wychowawca.pl/
https://www.zycieszkoly.com.pl/

