KLJUČNE UGOTOVITVE O DELU ZDRAVIH ŠOL
V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 – INFOGRAFIKA
»Šolsko leto 2020/2021
je bilo zelo posebno leto.
Zahtevno, nenavadno in drugačno,
kot smo jih poznali. Resnično smo se
vsi trudili, da bi izvedli zastavljene
naloge Zdrave šole.«

Infografika 1: Število ZŠ v SMZŠ in delež ZŠ, ki so poročale o nalogah
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Infografika 2: Število učencev, dijakov in učiteljev vključenih v naloge
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Infografika 3: Rdeča nit in prepletanje vsebin šolskem letu 2020/2021
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Infografika 4: Najpogostejša področja izvedenih nalog ter najpogostejši izvajalci nalog in ciljna
populacija
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Infografika 5: Število izvedenih NIJZ programov/vsebin in šolskih programov
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Infografika 6: Srečevanje timov ZŠ v šolskem letu
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Infografika 7: Šolska politika zdravja zapisana v letnem, vzgojnem delovnem načrtu
ali v samostojnem dokumentu
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Infografika 8: Sestava in dejavnost timov ZŠ
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Infografika 9: Kaj prispeva k uspešnosti nalog?
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»SMZŠ je ena izmed ključnih,
ki se še posebej posveča dvigu
kvalitete življenja v šoli.«

Vir: Poročilo o delu Zdravih šol v šolskem letu 2020/2021
www.nijz.si/, www.nijz.si/sl/slovenska-mreza-zdravih-sol

»Učitelj vsak dan podpira in
spodbuja učence k zdravemu
načinu življenja.«

