
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z realizacji programu Szkoła Promująca Zdrowie  

za okres 2017 - 2020 

Szkoła Podstawowa Sportowa nr 6 w Ełku 

 

 



I. Pozytywna opinia większości członków rady pedagogicznej w sprawie wdrożenia i realizacji projektu Szkoła 

Promująca Zdrowie 

 

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej Sportowej nr 6 w Ełku w dniu 26.09.2017 r.,  Protokół nr 4/2017/2018 jednogłośnie 

podjęto decyzję w sprawie wdrażania i realizacji w naszej szkole działań zmierzających do uzyskania certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.     Opis pracy szkolnego koordynatora i zespołu ds. promocji zdrowia 

 

Realizacja programu Szkoła Promująca Zdrowie wymaga systematycznej, zaangażowanej i intensywnej pracy w całym procesie. Tworzenie 

podstaw oraz droga do certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie to proces długofalowy, którego głównym założeniem jest dokonywanie zmian w 

całej społeczności szkolnej i otaczającym ich środowisku mającym na celu promowanie zdrowego stylu życia. Tylko wspólne zaangażowanie 

dyrekcji, nauczycieli, uczniów, rodziców i pracowników niepedagogicznych, może spowodować, by cały proces przebiegał prawidłowo, 

efektywnie oraz twórczo. Nad całością procesu tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie w naszej szkole czuwał powołany zespół do spraw 

promocji zdrowia. 

 

 

Nazwa Szkoła Podstawowa Sportowa nr 6 

Adres Ul. Suwalska 15 

Telefon 877326370 

Adres mailowe www.zss.elk.pl 

Imię i nazwisko dyrektora szkoły Dorota Teresa Karpińska 

Imię i nazwisko koordynatora Katarzyna Anna Pietruszewska 

 

 

 

Imię i nazwisko członków szkolnego zespołu 

 

Zastępca dyrektora ds. sportu Katarzyna Cholewińska, Teresa Grażyna 

Gorajewska - nauczyciel języka polskiego, Elżbieta Kalinowska – pedagog 

szkolny, Beata Florczyk – nauczyciel biologii i geografii, nauczyciele 

nauczania zintegrowanego: Jolanta Gutowska, Małgorzata Zdankowska, 

Iwona Grygo, Grzegorz Orzeł - nauczyciel wychowania fizycznego 

 

 

 

http://www.zss.elk.pl/


Zadania koordynatora: 

- ukończenie szkolenia na temat tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie  

- nawiązanie współpracy z koordynatorem rejonowym w Ełku panią Anetą Dubielewską 

- przekazanie informacji na temat realizacji programu nauczycielom 

- zgłoszenie placówki do wojewódzkiej sieci SZPZ 

- stworzenie zespołu do spraw promocji zdrowia  

- współudział w kształceniu pracowników szkoły w zakresie promocji zdrowia 

- współdziałanie z całą społecznością szkolną (gronem pedagogicznym, uczniami, rodzicami i pracownikami niepedagogicznymi) 

- przedstawienie radzie pedagogicznej prezentacji z działalności zespołu oraz realizacji programu w okresie przygotowawczym. 

 

Zadania zespołu do spraw promocji zdrowia: 

- opracowanie planu działań w zakresie programu Szkoła Promująca Zdrowie twz. okresie przygotowawczym 

- przeprowadzenie badań wstępnych, mających na celu diagnozę stanu wyjściowego szkoły (analiza ankiet, określenie problemów   

  priorytetowych) 

- przeprowadzenie ewaluacji okresu przygotowawczego 

- przeprowadzenie konkursu na logo Szkoły Promującej Zdrowie 

- opracowanie raportu z działalności naszej szkoły w okresie przygotowawczym 

- opracowanie planu działań na kolejne lata aplikowania o certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie 

- współpraca z cała społecznością szkolną( gronem pedagogicznym, uczniami, rodzicami i pracownikami niepedagogicznymi) na bieżąco 

 

 

 



III.     Opis stopnia akceptacji środowiska, w tym stopnia zaangażowania rady pedagogicznej. 

 

Założenia program Szkoły Promującej Zdrowie został przekazany całej społeczności szkolnej. 

Nauczyciele zostali zapoznani z koncepcją  na posiedzeniu rady pedagogicznej. Pomysł wdrożenia programu spotkał się dużą aprobatą z ich 

strony. Treści edukacji zdrowotnej corocznie realizowane były na różnych zajęciach, wynikających z misji i wizji szkoły, zawarte zostały w 

dokumentach szkolnych, takich jak: 

- Statut Szkoły Podstawowej Sportowej nr 6 w Ełku 

- Plan Pracy Szkoły Podstawowej Sportowej nr 6 w Ełku  

- Program Profilaktyki 

- Program wychowawczy. 

Nauczyciele chętnie realizowali projekty, których celem było propagowanie zdrowego stylu życia. Koncepcja SzPZ pozwoliła usystematyzować 

nasze działania i stworzyć długofalowy, uporządkowany plan działań. Udział w projekcie zgłosili wszyscy nauczyciele. Spośród zgłoszonych 

osób wyłoniono zespół ds. programu Szkoły Promującej Zdrowie. 

Z koncepcją SzPZ zapoznano również uczniów na godzinach wychowawczych i na zajęciach klas I - III, pracowników niepedagogicznych 

podczas specjalnego w tym celu zorganizowanego spotkania. Idee programu zaprezentowano Radzie Rodziców, a także pozostałym rodzicom na 

zebraniu z wychowawcą .Aprobatę realizacji programu wyraziła zdecydowana większość rodziców.  

Wszystkie informacje dotyczące programu zostały wyeksponowane na tablicy informacyjnej w postaci gazetek i plakatów oraz na stronie 

internetowej w zakładce SzPZ. 

Koncepcja szkoły Promującej Zdrowie jest akceptowana przez całe środowisko szkolne. Działania w ramach programu realizowane są na wielu 

płaszczyznach życia szkoły często z udziałem różnych zewnętrznych podmiotów wspierających prace placówki oświatowej. Uczniowie, rodzice, 

pracownicy niepedagogiczni byli bardzo zaangażowani we wszystkie działania w projektu, co wskazuje na ich akceptacje. 

 



IV.   Informacja na temat zakresu szkolenia rady pedagogicznej, uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników 

administracyjnych i obsługi. 

Jednym z ważnych zadań w ramach Szkoły Promującej Zdrowie było odpowiednie przygotowanie społeczności szkolnej z zakresu podstaw 

tworzenia oraz koncepcji Szkoły Promującej Zdrowie. Nauczyciele zostali zapoznani z koncepcją programu na posiedzeniu rady pedagogicznej, 

uczniowie na godzinach wychowawczych, apelach, pracownicy administracyjni i obsługa szkoły na przygotowanych dla nich spotkaniach, 

rodzice podczas spotkań z wychowawcą. Informacje o Szkole Promującej Zdrowie zostały wyeksponowane na tablicach informacyjnych w 

postaci gazetek i plakatów. Na bieżąco wszelkie działania prozdrowotne były rejestrowane na stronie internetowej szkoły oraz eksponowane na 

gazetce Szkoły Promującej Zdrowie. Działania promujące zdrowie od wielu lat wynikają z misji szkoły i zawarte są w Szkolnym Programie 

Wychowawczym. 

Treści z zakresu edukacji zdrowotnej zostały włączone do realizacji programów z wielu przedmiotów: języka polskiego, przyrody, techniki, 

wychowania fizycznego. 

Ze względu na aspekt wychowawczy zagadnienia te są realizowane na godzinach wychowawczych oraz w ramach pracy świetlicy i biblioteki 

szkolnej. 

Aby poszerzyć wiedzę wszystkich uczestników programu, należało uwzględnić szkolenia, które niezbędne w realizacji programu. Szkolenia dla 

uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych prowadzili specjaliści, wychowawcy oraz pedagog szkolny. 

Dla uczniów – tematyka na lekcjach wychowawczych, szkolenia, debaty: 

„Starsi uczą młodszych” – zajęcia z pierwszej pomocy realizowane w Szkole Podstawowej Sportowej 2017/2018 r., 

„Jem zdrowo” – cykliczne spotkania z pielęgniarką szkolną 2017/2018, 

„Sekrety zdrowego odżywiania” – lekcja wychowawcza, spotkanie z dietetykiem 2018/2019 r., 

zajęcia warsztatowe z gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej Sportowej nr 6 w Ełku 2018/2019 r., 



warsztaty kulinarne – zajęcia w Zespole Szkól nr 6 im. Macieja Rataja 2018 r., 

„Antymina” – profilaktyka z pasją zajęcia w Szkole Podstawowej Sportowej nr 6 w Ełku 2 

„Sport alternatywą dla otyłości” – debata w Szkole Podstawowej Sportowej nr 6 w Ełku 2019 

„Sekrety zdrowego odżywiania” – lekcja wychowawcza, spotkanie z dietetykiem 2018 r. 

warsztaty kulinarne – zajęcia w Zespole Szkól nr 6 im. Macieja Rataja 2018 r. 

„Żyć zdrowo”  – temat zrealizowany na lekcjach wychowawczych 2018 r. 

„Cyberprzemoc – inny nie znaczy gorszy” –  debata w Szkole Podstawowej Sportowej nr 6 w Ełku 2019 r. 

Dla rodziców: 

„Jem świadomie, czyli zdrowo” – spotkanie z pielęgniarką szkolną 2017 r. 

„Zdrowe odżywianie ucznia” – spotkanie z dietetykiem 2018 r. 

„Wpływ zdrowego odżywiania” - samopoczucie i wyniki w nauce” 2018 r. 

„Przemoc w Internecie” – spotkanie z pedagogiem 2019 r. 

Dla rady pedagogicznej: 

„Procedury niebieskiej karty” 2017 r. 

„Szkolenie z udzielanie pierwszej pomocy” 2018r 

„Narkotyki i inne uzależnienia” 2018 r 

„Zagrożenia w Internecie, jak reagować na cyberprzemoc?” 2019 r. 

„Profilaktyka antynikotynowa” 2019 r. 



„Zasady prawidłowego odżywiania” 2017 r. 

Dla pracowników niepedagogicznych: 

„Zasady prawidłowego odżywiania” 2017 r. 

„Szkolenie z pierwszej pomocy” 2018 r. 

 

W szkole realizowane były kampanie profilaktyczne: „Nie pal przy mnie proszę”, „Od grosika do złotówki” , „Bezpieczny Puchatek”, „Różowa 

wstążka” , „ Moje dziecko idzie do szkoły”, „ Śniadanie daje moc”, „Trzymaj formę”, 5 porcji warzyw i owoców”, „Szklanka mleka”, „Bieg po 

zdrowie”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V.   Raport opracowany na podstawie poradnika pt. „Planowanie działań i ewaluacji w szkole promującej zdrowie”, 

zawierającego zwięzłą informację o przeprowadzonej diagnozie stanu wyjściowego, wyborze priorytetów, realizacji 

projektów mających na celu rozwiązanie zdiagnozowanych problemów priorytetowych. 

1. Problem priorytetowy do rozwiązania: 1 rok szkolny 2017/2018 

W szkole o profilu sportowym jest grupa uczniów otyłych. 

a) Krótki opis problemu priorytetowego:  

Po przeprowadzeniu rozmów z gronem pedagogicznym, uczniami, rodzicami i pracownikami niepedagogicznymi okazało się, że niektórzy 

uczniowie często sięgają po niezdrową żywność. Wodę zastępują słodkimi, gazowanymi napojami. Niektórzy uczniowie z klas 

niesportowych stronią od sportu, są mało aktywna ruchowo. Została przeprowadzona ankieta badająca nawyki dbałości o zdrowie własne i 

innych ludzi. Aby wyłonić problem priorytetowy przeprowadzono własną ankietę na podstawie standardu trzeciego dotyczącego edukacji 

zdrowotnej i profilaktyki. Miała ona na celu zbadanie postaw dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia 

środowiska sprzyjającego zdrowiu. 

Zespół do spraw promocji zdrowia zdecydował o podjęciu działań informacyjnych, edukacyjnych i alternatywnych eliminujących 

niewłaściwe zachowania niektórych uczniów. 

 

 

b) Uzasadnienie wyboru priorytetu:  

Otyłość u niektórych dzieci jest konsekwencją niezdrowego trybu życia- w tym nieodpowiedniej diety oraz niskiej aktywności fizycznej. W 

mniejszym stopniu o otyłości decydują geny. Niektórzy uczniowie nie posiadają wiedzy na temat kaloryczności spożywania pokarmów i ich 

skutków. Zespół do spraw promocji zdrowia, zdecydował, że będzie podejmował różnorodne działania celem chociaż częściowego 

rozwiązania problemu. 

 

 



2. Przyczyna/y główna/e istnienia problemu:  

a) złe nawyki żywieniowe dzieci i młodzieży, 

b) popularność fast food, 

c) mała aktywność fizyczna, 

d) spędzanie czasu przy komputerze, 

 

3. Rozwiązania dla usunięcia przyczyn/y problemu: 

a)    kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych 

b)    świadomość komponowania zbilansowanych posiłków 

c)    uwzględnienie w diecie dziennej warzyw i owoców 

d)   przeprowadzenie  pogadanek na lekcjach wychowawczych na temat aktywnego spędzania czasu wolnego 

e)    organizowanie różnych form spędzania przerw międzylekcyjnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DZIAŁAŃ w roku szkolnym 2017/2018 

W szkole o profilu sportowym jest grupa uczniów otyłych. 

 

1. Cel : 

  Zminimalizowanie liczby osób nieprawidłowo odżywiających się, poprzez kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych. 

 

2. Kryterium sukcesu: 

 zmniejszenie o 35% odsetka uczniów źle odżywiających się 

 zwiększenie o 40% odsetka uczniów aktywności fizycznej 

3.   Sposób sprawdzenia, czy osiągnięto cel (sukces):  

a)  Co wskaże, że osiągnięto cel?  

 procent osób, które uznają, że poprawi się ich poziom wiedzy na temat zdrowego odżywiania 

 

b)  Jak sprawdzimy, czy osiągnięto cel? 

  obserwacja, rozmowy, badania ankietowe 

 

c)  Kto i kiedy sprawdzi, czy osiągnięto cel? 

  wskazani członkowie zespołu promocji zdrowia, czerwiec 2018 

 

 

 

 

 

 



Zadania 

 

 
 

Nazwa zadania 

Kryterium 

sukcesu  

(dla zadania) 

Sposób realizacji 
Okres/termin 

realizacji 

Wykonawcy/ 

osoba 

odpowiedzialna 

Potrzebne 

środki/zasoby 

Sposób sprawdzenia wykonania zadań 

Co wskaże? 
Jak 

sprawdzimy? 

Kto i kiedy 

sprawdzi? 

Przygotowanie planu 

działań w ramach 

programu SzPZ 

służący rozwiązaniu 

problemu 

priorytetowego 

Plan działań na 

rok szkolny 

2017/2018 

Konsultacje zespołu 

SzPZ  

Prezentacja planu 

działań i przyjęcie do 

realizacji 

 

wrzesień 2017  
Zespół SzPZ 

Dyrektor 

Zasoby ludzkie, 

papier, komputer 

Plan działań w 

formie 

dokumentu 

Umieszczenie 

zatwierdzonego 

planu działań w 

ramach 

programu SzPZ 

na tablicy 

ogłoszeń w 

pokoju 

nauczycielskim 

Dyrektor 

Koordynator 

czerwiec 2018  

Przeprowadzenie 

ankiety „Wiem, co 

jem” dla uczniów i 

rodziców klas I-VII 

87% weźmie 

udział w 

ankiecie 

Na zajęciach 

wychowawczych i 

podczas spotkań z 

rodzicami 

wrzesień 2017  

czerwiec 2018  

Wychowawcy klas I - 

VII 

Zasoby ludzkie, 

papier, drukarka 
Wyniki ankiety 

Analiza 

przeprowadzone

j ankiety 

Dyrektor 

Koordynator 

Zespół promocji 
zdrowia 

wrzesień/ 
czerwiec 2018  

Ustalenie zdrowego 

asortymentu do 

sklepiku szkolnego 

 

54% uczniów  i 

41% rodziców 

wyrazi swoje 

zdanie 

 

Ankieta wśród 

młodzieży i rodziców 
wrzesień 2017  

Wychowawcy klas I - 

VII 

Zasoby ludzkie, 

papier, drukarka 
Wyniki ankiety 

Analiza 

przeprowadzone

j ankiety 

Dyrektor 

Koordynator 

wrzesień 2017  

Przeprowadzenie 

akcji „Szklanka 

mleka”- rozwijanie 

prawidłowych 

właściwości  

żywieniowych 

90% uczniów  

weźmie udział 

w akcji 

Raz w tygodniu 

uczniowie otrzymują 

produkty mleczne 

 

Cały rok szkolny 

Wychowawcy klas I - 

III, IV 

Intendentka 

Dostarczenie 

produktów 

mlecznych przez 

firmę Mlekpol 

Zestawienie 

liczebność raport 

Analiza 

dokumentacji 

Dyrektor 

Koordynator 

czerwiec 2018  

 



Przeprowadzenie 

akcji „Śniadanie daje 

moc”- rozwijanie 

prawidłowych 

właściwości 

żywieniowych 

90% uczniów 

weźmie udział 

w akcji 

Wspólne wykonanie 

śniadania 
październik 2017  

Wychowawcy klas I - 

III 

Przygotowanie 

własnych 

produktów do 

zrobienia II 

śniadania przez 

dzieci 

Zapis w e- 

dzienniku, 

informacje na 

stronie www 

Analiza zapisów 

Dyrektor 

Koordynator 

październik 2017  

Przeprowadzenie 

wykładu uczniom i 

rodzicom na temat 

„Zdrowego 

odżywiania” 

83% uczniów i 

78% rodziców 

weźmie udział 

w spotkaniu 

Pogadanka z 

prezentacją 

listopad 2017  

luty 2018  

Koordynator, 

Dietetyk 

Pokaz 

multimedialny 

Informacje na 

stronie www, 

sprawozdanie 

Analiza 

dokumentów 

Dyrektor 

Koordynator, 

Członkowie 

zespołu/ listopad 

/ luty 2018  

Organizacja debaty o 

zdrowiu „Czy sport to 

zdrowie?”- 

promowanie 

aktywności fizycznej 

 

69% uczniów 

weźmie udział 

w debacie i 

45% rodziców 

Organizacja debaty marzec 2018  
Nauczyciele, 

opiekunowie SU 

Prezentacje, 

pokazy sportowe 

,występy 

Informacje na 

stronie www 

Analiza 

dokumentów 

Dyrektor, 

Koordynator 

członkowie 

zespołu SzPZ 

marzec 2018  

Przeprowadzenie 

zajęć sportowych 

pozalekcyjnych – 

promowanie 

zdrowego stylu życia 

71% uczniów 

skorzysta z 

zajęć 

Organizacja zajęć 

sportowych 
Na bieżąco 

Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

Sala 

gimnastyczna, 

sprzęt do ćwiczeń 

Dziennik zajęć 

pozalekcyjnych 

Analiza 

dokumentów 

 

Dyrektor 

Koordynator 

Członkowie 

zespołu SzPZ 

 

Organizacja 

wycieczek, zielonych 

szkół, obozów – 

promowanie 

zdrowego stylu życia 

92% uczniów 

skorzysta z 

wycieczek, 

wyjazdów, 

wyjść 

Organizacja wycieczki, 

wyjść 
Cały rok szkolny Nauczyciele Zasoby ludzkie 

Karty wyjazdu, 

wyjść, informacje 

na stronie 

Analiza 

dokumentów 

Dyrektor, 

członkowie 

zespołu SzPZ 

Na bieżąco 

Organizacja  

Europejskiego 

Tygodnia Sportu- 

zachęcanie do 

aktywności fizycznej 

 

 

90% uczniów 

weźmie udział 

w zdarzeniu 

 

 

 

Wspólne ćwiczenia, 

biegi 

 

 

 

październik 2017  

 

 

 

 

Z - ca dyrektora, 

nauczyciele w-f 

 

 

 

Obiekty sportowe 

 

 

 

Informacje na 

stronie www, 

zdjęcia 

 

 

 

Sprawozdanie 

 

 

 

 

 

Dyrektor 

Koordynator 

Członkowie 

zespołu SzPZ 

 

 



Zorganizowanie 

turnieju sportowego 

„Mali Mistrzowie na 

Start”- promowanie 

aktywności fizycznej 

92% uczniów 

weźmie udział 

w wydarzeniu 

Wspólne zawody klas I - 

III 
maj\czerwiec 2018  

Z - ca dyrektora, 

nauczyciele w-f 
Obiekty sportowe 

Informacja na 

stronie www, 

sprawozdanie 

Analiza 

sprawozdania 

 

Dyrektor 

Członkowie 

zespołu 

Koordynator 

maj\czerwiec 

2018  

Przeprowadzenie 

zajęć tanecznych- 

rozwijanie zdolność 

rytmicznych 

45% uczniów 

klas I - III 

weźmie udział 

w zajęciach 

Organizacja zajęć Cały rok szkolny 
Nauczyciel nauczania 

zintegrowanego 
Obiekty sportowe 

Dziennika zajęć 

dodatkowych 

Analiza 

dziennika zajęć 

dodatkowych 

 

Dyrektor, 

Koordynator 

Członkowie 

zespołu SzPZ 

styczeń/czerwiec 

2018  

Zorganizowanie 

pikniku rodzinnego 

pt.: „Sport, zdrowie, 

rekreacja”- 

uaktywnienie całej 

społeczności szkolnej 

78% uczniów i 

69% rodziców 

weźmie udział 

w pikniku 

Organizacja pikniku 
Czerwiec 

2018  

Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego, zespół 

SzPZ 

Zasoby ludzkie Sprawozdanie 
Wyniki analiz 

dokumentacji 

Dyrektor  

Koordynator 

czerwiec 2018  

Ewaluacja 

przeprowadzonych 

działań 

Zminimalizowa

nie liczby osób 

nieprawidłowo 

odżywiających 

się 

Analiza 

przeprowadzonych 

działań 

Maj/czerwiec 

2018  

Koordynator SzPZ 

wraz z zespołem 
Zasoby ludzkie Sprawozdanie 

Wyniki analiz 

dokumentacji 

Dyrektor 

maj/czerwiec 

2018  

     

 

 

 

 

 

 

 



Ewaluacja: 

Wszystkie zaplanowane działania w roku szkolnym 2017/2018 podjęte w celu zminimalizowanie liczby osób nieprawidłowo odżywiających się, 

poprzez kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych zostały zrealizowane. 

 

W czerwcu 2018r zespół do spraw promocji zdrowia przeprowadził  ewaluację podjętych działań, wykorzystując następujące metody: 

- analiza dokumentacji szkolnej, 

- obserwacja zachowań uczniów, 

- rozmowa z uczniami, 

- kwestionariusz ankiety 

 

Wnioski z ewaluacji: 

 

W związku z przeprowadzoną ewaluacją okazało się, iż uzyskaliśmy niezadowalający wynik i nadal procent uczniów mających nadwagę 

pozostał dosyć wysoki 55%. W związku z tym przekładamy pracę nad tym problemem na kolejny rok szkolny 2018/2019. 

Rodzice, pracownicy niepedagogiczni bardzo chętnie włączyli się w realizację zadań wynikających z priorytetów Szkoły Promującej Zdrowie: 

- doborze asortymentu do szkolnego sklepiku 

- udział w pogadance nt. „Zdrowego odżywiania” 

- kibicowaniu w zawodach sportowych, turniejach 

- udział w pikniku rodzinnym 

 

Opracował: koordynator Katarzyna Anna Pietruszewska i zespół do spraw promocji zdrowia 

 

 



1. Problem priorytetowy do rozwiązania: 1 rok szkolny 2018/2019 

W szkole o profilu sportowym jest grupa uczniów otyłych. 

 

a)    krótki opis problemu priorytetowego:  

Po przeprowadzonej ewaluacji w roku szkolnym 2017/2018 zespół z gronem pedagogicznym, uczniami, rodzicami i pracownikami 

niepedagogicznymi zdecydował o kontynuacji wcześniej podjętego problemu priorytetowego. Mimo podjętych wielu działań problem 

utrzymuje się nadal. Zespół do spraw promocji zdrowia zdecydował o kontynuacji działań informacyjnych, edukacyjnych . 

b) uzasadnienie wyboru priorytetu 

Problem został wybrany na podstawie diagnozy przeprowadzonej przez nauczycieli na lekcjach wychowawczych i zajęciach w klasach I - III. 

Niektórzy uczniowie bagatelizuje zależność między prawidłową postawą ciała, aktywnością fizyczną i zasadami zdrowego odżywiania się. W 

dalszym ciągu chętnie sięgają po niezdrowe przekąski, słodkie, gazowane napoje. Unikają wysiłku fizycznego, aktywnego spędzania czasu 

wolnego na powietrzu.  

 

2. Przyczyna/y główna/e istnienia problemu:  

a) bagatelizowanie zależności między prawidłową postawą ciała, aktywnością fizyczną i zasadami zdrowego odżywiania, a konsekwencjami 

dla zdrowia. 

 

3. Rozwiązania dla usunięcia przyczyn/y problemu: 

a) kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych 

b) podniesienie poziomu świadomości uczniów oraz osób dorosłych w zakresie indywidualnej odpowiedzialności za dokonywanie wyborów z 

zakresie odżywiania się oraz zdrowego stylu życia 

 



c) promowanie różnorodnych form aktywności fizycznej oraz życia bez używek i uzależnień 

d)   włączenie rodziców w realizację zadań wynikających z priorytetów Szkoły Promującej Zdrowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DZIAŁAŃ w roku szkolnym 2018/2019 

W szkole o profilu sportowym jest grupa uczniów otyłych. 

 

1. Cel: 

 Zminimalizowanie liczby osób nieprawidłowo odżywiających się, poprzez kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych. Wdrażanie 

uczniów do stosowania w życiu codziennym zasad postępowania, które pozwalają zachować dobre i sprawne fizycznie zdrowie. 

 

 

2. Kryterium sukcesu: 

 zminimalizowanie niewłaściwych zachowań o 25% 

 zwiększenie u 40% odsetka uczniów aktywności fizycznej 

 

3. Sposób sprawdzenia, czy osiągnięto cel (sukces):  

a) Co wskaże, że osiągnięto cel?  

 procent osób, które uznają, że poprawi się ich aktywność fizyczna 

 

b) Jak sprawdzimy, czy osiągnięto cel?  

 analiza wyników ankiety,  

 wywiadów, 

  obserwacja 

 

c) Kto i kiedy sprawdzi, czy osiągnięto cel?  

 Wskazani członkowie zespołu promocji zdrowia, czerwiec 2018 r. 

 

 



Zadania 

 

 

Nazwa zadania 

Kryterium 

sukcesu  

(dla zadania) 

Sposób realizacji 
Okres/termin 

realizacji 

Wykonawcy/ 

osoba 

odpowiedzialna 

Potrzebne 

środki/ 

zasoby 

Sposób sprawdzenia wykonania zadań 

Co wskaże? Jak sprawdzimy? 
Kto i kiedy 

sprawdzi? 

Przygotowanie planu 

działań w ramach 

programu SzPZ na rok 

szkolny 2018/2019 

Plan działań na 

rok szkolny 

2018/2019 

Konsultacje zespołu 

SzPZ 

Prezentacja planu 

działań i przyjęcie do 

realizacji 

wrzesień 2018 
Zespół SzPZ  

Dyrektor 

Zasoby ludzkie, 

papier, 

komputer 

Sprawozdanie 

Umieszczenie 

zatwierdzonego 

planu działań w 

ramach programu 

SzPZ na tablicy 

ogłoszeń w pokoju 

nauczycielskim 

Dyrektor 

Koordynator 

wrzesień 2018 

Przeprowadzenie 

ankiety pt.: 

„Przeciwdziałanie 

otyłości” 

 

90% uczniów i 

67% rodziców 

weźmie udział w 

ankiecie 

 

Przeprowadzenie 

ankiety na godzinach 

wychowawczych i 

podczas spotkań z 

rodzicami 

wrzesień / maj 2018 Wychowawcy klas 
Zasoby ludzkie, 

papier, drukarka 
Wynik ankiety Analiza ankiety 

Dyrektor 

Koordynator  

Członkowie 

zespołu SzPZ 

wrzesień / maj 

2018 

 
 
 
 

Przeprowadzenie  akcji 
„Szklanka mleka”- 

wdrażanie u uczniów 
zdrowych zasad 
żywieniowych 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

90% uczniów z 
każdej klasy 

weźmie udział w 
akcji 

 
 
 
 

Uczniowie raz w 
tygodni otrzymują 
produkty mleczne, 

(mleko, jogurt, kefir) 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cały rok szkolny 

 
 
 
 

Wychowawcy 
świetlicy szkolnej, 

Intendentka 

 
 
 
 

Produkty 
mleczne – 

dostarczane 
przez firmę 

„Sebex” 
 
 
 

 
 
 
 
 

Raport 

 
 
 
 

Analiza 
dokumentacji 

 
 
 

Dyrektor 
Koordynator 
Intendentka 

Czerwiec 2019 

Realizacja akcji „Owoce 
w szkole”- przekazanie 

uczniom zdrowych 

90% uczniów 
weźmie udział w 

zdarzeniu 

Uczniowie dwa lub 
trzy razy w tygodniu 

otrzymują owoce, 
Cały rok szkolny 

Wychowawcy 
świetlicy szkolnej, 

intendentka 

 
Owoce i 

warzywa – 
Raport 

Analiza 
dokumentów 

Dyrektor 
Koordynator 
Intendentka 



zasad żywieniowych warzywa dostarczane są 
przez firmę 

„Sebex” 
 
 

czerwiec 2019 

Organizacja Projektu 
UKS Maratończyk- 

promowanie zdrowego 
stylu życia 

67% uczniów 
weźmie udział w 

projekcie 

Uczniowie dwa razy 
w tygodniu 

korzystają z zajęć 
dodatkowych 

sportowych ( tenis 
stołowy, siatkówka) 

Cały rok szkolny Nauczyciel w-f 
Obiekt 

sportowy 
Sprawozdanie 

Analiza 
dokumentów 

Dyrektor 
z-ca dyrektora 
Koordynator 

czerwiec 2019 

Organizacja Turnieju 
„Mali Mistrzowie na 

Star”- wdrażanie 
uczniów do aktywności 

fizycznej 
 

69% uczniów 
klas II i III 

weźmie udział w 
zawodach 

 
 
 

Zawody sportowe 
 
 
 

maj / czerwiec 2018 
Z-ca dyrektora, 
nauczyciele w-f 

Obiekt 
sportowy 

Sprawozdanie 
Analiza 

dokumentów 

Dyrektor 
Koordynator 

z-ca dyrektora 
czerwiec 2019 

Organizacja Turniej u 
„Kinder”- wdrażanie 

uczniów do 
propagowania 

sprawności fizycznej 

71% uczniów z 
klas siatkarskich 
weźmie udział w 

zawodach 

Zawody siatkarskie Cały rok szkolny 
Trenerzy 
siatkówki 

Obiekt 
sportowy 

Sprawozdanie 
Analiza 

dokumentów 

Dyrektor 
Koordynator 

z-ca dyrektora 
czerwiec 2019 

Organizacja Europejski 
ego tygodnia 
przywracania czynności 
życiowych 

 
 
 

64% uczniów z 
każdej klasy 

weźmie udział w 
zdarzeniu 

Projekt październik 2018 Z - ca dyrektora 
Obiekt 

sportowy 
Sprawozdanie 

Analiza 
dokumentów 

Dyrektor 
Koordynator 
październik 

2018 

Zorganizowanie ferii 
zimowych 

„Bezpiecznie, zdrowo i 
sportowo” – rozwijanie 

aktywności fizycznej 
 

26% uczniów z 
klas I - III 

Organizacja projektu styczeń / luty 2019 
Z - ca dyrektora, 
Pedagog szkolny 

Obiekt 
sportowy 

Sprawozdanie, 
informacja na 
stronie www 

Analiza 
dokumentów 

Dyrektor 
Koordynator 
Członkowie 

zespołu SzPZ 
styczeń/luty 

2019 



Zorganizowanie 
festynu rodzinnego 

temat „Na sportowo i 
zdrowo!”- 

uaktywnienie 
środowiska lokalnego 

poprzez aktywność 
fizyczną 

89% uczniów i 
59% rodziców 
weźmie udział 

Organizacja projektu czerwiec 2018 

Nauczyciele klas I 
- III, Pedagog 

szkolny, 
Nauczyciele w-f, 

Obiekt 
sportowy, 

stoiska z zdrową 
żywnością 

Zdjęcia na stronie 
www i 

sprawozdanie 

Analiza 
dokumentów 

Dyrektor 
Koordynator 

czerwiec 2019 

Organizacja obozów, 
wycieczek szkolnych, 

Zielonej szkoły – 
propagowanie  

aktywności fizycznej 

71% uczniów 
weźmie udział 

Wycieczki, wyjścia do 
kin, teatru, zielona 

szkoła 
cały rok szkolny Wychowawcy klas Zasoby ludzkie 

Sprawozdanie, 
zapisy w e- 
dzienniku 

Analiza 
dokumentów 

Dyrektor 
Koordynator 

 
na bieżąco 

Zorganizowanie  
konsultacji z 

psychologiem- wspieranie 
w walce z otyłością 

49% uczniów i 
rodziców 

weźmie udział 

Spotkanie 
indywidualne, 

warsztaty 
I semestr 

Zastępca 
dyrektora 

Pedagog szkolny 
Zasoby ludzkie Sprawozdanie 

Analiza 
dokumentów 

Dyrektor 
Koordynator 
styczeń 2019 

Organizacja spotkania z 
dietetykiem –  

propagowanie wiedzy 
na temat 

zbilansowanego 
odżywiania 

69% uczniów 
weźmie udział w 

spotkaniu 
Spotkania grupowe listopad 2018 Z-ca dyrektora 

Pokaz 
multimedialny 

Zdjęcia , 
sprawozdanie 

Analiz dokumentów 
Dyrektor 

Koordynator 
listopad 2018 

 
Zorganizowanie 

szkolenia z 
ratownictwa wodnego- 

aktywizowanie 
uczniów do zabaw nad 

wodą 

74% uczniów 
klas v weźmie 

udział w 
szkoleniu 

Wyjazd do Bazy 
Mazurskiej Służby 

Ratowniczej w 
Okartowie 

czerwiec 2019 

Wychowawcy 
klas, nauczyciele 

wychowania 
fizycznego 

,rodzice 

Baza 
ratownictwa 

wodnego 

Sprawozdanie, 
zdjęcia 

Analiza 
dokumentów 

Dyrektor 
Koordynator 

Czerwiec 2019 

Ewaluacja 
przeprowadzonych 

działań 

Zminimalizowan
ie liczby osób 

źle 
odżywiających 

się 

Analiza 
przeprowadzonych 

działań – 
ankietowanie 

uczniów 

maj/czerwiec 
2019 

Koordynator 
Wraz z zespołem 

SzPZ 

Zasoby ludzkie, 
papier, drukarka 

Sprawozdanie 
Wyniki analizy 
dokumentacji 

Dyrektor 
Czerwiec 2019 

 

 

 



Ewaluacja 

Wszystkie zaplanowane działania w roku szkolnym 2018/2019 podjęte w celu przeciwdziałania otyłości i kształtowania zdrowych nawyków 

żywieniowych zostały zrealizowane. 

W czerwcu 2018 r. zespół do spraw promocji zdrowia przeprowadził ewaluację podjętych działań, wykorzystując następujące metody: 

- kwestionariusz ankiety 

- rozmowy z uczniami, rodzicami 

- analiza dokumentacji szklonej 

- obserwacja zachowań uczniów 

 

Wnioski ewaluacji: 

Przeprowadzona ewaluacja wskazuje na zwiększenie świadomości na temat zbilansowanych posiłków, uwzględniając odpowiednią porcję 

warzyw i owoców. 

W czerwcu 2019 r. wyniki ankiety wskazały, że 67% ankietowanych zastanawia się nad doborem asortymentu żywieniowego.  

Mniej osób bagatelizuje zależność między prawidłową postawą ciała, a aktywnością fizyczną i zasadami zdrowego odżywiania, a 

konsekwencjami dla zdrowia (we wrześniu 60%, a w czerwcu 47%). 

Ważnym elementem realizacji działań w roku 2018/2019 było zaangażowanie rodziców. 

Rodzice bardzo często angażowali się w następujące działania: 

- Europejski Tydzień Sportu 

- turniej „Mali Mistrzowie na Start” 

- turniej „Kinderki” 

- festyn rodzinny 

- spotkanie z dietetykiem i psychologiem. 

 

Opracował: koordynator Katarzyna Anna Pietruszewska i zespół do spraw promocji zdrowia. 



1. Problem priorytetowy do rozwiązania: 1 rok szkolny 2019/2020 

Obniżająca się aktywność ruchowa wśród uczniów.  

 

a) krótki opis problemu priorytetowego:  

Większa część ankietowanych uczniów i rodziców wskazuje na nieaktywny tryb życia. Niektórzy uczniowie klas sportowych, uprawiają jedynie 

swoją dyscyplinę sportową( piłka nożna, siatkówka, koszykówka). Natomiast połowa ankietowanych rodziców przyznała się, że nie uprawia 

żadnej aktywności fizycznej. 

 

b) uzasadnienie wyboru priorytetu :  

Specyfika szkoły sportowej skłania do położenia nacisku na wszechstronną aktywność fizyczną i aktywne spędzanie czasu wolnego. Wybór 

został dokonany na podstawie przeprowadzonych badań przez szkolny zespół do spraw zdrowia w porozumieniu z gronem pedagogicznym, 

uczniami i rodzicami i pracownikami niepedagogicznymi. 

 

2. Przyczyna/y główna/e istnienia problemu:  

 upowszechnianie nowoczesnej technologii komputerowej  

 akceptacja w grupie rówieśników nieaktywnego spędzania czasu wolnego. 

 

3. Rozwiązania dla usunięcia przyczyn/y problemu: 

a) udział w różnorodnych dyscyplinach sportowych 

b) wskazanie i upowszechnianie aktywnego sposobu spędzania wolego czasu 

c) wskazanie zalet zdrowotnych uprawiania sportu i wzmożonej aktywności fizycznej 

d) włączyć rodziców w realizację zadań wynikających z priorytetów Szkoły Promującej Zdrowie. 

 

 



PLAN DZIAŁAŃ w roku szkolnym 2019/2020 

Obniżająca się aktywność ruchowa wśród uczniów. 

 

1. Cel :  

Zwiększenie aktywności ruchowej wśród uczniów w szkole i domu.  

 

2. Kryterium sukcesu: 

 40% badanych uczniów zwiększy aktywność fizyczną 

 

3. Sposób sprawdzenia, czy osiągnięto cel (sukces):  

 

a) co wskaże, że osiągnięto cel?  

 procent osób, które uznają, że poprawi się ich aktywność fizyczna 

b) jak sprawdzimy, czy osiągnięto cel? 

 analiz ankiety 

 obserwacja 

 wywiad 

c) kto i kiedy sprawdzi, czy osiągnięto cel?  

 wskazani członkowie zespołu promocji zdrowia czerwiec 2020 r. 

 

 

 

 

 

 



Zadania 

 
 

Nazwa zadania 

Kryterium 

sukcesu  

(dla zadania) 

Sposób realizacji 
Okres/termin 

realizacji 

Wykonawcy/ 

osoba 

odpowiedzialna 

Potrzebne 

środki/zasoby 

Sposób sprawdzenia wykonania zadań 

Co wskaże? Jak sprawdzimy? 
Kto i kiedy 

sprawdzi? 

Przygotowanie 

planu działań w 

ramach programu 

SzPZ na rok 

szkolny 

2019/2020 

Plan działań na 

rok szkolny 

2019/2020 

Konsultacja zespołu SzPZ. 

Prezentacja planu działań 

i przyjęcie do realizacji 

wrzesień 2019 
Zespół SzPZ 

Dyrektor 

Zasoby ludzkie, 

papier ,drukarka 
Sprawozdanie 

Umieszczenie 

zatwierdzonego 

planu działań w 

ramach programu 

SzPZ na tablicy 

ogłoszeń w pokoju 

nauczycielskim 

Dyrektor 

wrzesień 2019 

 

 

 

Wykonanie ulotki 

lub prezentacji 

multimedialnej na 

temat 

„Aktywności 

ruchowej” 

 

260 ulotek lub 

prezentacja 

trafią do 

społeczności 

szkolnej, 

zwłaszcza 

rodziców, którzy 

otrzymują 

konkretne 

informacje o 

szkodliwości 

braku ruchu na 

zdrowie 

człowieka 

Opracowanie ulotki, 

prezentacji. 

Rozpowszechnienie 

ulotki i prezentacji 

październik 2019  

 

Wychowawcy , 

nauczyciele 

informatyki,  

Uczniowie klas Vi i VII 

 

Zasoby ludzkie, 

papier, drukarka, 

komputer 

Publikacja 

ulotek 

Umieszczenie 

ulotek w gablocie 

szkolnej 

Dyrektor 

członkowie 

zespołu SzPZ 

październik 

2019  

Zorganizowanie 

konkursu 

polonistycznego 

pt.: „Wiersz o 

zdrowym 

żywieniu”- 

rozwijanie u 

uczniów zdolności 

literackich 

87% uczniów 

klas IV i V 

weźmie udział w 

konkursie 

 

Broszura grudzień 2019 

Nauczyciel języka 

polskiego, nauczyciele 

informatyki 

Zasoby ludzkie, 

komputer, 

drukarka 

Informacja na 

stronie www 

Prezentacja broszur 

w gablocie SZPZ 

Dyrektor 

Koordynator 

grudzień2019 

 



Przeprowadzenie 

ogólnopolskiej 

akcji „Śniadanie 

daje moc” 

 

90% uczniów z 

każdej klasy 

weźmie udział w 

akcji 

Organizacja śniadania październik 2019 Wychowawcy klas I - III 
Produkty na 

zdrowe śniadanie 

Informacja na 

stronie www., 

sprawozdanie 

Analiza 

dokumentów 

Dyrektor 

Koordynator 

Październik 

2019 

Przeprowadzenie 

konkursu 

zdrowotnego pt. 

„Układanie 

zdrowych 

jadłospisów” –  

propagowanie 

zdrowego 

odżywiania 

 

 

87% weźmie 

udział 
Organizacja konkursu grudzień 2019 Nauczyciele biologii 

Zasoby ludzkie, 

papie, drukarka, 

Informacja na 

stronie www, 

Prezentacja 

plakatów na 

gazetkach 

ściennych 

Dyrektor 

Koordynator 

grudzień 2019 

Zorganizowanie 

konkursu 

plastyczno- 

technicznego o 

tematyce 

zdrowotnej 

Konkurs gra „Skok 

po zdrowie” 

 

 

 

64% uczniów 

weźmie udział w 

konkursie 

Organizacja konkursu październik 2019 Nauczyciele klas I - III 

Zasoby ludzkie, 

materiały 

plastyczne 

Informacja na 

stronie www. 
Prezentacja gier 

Dyrektor 

Koordynator 

październik 

2019 

Uczestniczenie w 

„Forum 

kardiologicznym”- 

zdobywanie 

wiedzy na temat 

prawidłowego 

funkcjonowania 

serca i układu 

krążeniowego 

 

78% uczniów 

klas V weźmie 

udział w forum 

Organizacja spotkania – 

Ełckie Centrum 

Rewitalizacji Społecznej 

wrzesień 2019 Wychowawcy klas V Zasoby ludzkie 

Informacja na 

stronie www, 

sprawozdanie 

Analiza 

dokumentów 

Dyrektor 

Koordynator 

Pedagog 

wrzesień 2019 

 



Przeprowadzenie 

konferencji pt. 

„Sport 

alternatywą dla 

otyłości” – 

propagowanie 

aktywności 

fizycznej 

90% gości 

weźmie udział w 

konferencji 

Organizacja konferencji grudzień 2019 

z- dyrektora 

koordynator 

nauczyciele języka 

polskiego 

nauczyciele w-f 

Obiekt sportowy 

Informacja na 

stronie www, 

sprawozdanie 

Analiza 

dokumentów 

Dyrektor 

Koordynator 

Pedagog 

grudzień 2019 

Zorganizowanie 

Mikołajkowego 

Maratonu tańca 

dla dzieci i 

rodziców 

„Zumba”- 

zintegrowanie 

społeczności 

szkolnej 

87% uczniów i 

rodziców 

weźmie udział 

Organizacja maratonu grudzień 2019 Nauczyciel I - III Obiekt sportowy 
Informacja na 

stronie www 
analiza 

Dyrektor 

Koordynator 

grudzień 2019 

 

Zorganizowanie 

zabaw ruchowych 

dla najmłodszych 

pt.: „Witaminowa 

dyskoteka” 

 

 

 

90% uczniów 

weźmie udział w 

dyskotece 

Organizacja dyskoteki październik 2019 Nauczyciele klas I - III Obiekt sportowy 

Informacja na 

stronie www, 

zapisy w 

dzienniku 

Analiza zapisów 

Dyrektor 

Koordynator 

Październik 

2019 

Uczestniczenie w 

Mistrzostwach 

Miasta i  

Wojewódzkie - 

rywalizacja 

sportowa w 

ramach 

rozgrywek Warm 

- Maz. Szkolnego 

Związku 

Sportowego 

 

 

 

 

80% uczniów 

weźmie udział 

 

 

 

Organizacja 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

Z - ca dyrektora 

 

 

 

Obiekty sportowe 

 

 

 

Informacja na 

stronie www, 

zapisy w 

dzienniku 

 

 

 

Analiza 

dokumentów 

 

 

 

Dyrektor 

Członkowie 

zespołu 

Na bieżąco 

 



Ewaluacja 

przeprowadzonyc

h działań 

 

Wzrost 

aktywności 

ruchowej u 40% 

uczniów 

Analiza 

przeprowadzonych 

działań – ankieta dla 

uczniów, rodziców 

Maj/czerwiec 

2020 

Wychowawcy klas Zasoby ludzkie Ewaluacja Wyniki analizy 

dokumentacji 

Dyrektor 

czerwiec 2020 

 

Ewaluacja 

Wszystkie zaplonowane działania na rok szkolny 2019/2020 podjęte w celu propagowania zalet aktywności ruchowej i świadomego 

uczestnictwa w różnych formach zajęć ruchowych zostały zrealizowane. 

W czerwcu 2018 r. zespół do spraw promocji zdrowia przeprowadził ewaluację podjętych działań, wykorzystując następujące metody: 

- kwestionariusz ankiety 

- analiza dokumentacji szkolnej 

- rozmowy z uczniami i rodzicami  

Wnioski z ewaluacji. 

Prowadzone działania, mimo 3 miesięcznej przerwy z powodu pandemii, przyczyniły się do zwiększenia świadomości wagi aktywności 

ruchowej, o czym świadczą przeprowadzone przez wychowawców klas rozmowy podczas spotkań online.  

Uczniowie i rodzice zwracali uwagę na to, że mimo braku zajęć sportowych w szkole starali się zwiększyć aktywność ruchową. Pomocne były 

linki do filmów udostępnione przez nauczycieli. Uczniowie w okresie zawieszenia zajęć szkolnych wykonywali różne zadania ruchowe, których 

nagrania wysyłali nauczycielom. 



 

W ciągu roku szkolnego (przed zawieszeniem zajęć w szkole) uczniowie oraz rodzice uczestniczyli w różnych formach aktywności fizycznej: 

- „Taneczny Mikołajkowy Maraton Zumby”, 

- Dyskoteka „Witaminowa”, 

- Mistrzostwa Miasta i Mistrzostwa Wojewódzkie – rywalizacja sportowa w ramach rozgrywek Warmińsko – Mazurskiego Szkolnego Związku 

Sportowego 

Zorganizowana w grudniu konferencja „Sport alternatywą dla otyłości” pozwoliła na wskazanie zalet zdrowotnych uprawiania sportu i 

wzmożonej aktywności fizycznej. 

 

Opracował: koordynator Katarzyna Anna Pietruszewska i zespół do spraw promocji zdrowia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI.  Informacja o współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym oraz wykaz przykładów wspólnych działań 

realizowanych z uczniami, rodzicami, i pozyskanymi sojusznikami. 

Jako szkoła sportowa prowadzimy szeroko pojętą edukację zdrowotną w odniesieniu do rodziców w zakresie założenia programu Szkoła 

Promująca Zdrowie oraz intensywnie współpracujemy ze środowiskiem lokalnym w organizacji działań promujących zdrowie. 

Współpraca z rodzicami: 

- zapoznanie rodziców z koncepcją , założeniami i propozycjami realizacji programu; 

- nauczyciele i wychowawcy klas systematycznie poruszali tematykę prozdrowotną na godzinach wychowawczych oraz na bieżąco informowali  

o wszystkich działaniach z zakresu promocji zdrowia w naszej szkole; 

- udział rodziców w festynach 

- udział we wszystkich klasowych działaniach promujących zdrowie 

- udział w zawodach sportowych „ Mamo, tato, baw się z nami”; 

- udział rodziców w akcji „ Cała Polska czyta dzieciom”, „ Góra grosza”, zbiórki charytatywne. 

 

W realizacji programu Szkoła Promująca Zdrowie nasza szkoła korzystała z pomocy instytucji działających ma rzecz edukacji i promocji 

zdrowia oraz współpracowała z następującymi podmiotami środowiska lokalnego: 

 Wydział Promocji Sportu i Kultury Urzędu Miasta Ełk 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku 

 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ełku 

 Rona 03 Ełk 

 UKS Maratończyk 

 Green Volley 

 Straż Miejska 



 Policja 

 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 

 Miejska Biblioteka Publiczna 

 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku 

 Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” 

 Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka” 

 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ełku 

 Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku ( warsztaty kulinarne) 

 Ars-Dent gabinet stomatologiczny 

 Ars-Vet lecznica dla zwierząt 

 Muzeum Historyczne 

 

W ramach programu udzielali się również: logopeda szkolny, pedagog szkolny, nauczyciele wspomagający, pielęgniarka szkolna 

Współpraca z koordynatorami do spraw promocji zdrowia polegała na wymianie doświadczeń, informacji oraz uczestnictwa w imprezach 

promujących zdrowie. 

 

Realizacja prozdrowotnych programów zewnętrznych m.in. rekomendowanych przez SANEPID: 

- „5 porcji warzyw i owoców” 

- „Wiem, co jem” 

- „Szklanka mleka” 

- „Śniadanie daje moc” 

- „Bieg po zdrowie” 

- „Trzymaj formę” 

- „Moje dziecko idzie do szkoły” 



Realizacja w obszarze zdrowego odżywiania- cykl zajęć wychowawczych na temat zdrowego odżywiania: 

- wspólne drugie śniadanie z wychowawcą 

- zajęcia kulinarne 

- wspólne wykonanie i prezentacja gazetek o tematyce zdrowotnej 

 

 

Realizacja w obszarze zdrowia fizycznego: 

- udział uczniów w pieszych wycieczkach, autokarowych, rowerowych 

-  organizacja zielonych szkół, obozów 

- gimnastyka korekcyjna „Trzymaj się prosto” 

- zajęcia taneczne „Skaczące nutki” 

- zajęcia tenisa stołowego 

- organizacja imprez sportowych „Kinder”, „Mali Mistrzowie na Start” 

- zawody sportowe 

 

 

Realizacja w obszarze profilaktyki zdrowia- prelekcje i pogadanki na temat higieny oraz pielęgnacji ciała organizowane przez 

pielęgniarkę szkolną: 

- lekcje wychowawcze dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego 

- zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej 

- zajęcia koła ekologicznego 

- badania wad postawy 

- badania przesiewowe słuchu 

 



VII.  Informacje na temat wyników monitorowania samopoczucia całej społeczności szklonej (stopnia zadowolenia ze 

szkoły), przeprowadzonej z wykorzystaniem metod i narzędzi do autoewaluacji klimatu społecznego w szkole 

promującej zdrowie, opracowanych przez Zespół z Katedry Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii 

Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego 

 

ARKUSZ ZBIORCZY DLA STANDARDU DRUGIEGO: badanie klimatu społecznego szkoły za pomocą ankiety  Załącznik II 

 

Badana 

grupa/ 

liczba 

zbadanych 

osób 

Wymiary 

(numery stwierdzeń) 

Ocena 

(średnia 

punktów) 

w każdym 

wymiarze 

Ocena 

(średnia 

punktów) we 

wszystkich 

wymiarów 

Elementy wymagające poprawy 

(jeśli aktualny stan odbiega  

od pożądanego, czyli oceny 5) 

1 2 3 4 5 

Uczniowie 

liczba: 320 

Stwarzanie uczniom możliwości uczestnictwa w życiu szkoły (3–5) 4 

4,7 

Za mało pytań o zdanie i opinie uczniów w 
sprawach, które ich dotyczą Relacje i wsparcie ze strony nauczycieli (6–9) 5 

Relacje między uczniami (10–14) 5 

Nauczyciele 

liczba: 70 

Stwarzanie nauczycielom możliwości uczestnictwa w życiu szkoły (4–5) 5 

4,8 

Nie wszyscy uczniowie przykładają się do 
nauki, zdarzają się przejawy braku szacunku 
do nauczyciela i nie przestrzegania ustalonych 
reguł pracy na lekcjach. 

Relacje i wsparcie ze strony dyrekcji szkoły (6–9) 5 

Relacje między nauczycielami (10–12) 5 

Relacje z uczniami (13–16) 4 

Relacje z rodzicami uczniów (17–19) 5 

Pracownicy 

niepedago-

giczni 

liczba: 26 

Stwarzanie pracownikom możliwości uczestnictwa w życiu szkoły (4–5) 5 

5 

 

 

 

Relacje i wsparcie ze strony dyrekcji szkoły (6–8) 5 

Relacje z nauczycielami (9–11) 5 

Relacje z innymi pracownikami szkoły, którzy nie są nauczycielami (12–14) 5 

Relacje z uczniami (15–17) 5 

Rodzice 

uczniów 

liczba: 310 

Stwarzanie rodzicom możliwości uczestnictwa w życiu szkoły (3–6) 5 

4,6 

Rodzice odpowiadali „nie wiem” 

Relacje z nauczycielami i dyrekcją (7–9) 5 

Postrzeganie przez rodziców sposobu, w jaki nauczyciele traktują ich 

dziecko (10–13) 

4 

 

 

 

 

 

 

 



Podsumowanie wyników w standardzie drugim 

 

Średnia liczba punktów dla standardu drugiego dla wszystkich badanych grup: 4,8 

Problem priorytetowy (wybrany na podstawie zapisów w kolumnie 5): Niewystarczające współdziałanie nauczycieli z uczniami w 

zakresie ustalania zasad, reguł i zbierania opinii.  

Poprawa jakości i funkcjonowania w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów otyłych szkoły sportowej zdecydowała o wyborze 

priorytetu w latach 2017/2020. 

Problem priorytetowy, który wynik ze standardu drugiego Niewystarczające współdziałanie nauczycieli z uczniami w zakresie ustalania 

zasad, reguł i zbierania opinii zostanie przeanalizowany i podejmiemy działania zmierzające do rozwiązania tego problemu w przyszłym 

roku szkolnym 2021/2022. 

 

Opracował: koordynator Katarzyna Anna Pietruszewska i zespół do spraw promocji zdrowia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


