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CZĘŚĆ I 

(obejmuje okres ostatnich trzech lat) 

 

A. Wyniki diagnozy: 

 

1. Narzędzia użyte do diagnozy w ostatnich trzech latach (wymienić):  

 

 Rok szkolny2017/2018 

 Narzędzia: kwestionariusze ankiet obserwacji, wywiadu, obserwacja uczniów, 

rozmowy z uczniami, nauczycielami, pracownikami niepedagogicznymi, rodzicami, 

indywidualne rozmowy z pielęgniarką szkolną, obserwacja szkoły 

 Rok szkolny 2018/2019 

 Narzędzia: kwestionariusze ankiet obserwacji, wywiadu, obserwacja uczniów, 

rozmowy z uczniami, nauczycielami, pracownikami niepedagogicznymi, rodzicami, 

indywidualne rozmowy z pielęgniarką szkolną, obserwacja szkoły 

 Rok szkolny2019/2020 

 Narzędzia: kwestionariusze ankiet obserwacji, wywiadu, obserwacja uczniów, 

rozmowy z uczniami, nauczycielami, pracownikami niepedagogicznymi, rodzicami, 

indywidualne rozmowy z pielęgniarką szkolną, obserwacja szkoły 

2. Wyniki diagnozy - wyłonione problemy w ostatnich trzech latach (wymienić wszystkie 

wyłonione):  

 

 Rok szkolny:2017/2018 

 Wyłonione problemy: promocja zdrowego stylu życia i zapobieganie nadwadze wśród 

uczniów, aktywność fizyczna, zapobieganie złemu samopoczuciu wśród uczniów, 

sposoby walki ze stresem 

 Rok szkolny:2018/2019 

 Wyłonione problemy: różnorodność posiłków w diecie dziecka, ograniczenie 

spożywania Fast-foodów, brak umiejętności odmowy w sytuacjach wywierania presji i 

namowy przez innych uczniów 

 Rok szkolny:2019/2020 

 Wyłonione problemy: niewielka wiedza uczniów na temat wartości odżywczych 

owoców i warzyw oraz konieczności ich zastosowania w codziennej diecie, brak 

asertywności w sytuacjach namowy 

 

 

B. Opis problemów priorytetowych: 

 

Wyłonione w ostatnich trzech latach problemy priorytetowe (wymienić): 

 

 Rok szkolny2017/2018 

Wyłoniony problem priorytetowy: 1. Witaminy jemy więc zdrowo żyjemy. 2. Powiedz 

stresowi NIE. Rok dobrego samopoczucia i walki ze stresem. 

 Rok szkolny2018/2019 

Wyłoniony problem priorytetowy:1. Dzieci nie jedzą śmieci. 2. Aktywnie po zdrowie. 

 Rok szkolny2019/2020 

Wyłoniony problem priorytetowy:1. Jem zdrowo cały rok. 

2. Sportowo czyli zdrowo. 
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C. Sprawozdanie z realizacji planów działań SzPZ mających na celu rozwiązanie 

problemu priorytetowego: 

 

 

 Rok szkolny2017/2018 

 Działania podjęte dla rozwiązania problemu priorytetowego 

 1. Witaminy jemy więc zdrowo żyjemy: 

1.Spotkanie z pielęgniarką szkolną dotyczące konieczności spożywania odpowiednich 

ilości owoców i warzyw, aby zapewnić sobie niezbędną dawkę witamin. 

2. Zorganizowanie dnia pod hasłem "W jesiennym ogrodzie". 

3.Konkurs artystyczny "Jesienne owoce i warzywa", wierszyk, plakat, rymowanka. 

4.Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów na temat prawidłowego żywienia. 

5. Prowadzenie gazetki informacyjnej dla społeczności szkolnej. 

6.Uczestnictwo w ogólnopolskim programie edukacyjnym "Śniadanie daje moc"  

7. Festyn rodzinny. 

8.Realizacja programów profilaktycznych: 

- ,,Trzymaj Formę” 

 - "Bieg po zdrowie" 

- " 5 porcji warzyw , owoców lub soku" 

2. Powiedz stresowi NIE. Rok dobrego samopoczucia i walki ze stresem.: 

1. Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla młodzieży przez psychologa szkolnego 

2. Spotkanie informacyjne dla nauczycieli nt. umiejętności relaksu i relaksacji. 

3. Prowadzenie zajęć relaksacyjnych z zakresu muzykoterapii biernej wśród 

uczniów gimnazjum i SSPDP. 

4. Prowadzenie comiesięcznych zajęć relaksacyjnych z zakresu muzykoterapii 

biernej dla rodziców. 

5. Prowadzenie zajęć sportowych celem rozładowania i wyeliminowania stresu i 

napięcia. 

6. Prowadzenie zajęć relaksujących z zakresu art-terapii wśród uczniów 

gimnazjum i SSPDP. 

7.Prowadzenie gazetki informacyjnej dla społeczności szkolnej. 

8.Warsztaty psychologiczne dotyczące rozładowywania negatywnych emocji. 

9.Konkurs na szkolne LOGO i HASŁO Szkoły Promującej Zdrowie. 

10.Realizacja programów profilaktycznych: 

- ,, Żyj smacznie i zdrowo” 

- ,, Trzymaj formę" 

 

 

 Rok szkolny2018/2019 

 Działania podjęte dla rozwiązania problemu priorytetowego. 

1. Dzieci nie jedzą śmieci.  
1 . Spotkanie z pielęgniarką szkolną dotyczące konieczności spożywania odpowiednich 

ilości owoców i warzyw, aby zapewnić sobie niezbędną dawkę witamin. 

2. Zorganizowanie dnia pod hasłem "Jesienne dary ogrodu". 

3.Konkurs artystyczny "Stop śmieciowemu jedzeniu", wierszyk, plakat, rymowanka. 
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4.Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów na temat prawidłowego żywienia. 

Innowacja pedagogiczna "Dzieci nie jedzą śmieci" prowadzona przez mgr Justynę 

Kamieniecką. 

5. Prowadzenie gazetki informacyjnej dla społeczności szkolnej 

6.Uczestnictwo w ogólnopolskim programie edukacyjnym "Śniadanie daje moc"  

7. Festyn rodzinny. 

8.Realizacja programów profilaktycznych: 

- ,,Trzymaj Formę” 

-"Szklanka mleka" 

- "5 porcji warzyw i owoców" 

2. Aktywnie po zdrowie.. 
1. Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla młodzieży przez psychologa szkolnego 

2. Spotkanie informacyjne dla nauczycieli nt. umiejętności relaksu i relaksacji. 

3. Prowadzenie zajęć relaksacyjnych z zakresu muzykoterapii biernej wśród 

uczniów gimnazjum i SSPDP. 

4. Prowadzenie comiesięcznych zajęć relaksacyjnych z zakresu muzykoterapii 

biernej dla rodziców. 

5. Prowadzenie zajęć sportowych celem rozładowania i wyeliminowania stresu i 

napięcia oraz sposobu na zdrowy i aktywny styl życia 

6. Prowadzenie zajęć sportowych wśród uczniów gimnazjum i SSPDP. 

7.Prowadzenie gazetki informacyjnej dla społeczności szkolnej. 

8.Warsztaty psychologiczne dotyczące zdrowego trybu życia. 

9.Konkurs na szkolne LOGO i HASŁO Szkoły Promującej Zdrowie. 

10.Realizacja programów profilaktycznych: 

- ,, Żyj smacznie i zdrowo” 

- ,, Trzymaj formę" 

 

 

 Rok szkolny2019/2020 
 Działania podjęte dla rozwiązania problemu priorytetowego: 

1. Jem zdrowo cały rok.: 
1.Spotkanie z pielęgniarką szkolną dotyczące konieczności spożywania odpowiednich 

ilości owoców i warzyw, aby zapewnić sobie niezbędną dawkę witamin. 

2. Zorganizowanie dnia pod hasłem "Kolorowy ogród". 

3.Konkurs artystyczny "Jemy zdrowo", wierszyk, plakat, rymowanka. 

4.Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów na temat prawidłowego żywienia. 

5. Prowadzenie gazetki informacyjnej dla społeczności szkolnej 

6.Uczestnictwo w ogólnopolskim programie edukacyjnym "Śniadanie daje moc"  

7. Festyn rodzinny. 

8.Realizacja programów profilaktycznych: 

- ,,Trzymaj Formę” 

-"Szklanka mleka" 

- "5 porcji warzyw i owoców" 

2. Sportowo czyli zdrowo  
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1. Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla młodzieży przez psychologa szkolnego 

2. Spotkanie informacyjne dla nauczycieli nt. umiejętności relaksu i relaksacji. 

3. Prowadzenie zajęć relaksacyjnych z zakresu muzykoterapii biernej wśród 

uczniów gimnazjum i SSPDP. 

4. Prowadzenie comiesięcznych zajęć relaksacyjnych z zakresu muzykoterapii 

biernej dla rodziców. 

5. Prowadzenie zajęć sportowych celem rozładowania i wyeliminowania stresu i 

napięcia oraz sposobu na zdrowy i aktywny styl życia 

6. Prowadzenie zajęć sportowych wśród uczniów gimnazjum i SSPDP. 

7.Prowadzenie gazetki informacyjnej dla społeczności szkolnej. 

8.Warsztaty psychologiczne dotyczące zdrowego trybu życia. 

9.Konkurs na szkolne LOGO i HASŁO Szkoły Promującej Zdrowie. 

10.Realizacja programów profilaktycznych: 

- ,, Żyj smacznie i zdrowo” 

- ,, Trzymaj formę" 

 
 

 

3. Informacja na temat monitorowania planu działań SzPZ: 

 

 

 Rok szkolny2017/2018 

 Sposób monitorowania: zapisy w dzienniku, plany pracy wychowawczej, scenariusze 

imprez, zdjęcia, lista obecności rodziców, regulaminy konkursów, sprawozdanie 

psychologa i pedagoga szkolnego 

 

 Rok szkolny2018/2019 

 Sposób monitorowania: zapisy w dzienniku, plan innowacji pedagogicznej, plany 

pracy wychowawczej, scenariusze imprez, zdjęcia, lista obecności rodziców, 

regulaminy konkursów, sprawozdanie psychologa i pedagoga szkolnego 

 

 Rok szkolny2019/2020 

Sposób monitorowania: - lista obecności, scenariusze imprez, zapisy w dziennikach, 

regulaminy konkursów, zdjęcia, sprawozdanie psychologa i pedagoga szkolnego, opinie 

prowadzących gazetkę 

 

 

4. Informacja na temat monitorowania samopoczucia społeczności szkolnej: 

 

 

 Rok szkolny2017/2018 

- Sposób monitorowania:  

- analizę dokumentów szkolnych, 
 
- obserwację uczniów, 
 
- analizę prac uczniowskich np. prace plastyczne, wystawy klasowe, eksponowanie 

zdrowej żywności, 
 
- zaangażowanie uczniów, rodziców, pielęgniarki szkolnej i pozostałych pracowników w 
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działania promujące zdrowie, 

- współpraca z pracownikami powiatowej stacji sanitarno -epidemiologicznej w Żaganiu, 

oraz pracownikami KPP w Żaganiu 
 
- przeprowadzanie konkursów związanych z promocją zdrowia, 
 
- udział uczniów w imprezach sportowych, 
 
- rozmowy z uczniami, rodzicami i pracownikami szkoły, 

- wymiana uwag, spostrzeżeń i własnych doświadczeń podczas spotkań szkolnego zespołu 

do spraw promocji zdrowia, 
 
- pisanie notatek oraz sprawozdań z realizacji poszczególnych działań, 
 
- informacje zwrotne od osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań, 
 
- przygotowywanie gazetek, wystaw, plakatów informujących o zdrowym stylu życia, 

-  
 Wyniki monitorowania: z przeprowadzonego monitoringu wynika, ze nasza szkoła 

stwarza korzystną i dobra atmosferę oraz troszczy sie o dobre samopoczucie uczniów i 

nauczycieli, w szkole panuje klimat sprzyjający nauce i pracy 

 Rok szkolny2018/2019 

 Sposób monitorowania: 

- obserwację uczniów, 
 
- analizę prac uczniowskich np. prace plastyczne, wystawy klasowe, eksponowanie 

zdrowej żywności, 

- zaangażowanie uczniów, rodziców, pielęgniarki szkolnej i pozostałych pracowników w 

działania promujące zdrowie, 

- współpraca z pracownikami powiatowej stacji sanitarno -epidemiologicznej w Żaganiu, 

oraz pracownikami KPP w Żaganiu 
 
- zaangażowanie uczniów, rodziców i pracowników w działania promujące zdrowie, 
 
- przeprowadzanie konkursów związanych z promocją zdrowia, 
 
- udział uczniów w imprezach sportowych, 
 
- rozmowy z uczniami, rodzicami i pracownikami szkoły, 

- wymiana uwag, spostrzeżeń i własnych doświadczeń podczas spotkań szkolnego zespołu 

do spraw promocji zdrowia, 
 
- pisanie notatek oraz sprawozdań z realizacji poszczególnych działań, 
 
- informacje zwrotne od osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań, 
 
- przygotowywanie gazetek, wystaw, plakatów informujących o zdrowym stylu życia, 

 Wyniki monitorowania: nauczyciele odczuwają zadowalający stopień satysfakcji z 

pracy w szkole, czują wsparcie ze strony uczniów, rodziców oraz dyrekcji szkoły 

 Rok szkolny2019/2020 

 Sposób monitorowania: 

- obserwację uczniów, 
 
- analizę prac uczniowskich np. prace plastyczne, wystawy klasowe, eksponowanie 

zdrowej żywności, 

- zaangażowanie uczniów, rodziców, pielęgniarki szkolnej i pozostałych pracowników w 

działania promujące zdrowie, 
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- współpraca z pracownikami powiatowej stacji sanitarno -epidemiologicznej w Żaganiu, 

oraz pracownikami KPP w Żaganiu 
 
- zaangażowanie uczniów, rodziców i pracowników w działania promujące zdrowie, 
 
- przeprowadzanie konkursów związanych z promocją zdrowia, 
 
- udział uczniów w imprezach sportowych, 
 
- rozmowy z uczniami, rodzicami i pracownikami szkoły, 

- wymiana uwag, spostrzeżeń i własnych doświadczeń podczas spotkań szkolnego zespołu 

do spraw promocji zdrowia, 
 
- pisanie notatek oraz sprawozdań z realizacji poszczególnych działań, 
 
- informacje zwrotne od osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań, 
 
- przygotowywanie gazetek, wystaw, plakatów informujących o zdrowym stylu życia, 

 Wyniki monitorowania: rodzice cieszą się, że ich dzieci uczęszczają do naszej szkoły, 

ponieważ czują sie w niej bezpiecznie, a wszyscy pracownicy stwarzają im możliwość 

pełnego uczestnictwa w życiu Ośrodka. 

 

 

5. Ewaluacja  działań ujętych w planach SzPZ (narzędzia, wnioski):  

 

 

 Rok szkolny2017/2018 

 Narzędzia użyte do ewaluacji (wymienić):analiza dokumentacji szkolnej, obserwacja 

zachowań uczniów, rozmowy z uczniami, nauczycielami, pracownikami 

niepedagogicznymi, rodzicami, metody alternatywne ( metoda niedokończonych zdań, 

np.: wiem, jak zadbać o swoje zdrowie, ponieważ.....) 

 Wnioski z ewaluacji (wymienić): zdecydowana większość uczniów dostrzega 

konieczność zmiany nawyków żywieniowych oraz sposobów spędzania wolnego czasu 

na bardziej aktywny, uczniowie mają większą świadomość na temat radzenia sobie ze 

stresem 

 Efekty podjętych działań: większa grupa uczniów korzysta ze sportowych zajęć 

dodatkowych i zwraca większą uwagę na swoją dietę, uczniowie posiadają wiedzę i 
umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych.  Znają sposoby relaksacji i 

rozładowania napięcia. 

 

  Rok szkolny2018/2019 

 Narzędzia użyte do ewaluacji (wymienić): analiza dokumentacji szkolnej, obserwacja 

zachowań uczniów, rozmowy z uczniami, nauczycielami, pracownikami 

niepedagogicznymi, rodzicami, metody alternatywne ( metoda niedokończonych zdań, 

np.: wiem, jak zadbać o swoje zdrowie, ponieważ.....) 

 Wnioski z ewaluacji (wymienić):większa część uczniów szkoły podstawowej ma 

świadomość konieczności spożywania różnorodnych posiłków bogatych w witaminy i 

minerały, uczniowie posiadają wiedzę i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach 

stresowych oraz aktywnego spędzania czasu wolnego.  Znają sposoby relaksacji i 

rozładowania napięcia jak również sposobów zdrowego trybu życia. 

 Efekty podjętych działań: uczniowie przynoszą do szkoły na drugie śniadanie kolorowe 

zdrowe kanapki, uczeń posiada wiedzę i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach 

stresowych oraz aktywnego spędzania czasu wolnego.  Zna sposoby relaksacji i 



 

8 

 

rozładowania napięcia jak również sposobów zdrowego trybu życia. 

 

 Rok szkolny2019/2020 

 Narzędzia użyte do ewaluacji (wymienić): analiza dokumentacji szkolnej, obserwacja 

zachowań uczniów, rozmowy z uczniami, nauczycielami, pracownikami 

niepedagogicznymi, rodzicami, metody alternatywne ( metoda niedokończonych zdań, 

np.: wiem, jak zadbać o swoje zdrowie, ponieważ.....) 

 Wnioski z ewaluacji (wymienić): większość uczniów szkoły podstawowej dostrzega 

konieczność codziennego spożywania różnorodnych owoców i warzyw, uczniowie posiadają 

wiedzę i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz aktywnego 

spędzania czasu wolnego.  Znają sposoby relaksacji i rozładowania napięcia jak 

również sposobów zdrowego trybu życia. 

 Efekty podjętych działań: uczniowie spożywają codziennie na drugie śniadanie owoce, 

uczeń potrafi poradzić sobie w sytuacji stresowej i rozładować swoje napięcie. 

 

 

CZĘŚĆ II 

 

A. Opis stopnia akceptacji środowiska dla idei SzPZ (w tym stopień świadomości 

i zaangażowania Rady Pedagogicznej, rodziców, pracowników niepedagogicznych): 

 

Idea, koncepcja, zasady tworzenia oraz wiedza na temat programu Szkoła Promująca 

Zdrowie została przekazana całej społeczności szkolnej. Wszystkie ważne informacje na 

temat koncepcji oraz programu Szkoły Promującej Zdrowie, zostały dokładnie przedstawione 

wszystkim pracownikom szkoły. 
 

Nauczyciele zostali zapoznani z koncepcją programu na posiedzeniu rady 

pedagogicznej, uczniowie na apelach, godzinach wychowawczych, pracownicy 

niepedagogiczni podczas odpowiednio przygotowanych dla nich szkoleń, rodzice zaś na 

zebraniach.  
 

Wszystkie informacje ponadto zostały wyeksponowane na tablicach informacyjnych 

w postaci gazetek i plakatów. Na zebrania z rodzicami przygotowana została ulotka 

informacyjna z podstawowymi informacjami o programie i sposobach jego realizacji w 

szkole. 
 

Na bieżąco wszelkie działania w ramach programu były rejestrowane przez członków 

zespołu do spraw promocji zdrowia w postaci zdjęć i zapisów na stronie www szkoły. 
 

Działania promujące zdrowie zawarte są w dokumentach szkolnych, takich jak: 
 
 
- Roczny Plan Pracy Szkoły Promującej Zdrowie 
 
- Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny 
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 Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie znana jest i akceptowana przez całe 

środowisko szkolne, działania w ramach programu są systematycznie realizowane na wielu 

płaszczyznach życia szkoły. Zaangażowani są w jej tworzenie nie tylko nauczyciele, ale też 

uczniowie, pracownicy niepedagogiczni oraz rodzice. Nad przebiegiem działań czuwa 

powołany zespół do spraw promocji zdrowia. 

 

B. Informacja na temat szkoleń dla (wymienić szkolenia, podać rok): 

 

 Rady Pedagogicznej:-------- 

 Uczniów: 2017/2018: warsztaty "Asertywność - potrafię mówić NIE", 2018/2019 "Zasady 

zdrowego żywienia dzieci i młodzieży" 2018/2019: warsztaty nt. asertywności 

 Rodziców: 2017/2018:szkolenie nt."Radzenia sobie ze stresem 2018/2019 - szkolenie  

:"Zdrowe żywienie u dzieci" 

 Pracowników niepedagogicznych: -------------- 

 

C. Informacja na temat współpracy z rodzicami  

 współpraca ze szkolną Radą Rodziców 

D. Informacja na temat współpracy ze środowiskiem lokalnym: 

 

 Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu 

 Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Żaganiu 

 Żagańskie Stowarzyszenie Uśmiech Dziecka 

 PHU Ptyś w Żaganiu 

 PHU Adam Sp. z .o o 

 

 

CZĘŚĆ III 

 

Opis sposobu współpracy szkoły ze służbą zdrowia: 

 

 

 

Szkoła współpracuje z pielęgniarką szkolną. 

 

 

CZĘŚĆ IV 

 

Dokumentacja z przebiegu pracy SzPZ (wymienić nazwy dokumentów): 

 

 

1. programy  SzPZ 

2. sprawozdania z pracy SzPZ 
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3. sprawozdania z realizacji ogólnopolskich programów edukacyjnych: Trzymaj formę, 

Żyj smacznie i zdrowo, Śniadanie daje moc, Owoce i warzywa w szkole, Szklanka 

mleka, 5 porcji warzyw, owoców lub soku. 

 

 

      Podpis dyrektora:                                            Podpis koordynatora szkolnego: 

 

 

        ………………………………….                                 ……………………………………….. 

 

 

 

……………………………                                    ………………………………….. 

                 miejscowość                                        data 

 

* Wersję papierową raportu proszę przesłać do właściwego koordynatora 

wojewódzkiego oraz umieścić na stronie internetowej szkoły/placówki  

W przypadku zespołu szkół proszę przesłać raport dla każdego typu szkoły oddzielnie. 


