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1. Opis działań podjętych w zakresie diagnozowania potrzeb społeczności 
szkolnej  

 

 

 Formy wykorzystane do przeprowadzenia diagnozy  
 

Na podstawie obserwacji, uwag, spostrzeżeń oraz opinii nauczycieli i pracowników 

szkoły zespół koordynujący stworzył ankietę dotyczącą priorytetowych problemów 



występujących w placówce. Nauczyciele i pracownicy szkoły wybierali spośród 

następujących aspektów: 

a. brak prawidłowych nawyków żywieniowych, 

b. słaba świadomość higieny osobistej, 
c. niski poziom kultury osobistej, 

d. brak samodzielności w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych, 

e. brak zainteresowań, nieumiejętność konstruktywnego spędzania wolnego czasu. 

 

 

 Wybrane problemy priorytetowy do rozwiązania w okresie 
przygotowawczym:  

 

Wyniki ankiety wskazały na jeden główny problem priorytetowy, którym jest 

niezadowalający stan higieny osobistej uczniów – 89% ankietowanych wybrało słabą 

świadomość higieny osobistej. Pozostałe możliwości przedstawiają się następująco: 4% – 
brak prawidłowych nawyków żywieniowych, 2% – brak samodzielności w zaspakajaniu 

podstawowych potrzeb, 2% – niski poziom kultury osobistej, 1% – brak zainteresowań i 

umiejętności sensownego spędzania wolnego czasu. W związku z jednoznacznym 

wynikiem przeprowadzonej ankiety zadecydowano wszelkie starania skoncentrować na 

jednym problemie.  

Ogólny stan higieny osobistej uczniów jest niezadowalający. Przejawia się to w 

zjawiskach odbiegających od ogólnie przyjętych norm: 

 wielu uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych nie przestrzega 
podstawowych zasad higieny, 

 problemy higieniczne wynikają z niskiej świadomości w domach 
rodzinnych, 

 wiele chorób i dolegliwości wynika z faktu niedostatecznej dbałości o 

czystość oraz higienę. 

 

 Zaplanowane terminy realizacji zadań związanych z poszczególnymi 
problemami priorytetowymi. 

 
 

a. Opracowanie przez zespół koordynujący planu działań 

promujących higienę osobistą wśród uczniów i ich rodzin – 

wrzesień 2014. 

b. Zbieranie informacji o przebiegu  zajęć w klasach na temat 

higieny osobistej czerwiec 2015. 
c. Półroczne podsumowania ankiet (nauczyciele, rodzice, uczniowie) 

na temat stanu higieny osobistej uczniów i ich świadomości 

dbania o swój wygląd i swoje zdrowie – 02.2014, porównanie ich 

ze stanem wyjściowym. 

d. Ewaluacja programu – na zakończenie okresu przygotowawczego 

przystąpienia do Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie – 
06.2015. 

 
 

2. Plan działań w zakresie promocji zdrowia. 

 

 

 
 

 



Plan działań w zakresie promocji zdrowia – rok szkolny 2014/2015 
 

Wrzesień 2014 

 Bezpieczni, radośni i aktywni w szkole – warsztaty plastyczne na temat 

bezpiecznej drogi do szkoły, wystawa prac, gazetka informacyjna, pogadanki w 

klasach.  

 „Bezpieczny pierwszaczek” - objęcie opieką najmłodszych uczniów  

 Po pierwsze drugie śniadanie – higiena i kultura spożywania II śniadania w szkole. 

 Sprzątanie Świata – aktywny udział uczniów z klas: „0” – VI w akcji  ekologicznej. 

Nauka segregacji odpadów. Rola recyklingu w środowisku. Higiena pracy. 

 Owoce i warzywa w szkole – udział w europejskim programie zachęcającym do 

zdrowego odżywiania, degustacja soków owocowo – warzywnych. 

 „Pij mleko…” przystąpienie uczniów naszej szkoły do programu. 

  „Pierwsza pomoc w szkole” - zakup lekarstw i środków opatrunkowych do apteczki 

szkolnej (przez cały rok i na bieżąco) 

Październik 2014 

 „Znajdź Właściwe Rozwiązanie”- przystąpienie do programu  zainicjowanego przez 

SANEPID . Przedstawienie zagadnienia,  dotyczącego szkodliwości palenia papierosów. 

 Realizacja Programu Edukacyjnego: „Ratujemy i Uczymy Ratować” z pomocą 

przeszkolonych nauczycieli i Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Pamiętamy o zachowaniu zasad higieny.  

 Szkolenie dla klas IV – VI z zakresu udzielania I pomocy z wykorzystaniem materiałów 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

  Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca– przystąpienie do bicia rekordu w 

resuscytacji krążeniowo – oddechowej. 

 Udział członków Rady Pedagogicznej w szkoleniach zorganizowanych przez PPP w 

Chojnicach:                                                                                                                      

# „ Dopalacze i leki używane jako środki psychoaktywne.” ,                                                 

# „Profilaktyka antytytoniowa.”                                                                                       

# Program: „Wybierz życie. Pierwszy krok”. 

Listopad 2014 

 Obchody Światowego Dnia bez Papierosa– heapening na terenie szkoły i wsi, 

zachęcenie rodziców uczniów do zrezygnowania z tak „śmierdzącego” nałogu, konkurs 

plastyczny.                                             

 Całoroczna zbiórka nakrętek dla chorego dziecka. 

Grudzień 2014 

 Akcje charytatywne: Góra Grosza, zbiórka żywności dla dzieci z rodzin słabo 

uposażonych i przekazanie najbardziej potrzebującym . 

 Kiermasz świąteczny – ekologiczne ozdoby bożonarodzeniowe. 

 Wigilie klasowe– integracyjne spotkania opłatkowe dla uczniów. 



Styczeń 2015 

 WOŚP – udział w  światowej akcji Jurka Owsiaka. 

 Festyn Rodzinny – integracyjne spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka, zdrowy 

poczęstunek, występy uczniów klas młodszych. 

 Współpraca z higienistką szkolną – pogadanki na temat czystości i higieny osobistej. 

Udział uczniów naszej szkoły w całorocznej akcji fluoryzacji zębów.  

 Akcja: „Śnieżnobiały uśmiech”, 

 Bezpieczne ferie – odpowiedni ubiór, bezpieczne zabawy podczas wypoczynku 

zimowego, wyjazdy na basen i kina. 

 

Luty 2015 

         Pomagamy zwierzętom w zimie – spotkanie z  panem leśniczym. 

 Jak dbać o higienę, cerę, włosy i paznokcie w okresie dojrzewania? – prelekcja 

pani    pielęgniarki szkolnej. 

 Wyjazd do kina do Tczewa jako alternatywne spędzanie wolnego czasu. 

 

Marzec 2015 

 „Kapelusz dla pani Wiosny”- szkolny konkurs na najpiękniejszy eko – kapelusz 

 Dekoracje wielkanocne – konkurs na eko – ozdobę, eko – pisankę.  

Kwiecień 2015 

 Sałatki i surówki – degustacja owocowo – warzywnych specjałów przygotowanych    

przez zespoły klasowe. 

 „Zdrowa kanapka”-  konkurs promujący zdrowe żywienie. 

 Aktywny wypoczynek - wycieczka szkolna do Wrocławia, Karpacza, Pragi i Skalnego 

Miasta . 

Maj 2015 

 Aktywny wypoczynek -wyjazd na basen do Chojnic.   

 Festyn rodzinny – integracyjna impreza z okazji Dnia Matki, Dziecka i Ojca, zdrowy 

poczęstunek, gry, zabawy, konkursy i tańce. 

 „Cała Polska biega”- integracyjna impreza, promująca aktywny i zdrowy styl życia. 

Pamiętamy o higienie ciała po biegu. 

Czerwiec 2015 

 Szkolny Konkurs :”Żyj zdrowo i bezpiecznie”, hasło przewodnie: „Razem bawmy 

się, ruszajmy i lenistwu się nie dajmy!”- konkurs promujący zasady zdrowego 

odżywiania, bezpiecznego zachowania i higieny osobistej. 



 Festyn rodzinny – integracyjna impreza z okazji Dnia Dziecka, zdrowy poczęstunek, 

gry, zabawy, konkursy i tańce. 

 Aktywny wypoczynek - wycieczka szkolna do Trójmiasta.  

 Podsumowanie Konkursu Czystości i Porządku w Szafkach.  

 Aktywny wypoczynek - wycieczka szkolna do Wdzydz Kiszewskich.  

 Profilaktyka wypadkowa – pogadanki o bezpieczeństwie podczas wakacji.  

 Podsumowanie działań Szkoły Promującej Zdrowie – spotkanie zespołu 

koordynującego. 

3. Sprawozdanie z realizacji podjętych działań. 

Przeprowadzenie działań zawartych w planie Szkoły Promującej Zdrowie odbywało się 
na bieżąco przy współudziale dużej grupy osób. Wiele z podjętych przedsięwzięć miało 

zakres pozaszkolny, przy współudziale i pomocy lokalnej społeczności z czego jesteśmy 

niezmiernie dumni.  

Programy profilaktyczne: ratownictwo przedmedyczne, zagrożenia nikotynizmem, 
dopalaczami, narkotykami, Internetem i innymi uzależnieniami, szczepienia ochronne, 

to szereg spotkań, pogadanek i aktywnego, praktycznego wykorzystania przyswajanej 

wiedzy. 

Akcje charytatywne, oprócz swojego celu głównego, pomogły w pokazaniu uczniom, jak 
można się wspierać i pomagać innym, szczególnie bardziej potrzebującym i 

pokrzywdzonym przez los – „Góra grosza”, zbieranie nakrętek, „Wigilia” dla 

potrzebujących, kiermasze świąteczne, wsparcie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy. 

Obchody światowych, europejskich i krajowych świąt powiązanych z tematyką 

zdrowotną były świetnym podłożem do przekazywania wiedzy. Organizowane były 

warsztaty plastyczno – techniczne, konkursy i wystawy najciekawszych prac. 

Przystąpiono poraz kolejny do bicia rekordu w resuscytacji krążeniowo-oddechowej, 

przypomniano o ważności tz. „złotej godziny” 

Dzięki dyrekcji i pracownikom szkoły nasi uczniowie brali udział w programach, 

promujących zdrowe odżywianie: „Pij mleko” i „Owoce i warzywa w szkole”, poza tym 

większość mogła skorzystać z posiłków przygotowywanych w stołówce szkolnej.  Było to 

kolejnym krokiem ułatwiającym wdrażanie dzieci do właściwych nawyków 
żywieniowych. 

Dzięki kolejnej edycji konkursu: „Żyj zdrowo i bezpiecznie” uczniowie poszerzyli swoje 

wiadomości z zakresu higieny osobistej, zdrowego stylu życie oraz zasad 
bezpieczeństwa. 

Festyny integracyjne, oprócz znakomitej zabawy w radosnej, tanecznej atmosferze, 

gwarantowały zdrowy poczęstunek w wykonaniu samych uczestników imprezy z 

zachowaniem zasad higieny. Zaangażowani zostali uczniowie z wszystkich  klas. 

W ramach współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczna w Chojnicach 

przeprowadzona została  akcja – „Znajdź Właściwe Rozwiązanie”, zachęcająca do 
niepalenia 

Uczniowie nasze szkoły  uczestniczyli również w akcji: „Zdrowo jem, więc wiem”, która 

polegała na przygotowaniu zdrowych, estetycznych kanapek i sałatek z owoców i 

warzyw.  Podczas prac przypominano o przestrzeganiu zasad higieny. Prace te 

wzbogaciły nasze działania  prozdrowotne. 



Duży nacisk położono na aktywne i zdrowe spędzanie wolnego czasu. W tym celu 

zorganizowano liczne wycieczki szkolne do różnych , odległych i bliskich zakątków 

kraju, Parku Borowiackiego, na basen i do kina.  W maju cała społeczność szkolna 

wzięła udział w akcji: „Cała Polska biega”, promująca aktywność fizyczną. Uczniowie z 
klas IV-VI mogli uczestniczyć w dodatkowych zajęciach sportowych.  

Tematy promocji zdrowia przeprowadzone i przeanalizowane na zajęciach to: 

 Higiena osobista na co dzień. 

 Przybory przydatne w utrzymaniu higieny osobistej. 

 Artykuły chemiczne i kosmetyczne niezbędne dla prawidłowej higieny osobistej. 

 Higiena osobista,  jak i kiedy należy dbać o higienę dłoni. 

 Podstawowe informacje o zębach. 

 Jak należy dbać o higienę jamy ustnej? 

 Dbałość o odzież osobistą. 

 Pierwsze objawy przeziębienia i jak sobie z nimi radzić. 

 Piramida żywienia człowieka. 

 Żywienie – czego należy unikać. 

 Podział składników pokarmowych i ich rola w organizmie człowieka. 

 Utrwalanie wiadomości o składnikach odżywczych – krzyżówka tematyczna. 

 Układanie racjonalnego jadłospisu na śniadanie. 

 Jak nasze ciało wyraża emocje. 

 Rozpoznajemy emocje po zachowaniu i wyrazie twarzy. 

 Jak właściwie reagować i wyrażać emocje. 

4. Monitoring podjętych działań – jak przebiegał oraz w jakich formach 

pozyskiwano informacje o realizacji zadań dotyczących 

rozwiązywania problemów priorytetowych. 

Ankieta dla pracowników szkoły, dotycząca zdrowia, samopoczucia i stylu życia, 
przeprowadzona we wrześniu 2014 r. pozwoliła na określenie istotnych problemów, z 

którymi borykają się nauczyciele i inni pracownicy placówki. Badani wskazali kilka 

ważnych kwestii stanowiących o ich zdrowiu czy samopoczuciu, którymi są: 

świadomość na temat własnej kondycji zdrowotnej, stres, zarówno w życiu codziennym 

jak i w pracy, a także sposób odżywiania i stosowanie używek. 75 % respondentów dość 

regularnie bada się i korzysta z konsultacji lekarza, 80 % wskazuje na stres obecny 
zarówno w życiu codziennym jak i w pracy, 55 % – mimo posiadanej wiedzy na temat 

zdrowego odżywiania, nie robi tego prawidłowo, 20 % przyznaje się do stosowania 

używek, jednak różna jest ich częstotliwość. W ogólnym rozrachunku, badanie 

pokazało, że istnieje samoświadomość na temat własnego zdrowia, samopoczucia i stylu 

życia. Badani powinni jednak dążyć do poprawy w tych sferach, w których pojawia się 
nieprawidłowość. 

Badanie ankietowe ,,Samoocena środowiska fizycznego szkoły” pozwoliło stwierdzić, iż 

szkoła zapewnia odpowiednie warunki do nauki i do pracy, a co za tym idzie – placówka 

sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu. Spełnione są wszelkie wymogi sanitarno – 
higieniczne; standardy dotyczące mikroklimatu, oświetlenia oraz normy dotyczące 

wyposażenia wnętrz, organizacji zajęć szkolnych oraz rekreacji. 

We wrześniu 2014 r. przeprowadzone zostały badania ankietowe wśród uczniów Szkoły 
Podstawowej w Gotelpiu. Ankieta ,,Mój styl życia i samopoczucie” zobrazowała, jakie 

zachowania sprzyjające zdrowiu jak i szkodliwe dla niego podejmują uczniowie oraz 

stopień zadowolenia z życia w ogóle, a także w środowisku szkolnym.  

W oparciu o wyniki ankiet ustalono, iż około 75% uczniów ma niewłaściwe nawyki 
żywieniowe i wykazuje małą aktywność fizyczną. 70% badanych przyznało się do 

spędzania wolnego czasu przed komputerem. 60% uczniów jest zadowolonych ze 



swojego życia, wskazując na czynniki sprzyjające dobremu samopoczuciu w szkole, 

którymi są m.in. szkolne znajomości i przyjaźnie, duży wybór zajęć pozalekcyjnych, 

ciekawie prowadzone lekcje z wykorzystaniem różnorodnych metod, a przede wszystkim 

sympatyczni nauczyciele. W maju 2015 roku powtórzono badanie ankietowe. 
Zaobserwowano wzrost zadowolenia z życia oraz dobrego samopoczucia w środowisku 

szkolnym u badanych uczniów, których wykazuje się 85 %. Częściowo uległa zmianie 

liczba uczniów ze złymi nawykami żywieniowymi, choć ich wiedza na temat 

prawidłowego odżywiania i dbania o siebie wzbogaciła się. Zmniejszyła się natomiast 

ilość osób spędzających cały swój wolny czas tylko przed komputerem,  których 

wykazuje się 10%. 

Najistotniejsze dla rozwiązania głównego problemu priorytetowego okazały się ankiety 

przeprowadzone wśród uczniów, rodziców i nauczycieli nt. stanu higieny osobistej 

wychowanków oraz ich świadomości w zakresie dbania o swój wygląd zewnętrzny i 
troskę o zdrowe, czyste ciało. Stan wyjściowy przedstawiał się następująco: 

Nauczyciele na pytanie „Jak oceniasz świadomość i wiedzę uczniów nt. higieny 

osobistej?” w 74% odpowiedzieli, że SŁABO, 22% – źle, a 4% – dobrze. Wyniki 

potwierdziły rangę problemu, który stał się priorytetem oddziaływań edukacyjno – 
wychowawczych wspartych przez Program Szkoły Promującej Zdrowie. 

Rodzice na najważniejsze dla zespołu koordynującego pytanie: „Czy twoje dziecko myje 

codziennie całe ciało?” odpowiedzieli – TAK – 43%, natomiast odpowiedź negatywna to 

aż 57%.  

Uczniowie odpowiadali na pytanie: „Jak często kąpiesz się w wannie lub pod 

prysznicem?” Odpowiedzi to kolejno: codziennie – 12%, co drugi dzień – 10%, co trzy dni 

– 21%, raz w tygodniu – 48% i rzadziej – 9%.  

Po pierwszym półroczu ankiety nie wykazały istotnych zmian, co skłoniło do podjęcia 

intensywniejszych oddziaływań. W maju 2015 r. ankieta porównawcza do stanu 

wyjściowego przedstawiała się w satysfakcjonujących wynikach, które jednak mamy 

nadzieję znacznie podnieść: Nauczyciele – BARDZO DOBRZE – 20%, DOBRZE – 51%, 
SŁABO – 29%  

Rodzice – TAK – 52%, NIE – 48% 

Uczniowie – codziennie – 18%, co drugi dzień – 32%, co trzy dni – 38%, raz w tygodniu – 

10%, rzadziej – 2%. 

Ankiety zostały przeprowadzane w klasach młodszych na zajęciach z edukacji 

przyrodniczej, a w klasach starszych na lekcjach do dyspozycji wychowawcy. 

5. Informacja na temat ewaluacji podjętych działań. 

Po rocznym  okresie przygotowawczym zespół koordynujący wysunął następujące 

wnioski: 

 angażowanie całej społeczności szkolnej w podejmowane inicjatywy, 

 typowanie kolejnych zespołów do przeprowadzenia działań programowych, 

 zwiększenie częstotliwości spotkań zespołu koordynującego, 
 zbieranie informacji o bieżących problemach. 

 

6. Dokumentacja potwierdzająca podjęte działania – prezentacja działań 

z zakresu promocji zdrowia podjętych w okresie przygotowawczym w 
formie PowerPoint. 

 

 

 

 



 

Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca– przystąpienie do bicia rekordu w 

resuscytacji krążeniowo – oddechowej. 

 

 
 

 
 

 
Impreza integracyjna, promująca aktywność fizyczną: „Cała Polska biega” 

 

 

 
 

 



 

Impreza integracyjna, promująca aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu 

 i zdrowe odżywianie: ”Festyn Rodzinny 

 
 

 
 

 

 

 
 

Impreza integracyjna, promująca zdrowe odżywianie: ‘Święto Mamy i Taty” 
 

 

 



 

Piknik z okazji Dnia Dziecka,  

promujący aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu 

 
 

 
 
 

Klasowy konkurs na najzdrowszą i najsmaczniejszą sałatkę owocową 

 

 
 

Zdrowe, nie oznacza niesmaczne – Szkolny konkurs na najsmaczniejszą i 
najzdrowsza kanapkę i sałatkę owocową. 

 

 
 

 



X Edycja Szkolnego  Konkursu:” Żyj zdrowo i bezpiecznie”, hasło roku 2015, 

„Razem bawmy się, ruszajmy i lenistwu się nie dajmy” 

 

 

 
 
Uwaga! 
Prezentację przygotować w programie PowerPoint - maksymalnie do 24 slajdy (zostaje w 
dokumentacji szkoły/placówki). Wydruk prezentacji (6-8 slajdów na stronie) należy 
dołączyć do raportu. 

 

………………………………………………………………………                                      ………………………………………………… 

      podpis szkolnego koordynatora                                        pieczątka i podpis Dyrektora  
 
 
Gotelp, 26.06.2015 
      

Raport z rocznej działalności szkoły/placówki ubiegającej się o przyjęcie do 
Pomorskiej 

Sieci Szkół Promujących Zdrowie należy przesłać na adres: 

 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  

„Oświata – Lingwista”  
ul. Malczewskiego 51  

80-107 Gdańsk 


