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RAPORT Z ROCZNEJ REALIZACJI PROGRAMU  

„SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”  PRZEZ SZKOŁĘ/PLACÓWKĘ  

UBIEGAJACĄ SIĘ O WOJEWÓDZKI CERTYFIKAT 

POMORSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE 

DRUGI ROK REALIZACJI PROGRAMU PO OKRESIE PRZYGOTOWAWCZYM 

 
od 01.09.2015 do 24.09.2016 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE/PLACÓWCE: 

Nazwa Szkoła Podstawowa 

w Gotelpiu 

Adres                         Gotelp 12 

89-651 Gotelp 

Telefon 52 398 61 23 

Fax. 52 398 61 23 

Adres e-mail spgotelp@op.pl 

Strona www www.spgotelp.strefa.pl 

Imię i nazwisko dyrektora Elżbieta Baszanowska 

Imię i nazwisko koordynatora Ewa Pęczak 

Imiona i nazwiska członków 

szkolnego zespołu 
 Krystyna Sząszor - nauczyciel wychowania 

przedszkolnego, 

 Marta Węsierska – nauczyciel edukacji 
wczesnoszkolnej, opiekun świetlicy szkolnej, 

 Urszula Kubica - nauczyciel edukacji 
wczesnoszkolnej, 

 Dorota Pazda – nauczyciel w-f, plastyki, 
edukacji wczesnoszkolnej, 

 Mariola Kolińska – nauczyciel matematyki, 
techniki i religii, 

 Krzysztof Mleczek - nauczyciel przyrody, 
historii, informatyki, 

 Rafał Żywicki – nauczyciel języka 

angielskiego i muzyki 

 Katarzyna Główczewska – nauczyciel języka 

kaszubskiego, 

 Iwona Lorczak – pedagog oraz nauczyciel 

wdż 

Data przyjęcia  

do Wojewódzkiej Sieci SzPZ 

16.10.2015 

 

CELEM POZNANIA PROBLEMÓW PRIORYTETOWYCH - PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY 

WSTĘPNEJ NA PODSTAWIE ANKIET: 

 dla uczniów - „JA I SZKOŁA"; „MÓJ STYL ŻYCIA I SAMOPOCZUCIE" 

 dla pracowników szkoły 

 inne formy pozyskiwania informacji (wymienić jakie)  

1. rozmowa z rodzicami, 
2. wymiana poglądów z członkami rady pedagogicznej,  
3. rozmowa z pielęgniarką szkolną, 
4. analiza dokumentacji szkoły. 
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1. WYNIKI PRZEPROWADZONEJ DIAGNOZY WSTĘPNEJ - OPIS 

 

ANKIETA DLA UCZNIÓW - „JA I SZKOŁA" 

 

PODSUMOWANIE  

91% przebadanych uczniów  lubi chodzić do naszej szkoły.  
4 uczniów ( 4%) przyznaje, że nie lubi szkoły.  

94% uczniów czuje się w szkole bezpiecznie. Na samopoczucie w szkole w 

największym stopniu w opinii ankietowanych mają wpływ koledzy i koleżanki, 

następnie nauczyciele, fajna atmosfera w szkole i ciekawe zajęcia pozalekcyjne. 

89% uczniów pozytywnie ocenia relacje z rówieśnikami .  
4% uczniów wskazało, że czują się w szkole nieakceptowanymi lub są zaczepiani 

przez swoich kolegów. Uczniowie chcieliby mniej lekcji i móc częściej korzystać z 

boiska sportowego.  

WNIOSKI 

1. Kontynuować działania wychowawcze ujęte w „Szkolnym Programie 

Wychowawczym”, Szkolnym Programie Profilaktyki i Szkolnym Programie 
PCK. Z wyników ankiety wynika, że uczniowie lubią chodzić do szkoły i 

czują się w niej bezpiecznie. 

2. Zwracać uwagę na uczniów izolujących się od rówieśników, zaczepianych, 

uważnie słuchać uczniów i otoczyć ich szczególną, życzliwą opieką. 

3. Rozważyć możliwość częstszego korzystania z przyszkolnego boiska. 
4. Zapoznać uczniów z wynikami ankiety, przeanalizować oczekiwania i 

możliwości ich realizacji.  

 

ANKIETA DLA UCZNIÓW – „MÓJ STYL ŻYCIA I SAMOPOCZUCIE” 

 

PODSUMOWANIE 

1. 75% badanych zawsze lub często ogląda telewizję dłużej niż 2 godziny 

dziennie; 

2. 67% uczniów nigdy lub rzadko wypija dziennie więcej niż 2 szklanki mleka 

(jogurtu, kefiru czy koktajlu mlecznego); 
3. 75% dzieci nie ogranicza jedzenia słodyczy; 

4. 45% badanych nie ma drugiego śniadania w szkole; 

5. 76% respondentów  je codziennie warzywa,  4% nie uwzględnia wcale 

warzyw w codziennym jadłospisie; 

6. 57%uczniów podaje, że zawsze myje zęby 2 razy dziennie; 
7. 5 % badanych czuje się źle w swojej klasie; 

8. 33% uczniów ma kłopoty z zasypianiem i snem. 

Z wypowiedzi uczniów wynika również, że wiedzą, jak zapobiegać wypadkom oraz 

znają nr alarmowe. Znają także rolę witamin w organizmie człowieka (68%). 
Zdają sobie sprawę ze szkodliwości stosowania używek (100%) .  

WNIOSKI  I REKOMENDACJE: 

 Stosowane w szkole działania profilaktyczne i prozdrowotne są właściwe i 
w większości odnoszą zamierzony skutek; 

 W planach wychowawczo – profilaktycznych należy ująć działania 
zmierzające do rozwiązania priorytetowych problemów, by w efekcie:                            

1. wykształcić w uczniach właściwe nawyki żywieniowe (zwiększenie ilości 

warzyw, mleka, jego przetworów  na rzecz ograniczenia jedzenia słodyczy);  
2. zaproponować dzieciom aktywne formy spędzania wolnego czasu, by 

odciągnąć je od komputera i telewizji; 

 Integrować zespoły klasowe, by uczniowie dobrze czuli się w swojej klasie; 

 Zaangażować rodziców w działania prozdrowotne: 
1. przedstawić im wyniki ankiet; 

2. zorganizować spotkanie z dietetykiem na temat „Zdrowego 
odżywiania dziecka w wieku szkolnym”; 
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3. włączyć rodziców do akcji promującej zdrowe i regularne 

odżywianie; 
4. podjąć walkę z otyłością 

 Po roku realizowania zaplanowanych działań zbadać tę samą grupę 
uczniów w celu oceny efektywności tych działań. 

 

 
 

 

2. OPIS PROBLEMU/PROBLEMÓW PRIORYTETOWYCH WYBRANYCH  

DO REALIZACJI (podczas tego roku pracy)  

 

 

Uczniowie jedzą zbyt dużo słodyczy, nie potrafią zastąpić ich zdrowymi 

przekąskami oraz zbyt dużo czasu spędzają przed komputerem i telewizorem. 

 
 

 

3. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU MAJĄCEGO NA CELU ROZWIĄZANIE 

WYBRANEGO PROBLEMU PRIORYTETOWEGO 

 

 

Po przeanalizowaniu ankiet i rozmów z respondentami, a także na podstawie 

własnych obserwacji określiliśmy następujące  problemy priorytetowe:  

Uczniowie jedzą zbyt dużo słodyczy, nie potrafią zastąpić ich zdrowymi 

przekąskami oraz zbyt dużo czasu spędzają przed komputerem i telewizorem. 

Niewłaściwa dieta w połączeniu z małą aktywnością ruchową prowadzi do 
otyłości, powoduje kłopoty z koncentracją uwagi, co z kolei wpływa na trudności 

w nauce. 

W związku z powyższym zaplanowaliśmy zadania i formy ich realizacji, by 

rozwiązać w/w problem. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że duży wpływ na 

kształtowanie się nawyków żywieniowych dzieci mają rodzice i zwyczaje panujące 

w środowisku domowym, stąd bardzo ważne jest, aby w miarę możliwości, również 
rodzice byli adresatami działań edukacyjnych, żeby mogli w nich uczestniczyć 

razem z dziećmi. W tym celu na rok szkolny 2015/2016 zaplanowaliśmy i 

zrealizowaliśmy następujące działania: 

Wrzesień 2015 

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

bezpiecznego, aktywnego wypoczynku; wystawa prac, gazetka 

informacyjna, pogadanki w klasach.  

 „Bezpieczne dziecko w sieci” – przestrogi dla wszystkich korzystających z 
portali społecznościowych w sieci, zachęcenie do zrezygnowania z 
komputera i telefonu na rzecz aktywnego wypoczynku. 

 Po pierwsze drugie śniadanie – wspólnie spożywamy II śniadanie w szkole. 

 Sprzątanie Świata – aktywny udział uczniów z klas: „0” – VI w akcji w 
ekologicznej. Nauka segregacji odpadów. Rola recyklingu w środowisku. 

Gazetka informacyjna, dyplomy dla uczestników. 

 „Owoce w szkole” – udział w europejskim programie zachęcającym do 
zdrowego odżywiania, degustacja soków owocowo – warzywnych. 

 „Mleko w szkole” – przystąpienie do programu, którego celem jest 
kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych 

poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.  

 Wprowadzenie zasad zdrowego odżywiania do stołówki szkolnej. 

 Układanie jadłospisu i sporządzanie posiłków w stołówce szkolnej zgodnie 

z zaleceniami dietetyka 
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Październik 2015 

 Przystąpienie do Programu: „Szkoła Promująca Zdrowie”           

 Udział przedstawiciela rady w szkoleniu  dotyczącym promocji zdrowego 
odżywiania, przeciwdziałania zażywaniu różnego rodzaju używek          

 Bezpieczeństwo dzieci na drogach i na terenie szkoły– pogadanka w 

klasach  

 „Każdy umieć to powinien” -zasady udzielania pierwszej pomocy 
przedlekarskiej  

 Ogłoszenie konkursu: „Strefa ciszy” -  walka z hałasem 

 „Znajdź Właściwe Rozwiązanie”- przystąpienie do programu  
zainicjowanego przez SANEPID . Przedstawienie zagadnie,  dotyczące 

szkodliwości palenia papierosów. 

 Realizacja Programu Edukacyjnego: „Ratujemy i Uczymy Ratować” z 
pomocą przeszkolonych nauczycieli i Fundacji Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej  

 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. 

Listopad 2015 

 Obchody Światowego Dnia Bez Papierosa– heapening na terenie szkoły i 
wsi, konkurs plastyczny.                                             

 Całoroczna zbiórka nakrętek dla chorego dziecka. 

Grudzień 2015 

 Zachęcenie do udziału w akcjach charytatywnych: Góra Grosza  

 Kiermasz świąteczny – świąteczne przepisy na zdrowe potrawy, 
ekologiczne ozdoby bożonarodzeniowe. 

 Wigilie klasowe–  „W czasie świąt jedz z głową, nie przejadaj się!” - 
integracyjne spotkania opłatkowe dla uczniów. 

Styczeń 2016 

 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 zdrowego 
odżywiania, roli witamin w organizmie człowieka, a także czystości i 

higieny osobistej. Udział uczniów naszej szkoły w całorocznej akcji 

fluoryzacji zębów.  

 

Luty 2016 

 Bezpieczne ferie – odpowiedni ubiór, bezpieczne zabawy podczas aktywnego 
wypoczynku zimowego, wyjazdy na basen i kina. 

 Pomagamy zwierzętom w zimie – aktywowanie dzieci do pomagania 
zwierzętom, spotkanie z  panem leśniczym. 

 Jak dbać o higienę, cerę, włosy i paznokcie w okresie dojrzewania?  „Dobra 
dieta nie jest zła” – prelekcja pani pielęgniarki szkolnej. 
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 Wyjazd do kina do Tczewa oraz na basen do Chojnic jako alternatywne i 
ciekawe spędzanie wolnego czasu. 

Marzec 2016 

 Szkolny konkurs na piosenkę o tematyce wiosennej połączony z 

poszukiwaniem zwiastunów wiosny 

 Spotkanie informacyjne dla rodziców i Rady Pedagogicznej nt. zdrowego 
odżywiania; 

Kwiecień 2016 

 Sałatki i surówki – degustacja owocowo – warzywnych specjałów 
przygotowanych    przez zespoły  klasowe.                                           

„Zdrowa kanapka”-  konkurs promujący zdrowe żywienie 

 Aktywny wypoczynek - wycieczka szkolna do Warszawy. ”Nie!   chipsom, 
fast fordom, coli i napojom gazowanym podczas wyjazdu” . 

Maj 2016 

 Aktywny wypoczynek -wyjazd do Parku Wodnego w Chojnicach.   

 Festyn rodzinny – integracyjna impreza z okazji Dnia Matki, Dziecka i 
Ojca, zdrowy poczęstunek, gry, zabawy, konkursy i tańce. 

Czerwiec 2016 

 Szkolny Konkurs :”Żyj zdrowo i bezpiecznie”, konkurs promujący zasady 
zdrowego odżywiania i bezpiecznego zachowania. 

 „Spacer po ambulansie” – pokaz ratownictwa medycznego przez 
ratowników firmy: ”Therapeutica”. Prelekcja na temat zasad udzielania 

pierwszej pomocy i bezpieczeństwa, zachęcenie do aktywnego wypoczynku 

 Festyn rodzinny – integracyjna impreza z okazji Dnia Dziecka, zdrowy 
poczęstunek, gry, zabawy, konkursy i tańce. 

 Aktywny wypoczynek - wycieczki szkolne do Stryszej Budy, Szymbarka, na 
basen do Fojutowa i do kina w Tczewie. 

 Podsumowanie Konkursu Czystości i Porządku w Szafkach  

 Podsumowanie konkursu: ”Sfera ciszy”. 

 Apel porządkowy – przypomnienie o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa 
w czasie wakacji oraz zachęcenie do aktywnego wypoczynku. 

 Profilaktyka wypadkowa – pogadanki o bezpieczeństwie podczas wakacji  

 Podsumowanie działań Szkoły Promującej Zdrowie – spotkanie zespołu 
koordynującego. 

 Akcja Lato! –wakacje z profilaktyką – półkolonie dla dzieci. 

 

 

4. EWALUACJA PROJEKTU (narzędzia, wnioski)  

 

 

Narzędzia: 
zapisy w dziennikach szkolnych, ankiety, obserwacje, rozmowy z uczniami, 

nauczycielami, dyrekcją i innymi pracownikami, rozmowy z uczniami, kronika 

szkoły, protokoły szkoleniowych rad pedagogicznych, protokoły z zebrań z 

rodzicami, protokoły z rad pedagogicznych, sprawozdania. 

 
Wnioski: 

 

W efekcie podejmowanych działań sytuacja poprawiła się: 

 Uczniowie chętniej spożywają zdrowe, dietetyczne posiłki, 

 82% dzieci spożywa II śniadanie w szkole, 
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 Uczniowie kl. I-III uczestniczą w programie „Mleko w szkole” i „Warzywa w 
szkole”, co powoduje, że codziennie spożywają mleko i przetwory mleczne oraz 

warzywa, 

 Wzmocniono pozytywnie osoby, które podjęły walkę z otyłością, 

 Zwrócono uwagę na podstawowe potrzeby dzieci i w miarę możliwości starano 
się je zaspokoić, 

 W 60% wyeliminowano fast fordy z diety 

 Stołówka szkolna serwuje obiady zgodnie z zaleceniami dietetyka,  

 Ograniczono spożywanie chipsów i coli 

 Cała społeczność szkolna angażuje się w podejmowane inicjatywy, 

 Należy kontynuować podejmowane działania, 

 Zbierać informacje o bieżących problemach 
 

 

 

 

 

5. OPIS STOPNIA AKCEPTACJI ŚRODOWISKA DLA IDEI SzPZ (w tym stopień 

świadomości i zaangażowania Rady Pedagogicznej i rodziców) 
 

 

Rodzice uczniów i członkowie Rady Pedagogicznej aktywnie uczestniczą w 

realizacji idei SzPZ. Znają główne cele programu. Podzielają zasadność ich 

realizacji. Wspólnie dążą do osiągnięcia sukcesu w tej dziedzinie. 

 

 
6. Opis realizacji edukacji zdrowotnej – realizowany szkolny PROGRAM EDUKACJI 

ZDROWOTNEJ. 

 

 

W szkole jest realizowany program edukacji zdrowotnej. Do jego głównych celów 

należą następujące treści: 

 Ukazanie uczniom, że zdrowie jest bezcenne. 

 Uświadomienie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych. 

 Zapoznanie uczniów ze sposobami zachowania, umacniania a także 
poprawy zdrowia. 

 Przekazanie i utrwalenie wiedzy na temat zasad zdrowego stylu życia. 

 Rozwijanie zdolności samokontroli, pielęgnacji zdrowia oraz do wspierania 
innych ludzi w tych zachowaniach. 

 Wyrabianie nawyków i przyzwyczajeń związanych z ochroną zdrowia  
          fizycznego i psychicznego. 

 Zapoznanie z różnymi rodzajami zagrożeń zdrowia człowieka i sposobami 
ich eliminowania lub minimalizowania. 

 Wzbogacanie i pogłębianie wiedzy o własnym organizmie, o prawach 
rządzących nim. 

W wyniku podejmowanych działań uczniowie: 

 Wiedzą, jaki wpływ na organizm ma ruch. 

 Wiedzą, ile czasu potrzeba, by stać się sprawnym. 

 Potrafią sprawić, aby ćwiczenia stały się nawykiem. 

 Znają różnego rodzaju gimnastykę: artystyczną, taneczną, aerobik. 

 Znają różne formy treningu np. jogging, trening naturalny, spacer, 
pływanie, jazda na rowerze, taniec. 

 Potrafią udzielić pierwszej pomocy.  

 Wiedzą, jakie produkty spożywcze mają wartości odżywcze. 

 Rozumieją, dlaczego dieta powinna być urozmaicona, a posiłki regularne. 

 Wiedzą, jakie owoce i warzywa są źródłem, jakich witamin. 

 Znają zasady higienicznego postępowania w odniesieniu do własnego ciała 
i środowiska. 

 Wiedzą, jak bezpiecznie zachować się na spacerze, wycieczce, w czasie 
zajęć ruchowych. 

 Umieją zaplanować swój dzień. 

 Rozumieją, na czym polega dobre komunikowanie się i współpraca z 
innymi. 
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 Posiadają podstawowe informacje o szkodliwości alkoholu i nikotyny. 

 Posiadają  podstawową wiedzę na temat narkotyków oraz HIV i AIDS. 

 Znają podstawowe zasady przechowywania i zażywania leków i innych 
substancji. 

 Wiedza, że należy rozsądnie korzystać z urządzeń masowego przekazu i 
komputera. 

Działania zmierzające do zrealizowania wymienionych wyżej efektów były 

podejmowane podczas  zajęć szkolnych i  pozaszkolnych, m.in. podczas: zawodów 

sportowych, spotkań z pielęgniarką szkolną, konkursów, wyjazdów na basen, 

wycieczek szkolnych, zajęć z wychowawcą, przerw,  zajęć 

świetlicowych…Uczestniczyli w nich pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni 

zatrudnieni w SP w Gotelpiu, rodzice, społeczność lokalna. 
Program ten został opracowany zgodnie ze : 

 

 Statutem Szkoły, 

 Wizją i misją szkoły, 

 Programem Wychowawczym Szkoły, 

 Szkolnym Programem Profilaktyki, 

 Programem szkolnego koła PCK 

 Szkolnym zestawem programów nauczania, 

 Podstawami prawnymi. 
 

 

7. INFORMACJA O WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI 

 

 

Rodzice znają główny cel programu. Starają się aktywnie uczestniczyć  w jego 
realizacji. Wspierają członków zespołu SzPZ w ich przedsięwzięciach. Starają się 

realizować cele programu na gruncie domowym. Są przekonani o słuszności 

podjętego przedsięwzięcia. 

 

 

8. INFORMACJA O WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM  

 

 
Nasza szkoła w ramach SzPZ współpracuje z następującymi instytucjami: 

 Stowarzyszenie Mieszkańców Sołectwa Gotelp: „Wszyscy Razem”, 

 MOPS w Czersku, 

 Firmą: „Therapeutica” 

 Radą sołecką  

 Urzędem Miejskim w Czersku 

 SANEPID-em w Chojnicach 

 Ośrodkiem Zdrowia w Czersku 

 Ochotniczą Strażą Pożarną w Gotelpiu 

 Ochotniczą Strażą Pożarną w Odrach 
 

 

 

9. IFORMACJA O ZAKRESIE SZKOLENIA DLA RADY PEDAGOGICZNEJ, UCZNIÓW, 

RODZICÓW, PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI (edukacja zdrowotna  

i promocja zdrowia) 

 

 
Szkolna koordynatorka ds. Programu SzPZ uczestniczyła w różnego typu 

szkoleniach. Swoimi spostrzeżeniami podzieliła się z członkami Rady 

Pedagogicznej podczas spotkań zespołów samokształceniowych, pracownikami 

niepedagogicznymi, rodzicami i uczniami. 

Tematyka szkoleń poruszała następujące kwestie: 

 „Fizyczne i psychiczne bezpieczeństwo uczniów oraz mechanizmy 
antydyskryminacyjne w pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

 Kształtowanie fizycznej i psychicznej odporności uczniów, 

 Wykorzystanie narzędzi i wyników ewaluacji zewnętrznej szkoły w 
podejmowaniu działań na rzecz zapewnienia uczniom bezpieczeństwa 
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psychicznego, 

 Co trzeba i warto  wiedzieć o dopalaczach (środkach zastępczych), 

 Promocja zdrowia pracowników szkoły (problemy, cele, działania i wyniki), 

 Diagnoza samopoczucia zawodowego i dbałości o zdrowie – wykorzystanie 
jej w promocji zdrowia , 

 Aktualności na scenie narkotykowej w Polsce, 

 Różnie do celu – jak przekierować uwagę z wyścigu na proces, 

 Dobre praktyki żywieniowe w placówkach oświatowych 

 Profilaktyka zagrożeń dla zdrowia psychicznego uczniów, 

 Optymizm i pasja kołem napędowym rozwoju dzieci i młodzieży, 

 Jak wdrażać w praktyce szkolnej zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie grup środków spożywczych 
przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży  

w jednostkach systemu oświaty (…)?  

 Trening ogólnorozwojowy 
 

 

10. OPIS PRACY SZKOLNEGO KOORDYNATORA I ZESPOŁU DS. PROMOCJI 

ZDROWIA 

 

Szkolny Koordynator Opis pracy 

Ewa Pęczak Nadzoruje pracę poszczególnych członków zespołu 

Członkowie Zespołu  
ds. Promocji Zdrowia: 

Opis Pracy 

Dorota Pazda, Krystyna 

Sząszor 

Odpowiedzialne za konkursy plastyczne 

Marta Węsierska Odpowiedzialna z konkursy kulinarne 

Mariola Kolińska Zdrowe odżywianie, liczenie kalorii spożywanych 

produktów, kształtowanie właściwych nawyków 

żywieniowych 

Renata Rytlewska, 

Jadwiga Wesołowska 

Odpowiedzialna za akcje: „Mleko w szkole”, 

Warzywa w szkole”, sporządzanie jadłospisu, zakup 
produktów do szkolnej stołówki 

Krzysztof Mleczek i Rafał 

Żywicki 

Odpowiedzialni za aktywny wypoczynek, rozgrywki 

sportowe, imprezy okolicznościowe 

Ewa Pęczak, Urszula 

Kubica 

Odpowiedzialne za konkursy wiedzy, dotyczące 

zdrowego odżywiania i bezpieczeństwa 

Jadwiga Wesołowska i 

Renata Rytlewska 

Odpowiedzialne za właściwie dobrany  jadłospis  

Krzysztof Mleczek Odpowiedzialny za właściwy przekaz informacji nt. 

zagrożeń w Internecie. 

Mariola Kolińska, 
Katarzyna Główczewska, 

Ewa Pęczak, Marta 

Węsierska 

Odpowiedzialne za wycieczki szkolne oraz wyjazdy 
do kina, na basen (aktywny wypoczynek) 

 

11. INFORMACJA NA TEMAT MONITOROWANIA PROJEKTU ORAZ 

MONITOROWANIA SAMOPOCZUCIA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ (STOPNIA 
ZADOWOLENIA ZE SZKOŁY) 

 

 Sporządzenie sprawozdania na koniec I semestru oraz na koniec roku 
szkolnego. Przedstawienie wniosków i spostrzeżeń podczas posiedzeń rady 

pedagogicznej. 

 Przeprowadzenie ankiet w celu zbadania stopnia zadowolenia uczniów ze 
szkoły 

 Przeprowadzanie swobodnych rozmów z uczniami podczas zajęć 
świetlicowych, wycieczek, wyjazdów i przerw nt. ich samopoczucia w 

szkole, 

 Otoczenie szczególną opieką uczniów ”odrzuconych” przez grupę. 
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12. OPIS DOSTĘPNEGO DLA SZKOŁY/PLACÓWKI SPOSOBU WSPÓŁPRACY  
ZE SŁUŻBĄ ZDROWIA 

 

Współpraca z firmą świadczącą usługi medyczne: „Therapeutica” - pokaz 

ratownictwa przedmedycznego, wyposażenia karetki pogotowia,  przypomnienie 

numerów alarmowych,  

Współpraca z pielęgniarką szkolną i Ośrodkiem Zdrowia w Czersku oraz z firmą: 
„Medykus”. 

 

 

13. DODATKOWA DOKUMENTACJA - (wymienić dodatkową dokumentację  

z przebiegu pracy, która będzie dostępna w szkole) 

 

 zapisy w kronice szkolnej,  

 artykuły prasowe umieszczane na stronie wizjalokalna.pl,  

 protokoły zebrań,  

 sprawozdanie z realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki,  

 sprawozdanie z realizacji Szkolnego Programu PCK, 

 zapisy w e- dzienniku, dzienniku zajęć świetlicowych, dziennikach zajęć 
pozalekcyjnych, 

 podsumowanie konkursów 
 

 

 
 

 

 

 
                                                                             …………………………………………………………                
……………………………………………… 
      podpis szkolnego koordynatora                                                                 pieczątka i podpis Dyrektora    
 

………………………………………………. 
       miejscowość, data 

 

 

Zgodnie z kryteriami, po upływie co najmniej 2 lat przynależności do Wojewódzkiej Sieci 
SzPZ i udokumentowaniu realizacji Programu, szkoła/placówka może wystąpić o nadanie  

Wojewódzkiego Certyfikatu. 
 
Raport z rocznej działalności szkoły/placówki ubiegającej się o nadanie Wojewódzkiego 
Certyfikatu SzPZ należy przesłać na adres: 
 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  
„Oświata – Lingwista”  
ul. Św. Barbary 1  
80-753 Gdańsk 
 


