
Zespół Szk6ł w Paczkowie

SZKOŁA PODSTAWOWA 

ul. Dworska 1, tel. 81-57-445

62-021 PACZKOWO 

NIP 777-18-04-970, Regon 001225652
załącznik 2 

RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE 

RAPORT ZA OKRES OD 1.09.2016r. DO 31 SIERPNIA 2017r. 

INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKOLE/PLACÓWCE: 

Pełna nazwa szkoły/placówki Zespół Szkół im.Jana Pawła li w Paczkowie 

W przypadku zespołu szkól proszę wpisać, Szkoła Podstwowa 
której szkoły dotyczy raport 

Szkoła jest w okresie: • przygotowawczym

(właściwe podkreślić) 
• posiada certyfikat wojewódzki

• posiada certyfikat krajowy

Adres Ul.Szkolna 16, 62-021 Paczkowo 

(ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość) 

Gmina Swarzędz 

Powiat poznański 

Telefon 618157445 

Adres mailowy szkoły zpaczkowo@wp.pl 

Adres mailowy koordynatora dorota.swarzedz@wp.pl 

Strona www www.zspaczkowo.edupage.org 

Imię i nazwisko dyrektora Małgorzata Szomek 
--

Imię i nazwisko koordynatora Dorota Jagielska-Ryszczyńska 
- �-

Imiona i nazwiska członków 1. nauczyciele:

szkolnego zespołu Agnieszka Łuszczek

Monika Czechowska

Katarzyna Misiorna

Anna Prządak

Katarzyna Wątor

Marek Kierzek

Agnieszka Adamska

Jarosław Batkowski

2. rodzice:

T.Wolski

K.Czerniak

I.Poźlewicz

3. uczniowie:

K.Prządak 

R.Łopatka
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B.Halczyński

4. pracownicy niepedagogiczni:

K.Kopeć

K.Wolska

5. inne osoby:

Data podjęcia uchwały 3.11.2016r. 

o przystąpieniu do programu

1. Opis podjętych działań w zakresie diagnozowania potrzeb społeczności szkolnej.

1 . Narzędzia użyte do diagnozy: 
• Obserwacja,
• Rozmowy z nauczycielami, rodziacami, pielęgniarką szkolną, pracownikami obsługi.
2. Wyniki diagnozy - wyłonione problemy:

• Promocja zdrowia poprzez właściwe nawyki żywieniowe -2016/17
• Promocja zdrowia poprzez aktywność fizyczną -2017/18
• Bezpieczeństwo w szkole i poza szkołą-2018/19

3. Wybrany spośród ww. problemów, problem priorytetowy.
• Promocja zdrowia poprzez właściwe nawyki żywieniowe-2016/17

2. Plan działań w zakresie promocji zdrowia - załączyć do raportu.

3. Sprawozdanie z realizacji podjętych działań, ujętych w załączonym do raportu planie
działań.
Załącznik.

4. Monitorowanie podjętych działań, ujętych w załączonym do raportu planie działań.

1. Sposób monitorowania podjętych działania:

Powołany zespół ds. promocji zdrowia cały rok monitorował realizację działań poprzez: 
-prowadzenie rozmów z nauczycielami, pracownikami, uczniami i rodzicami
- analizowanie dokumentacji szkolnej(dzienniki, sprawozdania, gazetki szkolne),
-obserwację uczniów i ich zachowań,
-wywiady, ankiety rozmowy.

2. Odpowiedzialni za monitorowanie poszczególnych działań: 
Członkowie Zespołu ds. Szkoły Promującej Zdrowie 

5. Informacja na temat ewaluacji podjętych działań, ujętych w załączonym do raportu planie
działań.

Ewaluacja podejmowanych działań prowadzona była przez szkolnych zespół na podstawie rozmów z uczniami 
i rodzicami, obserwacji, analizy dokumentacji, analizy prac uczniów. Wynika z niej, że wśród uczniów wzrasta poziom wiedzy 
dotyczący zasad zdrowego żywienia (80%). Częściej sięgają po zdrowe i pełnowartościowe produkty (60%). Nadal jednak 
należy propagować właściwe nawyki żywieniowe, z uwzględnieniem edukacji ,.żywieniowej" rodziców. W dalszych planach 
jest wyposażenie szkoły w dystrybutory wody. 
Rodzice nie wyrazili zgody na ustawienie automatu ze zdrowymi kanapkami i wodą. 
W związku z przebudową strony internetowej wszelkie informacje związane z działaniami Szkoły Promującej Zdrowie zostaną 
umieszczone w nowy roku szkolnym. 
Nie udało się zorganizować spotkania z dietetykiem (osoba prowadząca zmieniła termin)- nowy termin IX/X.2017r. 
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