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załącznik 2 

RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE 

RAPORT ZA OKRES OD 01.09.2017.r. DO 31.08. 2018r. 

INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKOLE/PLACÓWCE: 

Pełna nazwa szkoły/placówki Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła li w Paczkowie 

W przypadku zespołu szkół proszę wpisać, Szkoła Podstawowa 
której szkoły dotyczy raport 

Szkoła jest w okresie: • przygotowawczym

(właściwe podkreślić) 
• posiada certyfikat wojewódzki

• posiada certyfikat krajowy

Adres 

(ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość) ul. Szkolna 16, 62-021 Paczkowo 

Gmina Swarzędz 

Powiat poznański 

Telefon 6181574 45 

Adres mailowy szkoły zpaczkowo@wp.pl 

Adres mailowy koordynatora dorota.j-r@wp.pl 

Strona www www.szkolapaczkowo.pl 

Imię i nazwisko dyrektora Małgorzata Szomek 
-- - -

Imię i nazwisko koordynatora Dorota Jagielska-Ryszczyńska 

Imiona i nazwiska członków 1. nauczyciele:

szkolnego zespołu A. Łuszczek

M. Czechowska

K. Misioma

A. Prządak

K. Wątor

M. Kierzek

A. Adamska

J. Batkowski

2. rodzice:

T.Wolski

K. Czerniak

I. Poźlewicz

3. uczniowie:

R. Łopatka 
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B. Halczyński 

A. Bagiński

4. pracownicy niepedagogiczni:

K.Kopeć

K. Wolska

5. inne osoby:

Data podjęcia uchwały 03.11.2016r. 

o przystąpieniu do programu

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

1. Narzędzia użyte do diagnozy:
• Obserwacja.
• Rozmowy z nauczycielami, rodzicami, pielęgniarką szkolną, pracownikami obsługi. 
2. Wyniki diagnozy - wyłonione problemy: 
• Promocja zdrowia poprzez właściwe nawyki żywieniowe - 2016/2017 
• Promocja zdrowia poprzez aktywność fizyczną - 2017/2018
• Promocja zdrowia poprzez zapewnienie bezpieczeństwa w szkole i poza szkolą -2018/2019
3. Wybrany spośród ww. problemów, problem priorytetowy.

• Promocja zdrowia poprzez aktywność fizyczną-2017/2018. 

2. Plan działań w zakresie promocji zdrowia - raport (załącznik).

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 Zespól ds. Promocji Zdrowia monitorował realizację zadań poprze: 

- systematyczne prowadzenie rozmów z nauczycielami, pracownikami niepedagogicznymi, uczniami i rodzicami, 
- analizowanie dokumentacji szkolnej, 
- regularną obserwację uczniów w działaniu i ich zachowań, 
- ankiety.

2. Odpowiedzialni za monitorowanie poszczególnych działa: 

Koordynator oraz członkowie Zespołu.

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

Ewaluacja podejmowanych działań prowadzona była przez Szkolny Zespół na podstawie: rozmów z uczniami i rodzicami, 
obserwacji, analizy dokumentacji, analizy prac uczniów. Wynika z niej, że poziom wiedzy członków społeczności szkolnej 
na temat zdrowego wpływy sportu na życie i zdrowie człowieka wzrasta (80%). Osoby dorosłe częściej spędzają czas 
wolny w sposób aktywny, zachęcając przy tym dzieci. Doskonałym odzwierciedleniem tego wniosku by/o zainteresowanie 
szkolnym rajdem rowerowym, w którym brały udział cale rodziny. Rajd rowerowy będzie organizowany dwa razy w roku 
szkolnym. 
Organizowanie klas sportowych cieszy się dużym zainteresowaniem, co pokazał nabór do klasy I. 
Zajęcia z lekkiej atletyki stały się stałym elementem oferty zajęć dodatkowych. 
W roku szkolnym odbyło się wiele wycieczek szkolnych, .zielonych szkól", spacerów, wycieczek rowerowych, zajęć 
w plenerze. 
W hannono ramie Szk za 
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