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załącznik 2  

RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE 

  

RAPORT ZA OKRES  OD 1 WRZEŚNIA 2018r. DO 31 SIERPNIA 2019r. 

 

INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKOLE/PLACÓWCE: 

  

Pełna nazwa szkoły/placówki 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica 

w Swarzędzu 

 

W przypadku zespołu szkół proszę 

wpisać, której szkoły dotyczy raport 

 

Szkoła jest w okresie:  

(właściwe podkreślić) 

 przygotowawczym 

 posiada certyfikat wojewódzki 

 posiada certyfikat krajowy 

Adres  

(ulica, nr, kod pocztowy, 

miejscowość) 

ul. Zamkowa 20, 62-020 Swarzędz 

 

 

Gmina Swarzędz 

Powiat poznański 

Telefon 618174971 

Adres mailowy szkoły sp_jeden@op.pl 
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Adres mailowy koordynatora madamczaksp1@wp.pl 

Strona www www.sp1swarzedz.pl 

Imię i nazwisko dyrektora Elżbieta Nawrocka 

Imię i nazwisko koordynatora Marzanna Adamczak 

Imiona i nazwiska członków 

szkolnego zespołu  

1. nauczyciele: Beata Patryas, Anna Wewior, Mariusz Jagodziński 

2. rodzice: Katarzyna Rataj 

3. uczniowie: 

4. pracownicy niepedagogiczni: Anna Neumann, Danuta Szymaniak 

5. inne osoby: Paweł Bocian 

Data wznowienia Certyfikatu 

Wojewódzkiego Szkoła 

Promująca 

13 grudnia 2016 

 

 

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

1. Narzędzia użyte do diagnozy:  

 Obserwacje społeczności szkolnej, rozmowy z pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami, ankieta 

2. Wyniki diagnozy - wyłonione problemy: 

 W wyniku przeprowadzonej diagnozy środowiska szkolnego zaobserwowano, że według niektórych uczniów w szkole występuje przemoc w 

postaci przezywania, popychania, ośmieszania i złośliwych żartów.   

3. Wybrany spośród ww. problemów, problem priorytetowy. 

 „Przestrzeganie norm społecznych w szkole” 

 

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

UWAGA! W planie powinny znaleźć się wyłącznie działania mające na celu rozwiązanie problemu/ów priorytetowych. 
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3. Sprawozdanie z realizacji podjętych działań, ujętych w załączonym do raportu planie działań. 

 

Opisać krótko, w jaki sposób zostały zrealizowane poszczególne punkty planu działań dotyczące problemu/ów priorytetowych. 

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE WE WRZEŚNIU 2018 r. 

Zapoznanie społeczności szkolnej z priorytetem SzPZ w roku szkolnym 2018/2019.  
Kryterium sukcesu: Uczniowie, nauczyciele i rodzice znają priorytet SzPZ w roku szkolnym 2018/2019. Zapoznanie rodziców uczniów klas 1-8 z 

koncepcją, strategią SzPZ i planem pracy szkoły na rok 2018/2019. 80% rodziców uczestniczy w zebraniach. 

We wrześniu przedstawiono całej społeczności szkolnej działania priorytetowe Szkoły Promującej Zdrowie zaplanowane na rok szkolny 

2018/2019. Podczas Rady Pedagogicznej nauczyciele zapoznali się z harmonogramem zadań do realizacji w ramach tegorocznego planu 

pracy SzPZ. Uczniowie omawiali najważniejsze zagadnienia z wychowawcami na lekcjach wychowawczych. Podczas zebrań wychowawcy 

klas I-VIII przedstawili rodzicom działania SzPZ przewidziane na bieżący rok szkolny. Rodzice uczniów klasy I zostali ponadto 

wyposażeni w wiedzę dotyczącą koncepcji i strategii SzPZ oraz otrzymali ulotki tematyczne opracowane przez zespół SzPZ. W holu szkoły 

została wyeksponowana gazetka prezentująca hasło SzPZ na bieżący rok szkolny: „Przestrzeganie norm społecznych”. 

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W PAŹDZIERNIKU 2018 r. 

Przeprowadzenie badania wstępnego – ankieta dla klas VII i VIII 

Kryterium sukcesu: Pedagodzy przeprowadzają anonimową ankietę – 70% uczniów rozumie pojęcie „normy społeczne”. 

Grupa badawcza: 

 uczniowie klas VII- VIII: 89 osób, 

Problematyka badawcza koncentrowała się wokół obszarów związanych z: samopoczuciem dzieci/młodzieży w środowisku szkolnym, klasowym, 

relacjami z rówieśnikami, rodzicami, zainteresowaniami, obowiązującymi zasadami. Zadane również były pytania o substancje psychoaktywne 

(narkotyki, dopalacze) – głównie o wiedzę o nich, a także ich dostępność. 

Techniką uzyskania materiału badawczego zastosowaną w omawianym badaniu była ankieta. 



4 

 

Kwestionariusz ankiety składał się z 52 pytań. 

Wnioski: 

 pozytywny jest fakt, że 18% uczniów podało, iż w ogóle nie gra na komputerze; pojawia się duża liczba uczniów grających codziennie; należy 

wskazywać inne, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego; 

 kontynuować zachęcanie uczniów do aktywności sportowej. 

 duży odsetek uczniów, którzy w ogóle nie czytają dla przyjemności, wskazuje na to, iż należy kontynuować działania związane z rozwojem 

kompetencji czytelniczych uczniów poprzez promowanie działalności biblioteki szkolnej; 

 uczniowie dobrze oceniają swoje relacje z rodzicami; rodzice wiedzą z kim i gdzie ich dziecko spędza wieczory; dzieci mogą otrzymać wsparcie 

emocjonalne od rodziców. 

 Nie wszyscy rodzice określili zasady panujące w domu, a dotyczące tego co dziecko może robić. 

 Reguły, które ustalają rodzice są w 46% dla dzieci ważne, a w 52 nie wszystkie. To rozwojowe, że dzieci mają własne zdanie na temat zasad, 

które ich powinny obowiązywać. Taka odpowiedź na pytanie nie sugeruje jeszcze, że dzieci nie stosują się do tych reguł. 

 relacje rodzinne są czynnikiem chroniącym; należy kontynuować zadania związane ze wzmacnianiem roli rodziny w rozwoju dzieci. 

 24% uczniów odpowiedziało, że w klasie są uczniowie, którzy odnoszą się do nich lekceważąco. Są też uczniowie, którzy uważają, że inni 

uczniowie klasy sprawiają im przykrość, czują się nielubiani oraz uważają, że nie mogą przed kolegami pokazać swoich mocnych stron; ego 

typu odpowiedzi należy zawsze rozpatrywać w aspekcie indywidualnych odczuć człowieka, dlatego też w klasach należy zwrócić szczególną 

uwagę na oznaki lekceważenia oraz interpretację dziecięcych odczuć; w związku z powyższym należy zintensyfikować w klasach działania 

integrujące zespoły klasowe z uwzględnieniem tematyki tolerancji, inności,  różnic między ludźmi oraz wzmacniać poczucie wartości uczniów; 

 90% badanych jest zadowolona bądź bardzo zadowolona ze swych stosunków z przyjaciółmi; Uczniowie klas VII i VIII tworzą już 

satysfakcjonujące związki przyjacielskie; kontynuować działania zmierzające do integrowania zespołów klasowych; 

 Chociaż aż 83% uczniów odpowiedziało, że „tak” lub „raczej tak” jest pewnych siebie, pozostałe 17% odpowiedziało: „raczej nie” lub „nie”; 

ponownie nasuwa się wniosek, że należy na każdym etapie edukacji wzmacniać poczucie wartości uczniów; 

 z powodu 18% odpowiedzi, że siłą można rozwiązać konflikt, należy zintensyfikować działania ukazujące rozwojową rolę konfliktu i sposoby 

wygaszania go bez użycia siły. 

 Ilość odpowiedzi dotyczących doświadczania przemocy i rozpoczynania bójek potwierdzają odpowiedzi na poprzednie pytanie, iż część 

uczniów uważa, że konflikty można rozwiązać siłą. 

 część uczniów uważa, że w szkole nie ma jasno określonych zasad oraz nie stosuje się do obowiązujących. W związku z tym, należy częściej 

przypominać o regułach i odwoływać się do statutu szkoły. 

 wychowawcy przekazują uczniom informacje o narkotykach i dopalaczach. 

 uczniowie deklarują, że wiedzą czym są narkotyki i dopalacze; nie wszyscy podają prawidłowe definicje; należy kontynuować zadania związane 
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z funkcją informacyjną szkoły; 

 jako najczęstsze źródło informacji o narkotykach i dopalaczach uczniowie podają wychowawcę, internet, telewizję; 

 analizując odpowiedzi na pytania dotyczące stosunku do dopalaczy i narkotyków, pomocy osobie zażywającej narkotyki lub dopalacze, zdania 

na temat dostępności środków psychoaktywnych nasuwa się wniosek, że wiedza uczniów na temat szkodliwego działania tychże substancji 

jeszcze nie jest wysoka; należy kontynuować spotkania uczniów ze specjalistą od uzależnień; 

 1% przyznało, że brało narkotyki, 3% zaznaczyło, że ktoś z jego znajomych bierze narkotyki. 

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W LISTOPADZIE 2018 r. 

Magiczne słowa: dziękuję, przepraszam, proszę. 

Kryterium sukcesu: Zajęcia  świetlicowe. Uczniowie dzielą się wiedzą z innymi kolegami – 70 % uczniów. 

W ramach zajęć na świetlicy szkolnej nauczyciele przeprowadzili warsztaty z grupą najmłodszych uczniów naszej szkoły nt. stosowania ”magicznych 

słów :przepraszam, dziękuję, proszę”. Uświadamiali jak ważną rolę w życiu pełni używanie tych słów. Wspólnie wykonali gazetkę, która zawisła w holu 

szkolnym. 

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W GRUDNIU 2018 r. 

Życzliwość w sieci. 

Kryterium sukcesu: Uczniowie potrafią prawidłowo i życzliwie posługiwać się portalami społecznościowymi - 70% uczniów. 

Na zajęciach uczniowie dowiedzieli się, czym jest życzliwość. Życzliwość ma zdolność do zmiany naszego otoczenia, a transformacja ta jest korzystna 

zarówno dla tych, którzy ją praktykują, jak i dla innych. Życzliwość jest aktem szacunku, który pomaga stworzyć lepsze życie – pełne nadziei i 

szczęścia. Bycie miłym sprawia, że czujemy się lepiej i sprawiamy, że ludzie wokół nas czują się tak samo. Uczniowie dowiedzieli się również, że jest 

wiele innych korzyści z bycia życzliwym. Na zajęciach informatyki uczniowie wykonywali kartki, ozdabiali je, pisali życzenia do kolegów, a następnie 

rozsyłali na pocztę mailową do kolegów. Na zajęciach poruszano tematy związane z życzliwością w sieci, na portalach społecznościowych. 

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W STYCZNIU I LUTYM 2019 r. 

Dzień życzliwości, Dzień dobrego słowa. 

Kryterium sukcesu: Uczniowie potrafią wyrażać się życzliwie w stosunku do kolegów - 70% uczniów.  
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W miesiącu styczniu i lutym odbywała się akcja „Dzień dobrego słowa”. Rano, przy wejściu do szkoły można było zobaczyć dobre słowa w formie 

ogłoszenia: „Miłego dnia!”, „Uśmiechnij się, a ktoś uśmiechnie się do Ciebie!” z prośbą o przekazanie dalej. Klasy 4-8 przygotowały kolorowe 

karteczki, na których były zapisane miłe, sympatyczne i dobre słowa skierowane do kolegów, które przyczepione były do tablicy w holu szkoły. W tym 

dniu działała też Poczta Dobrych Słów, która roznosiła piękne listy, oczywiście tylko z dobrymi słowami, do kolegów i koleżanek. W klasach uczniowie 

wykonywali plakaty, na których trzeba było napisać jak najwięcej dobrych słów o swojej klasie. Plakaty zawisły na gazetkach w salach. 

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W MARCU 2019 r. 

Zajęcia w klasach  I – VIII  nt. przestrzegania praw  i obowiązków ucznia oraz przestrzegania norm społecznych w szkole. 

Kryterium sukcesu: Uczniowie znają prawa i obowiązki ucznia - 70% uczniów. 

Podczas zajęć w klasach I-III i na godzinach wychowawczych w klasach IV-VIII odbywały się warsztaty nt. przestrzegania praw i obowiązków ucznia 

oraz o norm społecznych w szkole. Uczniowie odgrywali dramy, scenki rodzajowe, oceniali i wyciągali wnioski. Następnie wykonywali wspólnie 

gazetki, które zawisły w salach. 

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W KWIETNIU 2019 r. 

Ewaluacja nauczycieli w-f :“Aktywność fizyczna i zajęcia w czasie wolnym - kultura spędzania czasu wolnego” 

Wnioski: 

 Najczęściej preferowaną formą wypoczynku jest: 

- uczestnictwo w grach zespołowych, jazda na rowerze oraz taniec. Uczniowie również chętnie wypoczywają podczas gry w planszówki. 

 Najczęściej czas wolny od nauki spędzany jest w następującej formie: uczestnictwo w  

- grach zespołowych,  

- gry komputerowe  
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- wspólnie ze znajomymi, spacery, wyjścia do kina czy na zakupy, sporadyczne uczestniczenie w życiu kulturowym: wyjścia do kina, teatru.  

 Duża liczba osób wskazała na uprawianie poza szkołą takich sportów jak: karate, pływanie, p. nożna, taniec. 

 Większość uczniów nie uprawia dodatkowych aktywności poza szkołą. Wśród nielicznych odpowiedzi pojawiły się: taniec, karate, 

pływanie, jazda konna, szachy 

 Uczeń wolny czas spędza aktywnie: gry zespołowe, jazda na rowerze, taniec, spacery. Częste odpowiedzi to również nauka, szkolne 

koła zainteresowań, gry komputerowe, spędzanie czasu ze znajomymi oraz pomoc rodzicom w pracach domowych. 

 Wniosek: gry komputerowe oraz media społecznościowe mogą pochłonąć bardzo dużo czasu poza szkołą. Może to również wywołać  

zagrożenie uzależnienia. 

 Ankietowany uczeń przy komputerze spędza średnio 2,4 godziny dziennie. 70% badanych odpowiedziało, że spędza codziennie czas 

przed komputerem w różnej formie. 

 Większość uczniów nie korzysta z zajęć i treningów organizowanych przez kluby sportowe. 

 Uczniowie, którzy uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne korzystają głównie ze sprzętu sportowego na zajęciach SKS, mniejsza grupa 

uczniów korzysta również z bazy komputerowej podczas kółka informatycznego. 

 Większość uczniów twierdzi, że chciała by uczestniczyć w różnych formach aktywności fizycznej niestety uniemożliwia im brak czasu, 

który głównie przeznaczają na naukę. 

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W MAJU 2019 r. 

Ewaluacja końcowa. Test ewaluacyjny dla uczniów. 

Kryterium sukcesu: Uczniowie wypełniają anonimowy test dotyczący przestrzegania norm społecznych 
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Wnioski z ewaluacji końcowej: 

Wnioski: 

 mniejszy, w stosunku do badania przeprowadzonego w październiku, odsetek uczniów gra codziennie na komputerze. Jest to jednak wciąż dość 

duża liczba, dlatego w dalszym ciągu należy wskazywać inne, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego; 

 duży odsetek uczniów uprawia sport, należy kontynuować zachęcanie uczniów do aktywności sportowej.  

 spędzanie czasu przy czytaniu książek nie jest ulubionym zajęciem dzieci. Należy kontynuować działania związane z rozwojem kompetencji 

czytelniczych uczniów poprzez promowanie działalności biblioteki szkolnej; 

 uczniowie dobrze oceniają swoje relacje z rodzicami; rodzice wiedzą z kim i gdzie ich dziecko spędza wieczory; dzieci mogą otrzymać wsparcie 

emocjonalne od rodziców.  

 nie wszyscy rodzice określili zasady panujące w domu, a dotyczące tego co dziecko może robić. 

 reguły, które ustalają rodzice są dla dzieci ważne, ale nie wszystkie. To rozwojowe, że dzieci mają własne zdanie na temat zasad, które ich 

powinny obowiązywać. Taka odpowiedź na pytanie nie sugeruje jeszcze, że dzieci nie stosują się do tych reguł.  

 relacje rodzinne są czynnikiem chroniącym; należy kontynuować zadania związane ze wzmacnianiem roli rodziny w rozwoju dzieci. 

 mniej uczniów, w stosunku do badania z września 2018r., odpowiedziało, że w klasie są uczniowie, którzy odnoszą się do nich lekceważąco, 

którzy  sprawiają im przykrość. Mniej uczniów czuje, że są nielubiani oraz mniej uczniów uważa, że nie mogą przed kolegami pokazać swoich 

mocnych stron. Prowadzone w klasach, przez cały rok szkolny ,zajęcia integrujące uczniów, których celem jest lepsze poznanie się, nauka 

szacunku, tolerancji przynoszą rezultaty.  

 94% badanych jest zadowolona bądź bardzo zadowolona ze swych stosunków z przyjaciółmi; Uczniowie klas VII i VIII tworzą już 

satysfakcjonujące związki przyjacielskie; kontynuować działania zmierzające do integrowania zespołów klasowych; 

 nadal są uczniowie, których poczucie wartości nie jest wysokie. Na kształtowanie poczucia wartości wpływ ma wiele czynników. Należy więc 

podejmować działania, które będą kształtowały pewność siebie. 

 z powodu 15% odpowiedzi twierdzących, że siłą można  rozwiązywać konflikt, należy zintensyfikować działania ukazujące rozwojową rolę 

konfliktu i sposoby wygaszania go bez użycia siły. 

 ilość odpowiedzi dotyczących doświadczania przemocy i rozpoczynania bójek potwierdzają odpowiedzi na poprzednie pytanie, iż część uczniów  
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uważa, że konflikty można rozwiązać siłą. 

 mniejsza część uczniów, w stosunku do badania we wrześniu 2018r., uważa, że w szkole nie ma jasno określonych zasad oraz nie stosuje się do 

obowiązujących. W związku z tym, należy często i już we wrześniu przypominać obowiązujące w szkole zasady. 

 wychowawcy przekazują uczniom informacje o narkotykach i dopalaczach. 

 uczniowie deklarują, że wiedzą czym są narkotyki i dopalacze; nie wszyscy podają prawidłowe definicje; należy kontynuować zadania związane 

z funkcją informacyjną szkoły; 

 jako najczęstsze źródło informacji o narkotykach i dopalaczach uczniowie podają wychowawcę, internet, telewizję; 

 analizując odpowiedzi na pytania dotyczące stosunku do dopalaczy i narkotyków, pomocy  osobie zażywającej narkotyki lub dopalacze, nasuwa 

się wniosek, że wiedza uczniów na temat szkodliwego działania tychże substancji jeszcze nie jest wysoka; należy kontynuować spotkania 

uczniów ze specjalistą od uzależnień; 

 0% przyznało, że brało narkotyki lub dopalacze.  

 uczniowie posiadają zróżnicowane zainteresowania;  zainteresowania ich wpisują się w szeroką ofertę zajęć dodatkowych organizowanych przez 

szkołę; 

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W CZERWCU 2019 r. 

Festyn zdrowia: Szkolny Piknik Rodzinny „Z Jedynką po zdrowie” 

Kryterium sukcesu: 70% Rady Rodziców jest zaangażowanych w przygotowanie festynu. 

Dnia 8 czerwca 2019 roku w naszej szkole na boisku szkolnym po raz kolejny odbył się Festyn Rodzinny „Jedynki” zorganizowany przez Radę 

Rodziców naszej szkoły. W tym dniu odbyła się również „Talentiada”, podczas której nasi uczniowie zaprezentowali swoje talenty: muzyczne, taneczne, 

gimnastyczne oraz sportowe. Było bardzo miło, wesoło i energicznie. Pogoda w tym dniu nam bardzo dopisała…a rodzice „Jedynki” jak zawsze stanęli 

na wysokości zadania i przygotowali dla nas dużo niespodzianek. Podczas Festynu odbyły się trzy losowania wspaniałych nagród…a wśród nich 

znajdowały się np. hulajnoga, deskorolka, piłki, rakietki do gry bony na lody oraz wiele innych atrakcji. Główną nagrodą, którą można było wygrać 

podczas festynu był rower. Kolejny raz pokazaliśmy, że wspólnymi siłami możemy przenosić góry…a słowo „niemożliwe” dla Nas nie istnie  
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4. Monitorowanie podjętych działań, ujętych w załączonym do raportu planie działań. 

 

Sprawdzanie dokumentacji przez wyznaczone osoby: 

 Zapoznanie społeczności szkolnej z priorytetem SzPZ w roku szkolnym 2018/2019 – Marzanna Adamczak.  

 Diagnoza. Ankieta dla uczniów, nauczycieli i rodziców – Anna Wietrzykowska 

 Godziny wychowawcze – Normy społeczne – Marzanna Adamczak 

 Program „Trzymaj formę”. Joanna Kunkel 

 Festyn zdrowia: Szkolny Piknik Rodzinny"- Joanna Kunkel 

 Ewaluacja. Test ewaluacyjny dla uczniów – Pedagog szkolny  

Sposoby monitorowania:  

 Protokół RP 

 Protokół zebrań z rodzicami. 

 Zestawienie wyników ankiety.  

 Dokumentacja fotograficzna. 

 Kontrola dokumentacji 

 Wpisy w dziennikach lekcyjnych.  

 Miesięczne sprawozdania na stronę internetową szkoły 

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

1. Sposób przeprowadzenia ewaluacji: 

       Narzędzia użyte do ewaluacji: Ankieta, obserwacje uczniów, rozmowy z uczniami, nauczycielami i rodzicami 

 

2. Wnioski z ewaluacji: 

Ewaluację podjętych działań przeprowadził Zespół Promocji Zdrowia, a osobą odpowiedzialną był koordynator szkolny. Na podstawie 

przeprowadzonych obserwacji zachowań i nawyków uczniów można stwierdzić, ze podjęte działania przyniosły pozytywny skutek. Jednak jest 

jeszcze dużo do zrobienia, dlatego działania prowadzone w minionym roku szkolnym kontynuowane będą w kolejnym. 

Wnioski: 

 mniej uczniów, w stosunku do badania z września 2018r., odpowiedziało, że w klasie są uczniowie, którzy odnoszą się do nich lekceważąco, 

którzy sprawiają im przykrość. Mniej uczniów czuje, że są nielubiani oraz mniej uczniów uważa, że nie mogą przed kolegami pokazać swoich 

mocnych stron. Prowadzone w klasach, przez cały rok szkolny, zajęcia integrujące uczniów, których celem jest lepsze poznanie się, nauka 

szacunku, tolerancji przynoszą rezultaty.  
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 94% badanych jest zadowolona bądź bardzo zadowolona ze swych stosunków z przyjaciółmi, uczniowie klas VII i VIII tworzą już 

satysfakcjonujące związki przyjacielskie; kontynuować działania zmierzające do integrowania zespołów klasowych; 

 nadal są uczniowie, których poczucie wartości nie jest wysokie. Na kształtowanie poczucia wartości wpływ ma wiele czynników. Należy więc 

podejmować działania, które będą kształtowały pewność siebie. 

 z powodu 15% odpowiedzi twierdzących, że siłą można rozwiązywać konflikt, należy zintensyfikować działania ukazujące rozwojową rolę 

konfliktu i sposoby wygaszania go bez użycia siły. 

 ilość odpowiedzi dotyczących doświadczania przemocy i rozpoczynania bójek potwierdzają odpowiedzi na poprzednie pytanie, iż część uczniów 

uważa, że konflikty można rozwiązać siłą. 

 

 

3. Efekty podjętych działań (wypisać konkretne efekty oraz czy i na ile udało się osiągnąć założone kryteria sukcesu): 

Zachowanie wielu uczniów zmieniło się pozytywnie, jednak w dalszym ciągu należy prowadzić działania, które poprawią zachowanie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Podpis dyrektora:                                            Podpis koordynatora szkolnego: 
 
 

Elżbieta Nawrocka                                                        Marzanna Adamczak 
 
 
 

Swarzędz 24.09.2019 
miejscowość, data 
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Plan Pracy Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu 
 

„ Szkoła Promująca Zdrowie” 
 

 
 

Hasło na rok szkolny 2018 / 2019: 
 

 
„Przestrzeganie norm społecznych” 

 

 



13 

 

CZĘŚĆ WSTĘPNA: 

PROBLEM PRIORYTETOWY: 

Respektowanie norm społecznych 

OPIS PROBLEMU:  

   Szkoła promująca zdrowie - to szkoła, która tworzy warunki i podejmuje działania sprzyjające dobremu samopoczuciu, prawidłowemu rozwojowi 

psychofizycznemu społeczności szkolnej oraz podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz propagowania zdrowia. Nasza szkoła od wielu lat 

podejmuje zadania, mające na celu upowszechnianie zdrowego stylu życia. Idea Szkoły Promującej Zdrowie stała się, więc ważnym elementem programu 

pracy dydaktyczno – wychowawczej. Z przeprowadzonych obserwacji i rozmów z uczniami wynika, że w szkole pojawia się: przemoc w postaci złośliwych 

żartów, ośmieszania, obgadywania. Z wywiadu z nauczycielami przedmiotu, wychowawcami klas, pedagogami i rodzicami wynika, że pojawiają się 

zachowania aspołeczne wśród uczniów.  

CEL GŁÓWNY: 

„Respektowanie norm społecznych w szkole”. 

CELE SZCZEGÓŁOWE:  

1. Rozwijanie wśród uczniów świadomości pozytywnych zachowań, znajomości norm społecznych oraz ich przestrzegania. 

2. Wdrażanie uczniów do stosowania w życiu codziennym zasad postępowania, które pozwalają zachować dobre zdrowie i samopoczucie. 

KRYTERIUM SUKCESU:  

Szkoła Promująca Zdrowie poprzez działania zawarte w planie pracy na rok szkolny 2018/2019 powoduje, że:  

- co najmniej 60% uczniów respektuje normy społeczne, stosuje zasady kultury osobistej w codziennych kontaktach rówieśniczych, zna i przestrzega 

regulaminy funkcjonujące w szkole. Poprawnie komunikuje się z rówieśnikami. 
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3. Główne przyczyny istnienia problemu:   

Brak kultury osobistej wśród niektórych uczniów. Nieprzestrzeganie norm i reguł w grupie. Niewłaściwa komunikacja interpersonalna wśród uczniów.   

  

ROZWIĄZANIA DLA USUNIĘCIA PRZYCZYNY PROBLEMU:  

1. Zajęcia w klasach I – VIII nt. przestrzegania praw i obowiązków ucznia oraz przestrzegania norm społecznych w szkole ; (pedagog, wychowawcy klas, 

zaproszeni goście).  

2. Pogadanki nt. przemocy psychicznej i fizycznej oraz odpowiedzialności za czyny i wykroczenia wśród dzieci i młodzieży; ( przedstawiciel Policji i Straży 

Miejskiej).  

3. Działania podejmowane w celu eliminowania niepożądanych zachowań.  

EWALUACJA: 

Miernikiem efektywności zaplanowanych działań są: 

1.Ankieta dla uczniów (październik 2018). 

2.Ankieta ewaluacyjna dla uczniów (maj 2019). 

3. Wytwory uczniów: prace plastyczne, plakaty. 

4.Ocena zachowań uczniów w szkole ( sale lekcyjne, korytarze, świetlica) – obserwacje. 
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Zadanie

,  

termin  
 

Kryterium 

sukcesu  

 

Metody 

realizacji  

 

Wykonawcy  
 

Monitorowanie

, osoba 

odpowiedzialna  

Sposób sprawdzenia wykonania zadania  
 

Co wskaże?  
 

Jak 

sprawdzimy?  

 

Kto 

sprawdzi?  

 

WRZESIEŃ 

Zapoznanie 

społeczności 

szkolnej z 

priorytetem 

SzPZ w roku 

szkolnym 

2018/2019.  

 

 

 

 

 

 
 

Uczniowie, 

nauczyciele 

i rodzice 

znają 

priorytet 

SzPZ w 

roku 

szkolnym 

2018/2019.  

Zapoznanie 

rodziców 

uczniów 

klas 1-8 z 

koncepcją, 

strategią 

SzPZ i 

planem 

pracy szkoły 

na rok 

2018/2019.  

80%  

rodziców 

uczestniczy 

w 

zebraniach 

Przedstawienie na 

RP i podczas 

zebrań z 

rodzicami oraz na 

godzinach 

wychowawczych 

harmonogramu 

działań SzPZ na 

rok szkolny  

2018 / 2019.  

Przedstawienie na 

zebraniach z 

rodzicami 

koncepcji i 

strategii SzPZ.  

(ulotka). Gazetka 

informująca  

Zespół SzPZ  

Wychowawcy 

klas 1- 8 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordynator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o realizacji 

zadania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół RP  

Protokoły zebrań 

z rodzicami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół SzPZ 
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PAŹDZIERNIK  

Diagnoza.  

Ankieta dla 

uczniów 

 

 

 

 

 

Zbadanie 

opinii 

uczniów  

klas VII-

VIII na 

temat 

przestrzegan

ia norm 

społecznych 

w szkole. 

 

Uczniowie, 

wypełniają 

anonimowy 

ankietę- 

80% 

uczniów. 

Udział uczniów, 

w badaniu 

ankietowym.  

U-7a,8a 

 

Pedagodzy 

szkolni 

 

 

Marzanna 

Adamczak 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankieta. Sprawozdanie,  

przeliczenie i 

analiza ankiet. 

Pedagodzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTOPAD 

Magiczne słowa: 

dziękuję, 

przepraszam, 

proszę. 

 

Zajęcia  

świetlicowe. 

Uczniowie 

dzielą się 

wiedzą z 

innymi 

kolegami – 

70 % 

uczniów. 

Wykonanie 

gazetki w holu 

szkolnym. 

Nauczycie – 

opiekunowie 

świetlicy 

szkolnej.  

 

 

Beata Patryas Informacja o realizacji 

zadania.  

Poznanie przez 

uczniów norm 

społecznych, używanie 

życzliwych słów.  

 

Sprawozdanie i 

dokumentacja 

fotograficzna. 

Ekspozycja na 

gazetce. 

 

 

 

Zespół SzPZ 

 



17 

 

Grudzień 

Życzliwość w 

sieci 

 

Uczniowie 

potrafią 

prawidłowo 

i życzliwie 

posługiwać 

się 

portalami 

społeczności

owymi - 

70% 

uczniów. 

„Przeciwdziałanie 

Cyberprzemocy” 

„Rozmowy 

indywidualne, 

spotkania 

integracyjne, 

pogadanki, 

dyskusje w 

zależności od 

potrzeb uczniów. 

Wychowawcy i 

uczniowie klas 

 4 - 8.  

 

Anna Wewior Informacja o realizacji 

zadania.  

 

Sprawozdanie.  Zespół SZPZ 

Styczeń i Luty 

Dzień 

życzliwości, 

Dzień dobrego 

słowa 

 

Uczniowie 

potrafią 

wyrażać się 

życzliwie w 

stosunku do 

kolegów - 

70% 

uczniów.  

 

Wykonanie 

gazetki, na którą 

przyczepiane są 

karteczki z 

dobrymi, 

życzliwymi 

słowami do 

kolegów. 

Pedagodzy, 

wychowawcy, 

nauczyciele. 

 

Anna 

Wietrzykowska 

Wzmacnianie 

pozytywnych 

zachowań. 

 

Sprawozdanie i 

dokumentacja 

fotograficzna 

 

Zespół SZPZ 

Marzec 

Zajęcia w 

klasach  I – VIII 

nt. przestrzegania 

praw i 

obowiązków 

ucznia oraz 

przestrzegania 

norm 

społecznych w 

Uczniowie 

znają prawa 

i obowiązki 

ucznia - 

70% 

uczniów. 

 

Wykonanie 

gazetek w salach. 

Przeprowadzeni

e pogadanek na 

lekcjach 

wychowawczyc

h. 

Wychowawcy 

klas 4-8 

Wzmacnianie 

pozytywnych 

zachowań. 

 

 

Umieszczenie 

prac na stronie 

internetowej 

szkoły. 

 

Dyrektor 



18 

 

szkole. 

Kwiecień 

Ewaluacja 

nauczycieli w-f 

:“Aktywność 

fizyczna i zajęcia 

w czasie wolnym 

- kultura 

spędzania czasu 

wolnego” 

 

Uczniowie 

wypełniają 

anonimowy 

test 70% 

uczniów  

 

Udział uczniów, 

w badaniu 

ankietowym.  

 

 

 

Uczniowie klas  

IVa, IVb, Va, 

VIa, VIIa, VIIIa  

 

Joanna Kunkel  

 

Umieszczenie 

wyników na 

stronie 

internetowej 

szkoły. 

 

Dyrektor 

Maj 

Ewaluacja. Test 

ewaluacyjny dla 

uczniów  

Uczniowie 

wypełniają 

anonimowy 

test 

dotyczący 

przestrzegan

ia norm 

społecznych 

Udział uczniów w 

badaniu 

ankietowym.  

U-7a,8a  

 

Pedagodzy  

 

 

Koordynator 

 

Wyniki ankiety. 

Wnioski. 

Analiza ankiet Zespół SZPZ 
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Opracował szkolny zespół ds. SzPZ 

 

REALIZACJA PROGRAMÓW I AKCJI  - cały rok: 

 

 Program UE „Owoce i warzywa w szkole” 

 Program ARR „Mleko w szkole” 

 Program „Nie pal przy mnie, proszę!" i „Znajdź właściwe rozwiązanie” 

 Program „Moje dziecko idzie do szkoły 

 

Czerwiec 

Festyn zdrowia:  

Szkolny Piknik 

Rodzinny 

„Z Jedynką po 

zdrowie” 

 

70% Rady 

Rodziców 

jest 

zaangażowa

nych w 

przygotowa

nie festynu. 

Współudział 

rodziców w  

zorganizowaniu  

„Jarmarku 

Zdrowej 

Żywności” 

 

Rada Rodziców, 

nauczyciela, 

uczniowie, 

rodzice, 

dziadkowie. 

Joanna Kunkel Informacja o realizacji 

zadania.  

 

 

Zabawy na 

świeżym 

powietrzu, 

dokumentacja 

fotograficzna. 

 

 

Dyrektor 

 


