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1. Opis podjętych działań w zakresie diagnozowania potrzeb społeczności szkolnej 
(wypełniają szkoły/placówki, które składają swój pierwszy roczny raport)

W maju 2013 r. przeprowadzono diagnozę wstępną wśród uczniów dotyczącą ich samopoczucia
i  funkcjonowania  w  szkole.  Przeprowadzono  rozmowy  z  nauczycielami  i  pracownikami
niepedagogicznymi na temat klimatu panującego w szkole, potrzeb personelu, a także problemów w
pracy z uczniami. Diagnozę wstępną przeprowadzono po analizie ankiet,  rozmów (wywiadów) i
obserwacji.
Na  podstawie  diagnozy  powstał  Program  Szkoły  Promującej  Zdrowie,  który  został  poddany
konsultacjom rodziców. Ich uwagi zostały uwzględnione przed zatwierdzeniem i opublikowaniem
tego dokumentu na stronie internetowej szkoły.
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2. Sprawozdanie z realizacji podjętych działań

PREZENTACJE:

• E - dodatki 
• Lekkoatletyka T.Szymkowiak 
• Pierwsza pomoc 
• Sport, rodzina to dla zdrowia dobra alternatywa 
• Uzależnienia

  

   SCENARIUSZE:

• Dyktando Trzymaj Formę 
• GEOGRAFIA - GRA 
• Happening Nałogom Stop 
• Scenariusz lekcji biologii Higiena i choroby ukł.pokarmowego 
• Scenariusz lekcji geografii Skąd przybyły warzywa, owoce, przyprawy 
• Scenariusz lekcji historii Jak jadano kiedyś a jak dzisiaj 
• Scenariusz lekcji j.ang. Zdrowe życie, zdrowe jedzenie 
• Scenariusz lekcji j.niemieckiego Co robisz dla swojego zdrowia 
• Scenariusz lekcji matematyki Jedz, licz i ćwicz 
• Scenariusz lekcji matematyki Kalorie w matematyce 
• Scenariusz lekcji techniki Świadomy konsument 
• Scenariusz lekcji wf i wych. zdrowotnego Aktywność fizyczna a prawidłowe 

odżywianie 
• Scenariusz lekcji wychowawczej Dobre jedzenie zawsze w cenie 

 

3. Monitoring podjętych działań

Skuteczność  podjętych  działań  monitorowano  przez:  obserwacje,  rozmowy,  zaangażowanie
uczniów  w  działania  prozdrowotne,  a  także  wpisy  w  dokumentacji  szkolnej  (e-dziennik),
sprawozdania, protokoły.

4. Ewaluacja podjętych działań

Ewaluacja została przeprowadzona na podstawie obserwacji i rozmów z uczniami, rodzicami
oraz  pracownikami  szkoły.  Wynika  z  niej,  że  prowadzone  działania  pozytywnie  wpływają  na
podejmowanie  prozdrowych  wyborów  przez  społeczność  szkolną  zwiększając  świadomość  w
zakresie zdrowego stylu życia. Działania te powinny być kontynuowane.

http://gimnazjum-2.wrzesnia.pl/Media/Files/zdrowie/scenariusze/scenariusz-lekcji-wychowawczej-dobre-jedzenie-zawsze-w-cenie.pdf
http://gimnazjum-2.wrzesnia.pl/Media/Files/zdrowie/scenariusze/scenariusz-lekcji-wf-i-wych.-zdrowotnego-aktywnosc-fizyczna-a-prawidlowe-odzywianie.pdf
http://gimnazjum-2.wrzesnia.pl/Media/Files/zdrowie/scenariusze/scenariusz-lekcji-wf-i-wych.-zdrowotnego-aktywnosc-fizyczna-a-prawidlowe-odzywianie.pdf
http://gimnazjum-2.wrzesnia.pl/Media/Files/zdrowie/scenariusze/scenariusz-lekcji-techniki-swiadomy-konsument.pdf
http://gimnazjum-2.wrzesnia.pl/Media/Files/zdrowie/scenariusze/scenariusz-lekcji-matematyki-kalorie-w-matematyce.pdf
http://gimnazjum-2.wrzesnia.pl/Media/Files/zdrowie/scenariusze/scenariusz-lekcji-matematyki-jedz-licz-i-cwicz.pdf
http://gimnazjum-2.wrzesnia.pl/Media/Files/zdrowie/scenariusze/scenariusz-lekcji-j.niemieckiego-co-robisz-dla-swojego-zdrowia.pdf
http://gimnazjum-2.wrzesnia.pl/Media/Files/zdrowie/scenariusze/scenariusz-lekcji-j.ang.-zdrowe-zycie-zdrowe-jedzenie.pdf
http://gimnazjum-2.wrzesnia.pl/Media/Files/zdrowie/scenariusze/scenariusz-lekcji-historii-jak-jadano-kiedys-a-jak-dzisiaj.pdf
http://gimnazjum-2.wrzesnia.pl/Media/Files/zdrowie/scenariusze/scenariusz-lekcji-geografii-skad-przybyly-warzywa-owoce-przyprawy.pdf
http://gimnazjum-2.wrzesnia.pl/Media/Files/zdrowie/scenariusze/scenariusz-lekcji-biologii-higiena-i-choroby-ukl.pokarmowego.pdf
http://gimnazjum-2.wrzesnia.pl/Media/Files/zdrowie/scenariusze/happening-nalogom-stop.pdf
http://gimnazjum-2.wrzesnia.pl/Media/Files/zdrowie/scenariusze/geografia-gra.pdf
http://gimnazjum-2.wrzesnia.pl/Media/Files/zdrowie/scenariusze/dyktando-trzymaj-forme.pdf
http://gimnazjum-2.wrzesnia.pl/Media/Files/zdrowie/uzaleznienia.pdf
http://gimnazjum-2.wrzesnia.pl/Media/Files/zdrowie/sport-rodzina-to-dla-zdrowia-dobra-alternatywa.pdf
http://gimnazjum-2.wrzesnia.pl/Media/Files/zdrowie/pierwsza-pomoc.pdf
http://gimnazjum-2.wrzesnia.pl/Media/Files/zdrowie/lekkoatletyka-t.szymkowiak.pdf
http://gimnazjum-2.wrzesnia.pl/Media/Files/zdrowie/e-dodatki.pdf
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