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PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE  

NAZWA SZKOŁY  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1                                

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 

IM KAZIMIERZA PROMYKA W 

PABIANICACH  

 

ADRES  http://sp1pabianice.pl/ 

TELEFON 42 215-25-35 

ADRES MAILOWY  sekretariat@sp1pabianice.pl 

IMIĘ I NAZWISKO DYREKTORA SZKOŁY mgr Anna Leśniak 

IMIĘ I NAZWISKO KOORDYNATORA 

zespołu ds. promocji zdrowia w szkole  

mgr Bartosz Zawiasa – wychowawca 

świetlicy szkolnej – powierzone zadania:  

Współpraca z Dyrekcją w sprawie 

planowania i realizacji szkoleń 

społeczności szkolnej w zakresie promocji 

zdrowia i edukacji prozdrowotnej. 

 

Propagowanie idei Szkoły Promującej 

Zdrowie w społeczności szkolnej i 

lokalnej. 

 

Kierowanie pracami Szkolnego Zespołu 

ds. Promocji Zdrowia w zakresie 

planowania pracy, inicjowania działań, 

ewaluacji, sprawozdań, itp. 

 

Współdziałanie                                                          

z Regionalnym/Wojewódzkim 

Koordynatorem wspierającym pracę szkół. 

 

IMIONA I NAZWISKA CZŁONKÓW 

ZESPOŁU  

Bartosz Zawiasa- lider –wychowawca 

świetlicy szkolnej 

Maria Bryk- Malinowska- nauczyciel 

edukacji wczesnoszkolnej  

Magdalena Bąkowska –Tarnecka- 

nauczyciel angielskiego  
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Piotr Górny- nauczyciel WF 

 

Edyta Koryzna- nauczyciel WF 

 

 

 W ciągu ostatnich trzech lat pracy w naszej szkole realizowaliśmy działania w ramach programu Szkoła Promująca Zdrowie w oparciu o 

opracowywane przez nas plany działań. Ostatni rok był wyjątkowo trudny ze względu na epidemię. Oprócz tego, że spora część działań musiała ulec 

modyfikacji lub zupełnej zmianie, czas ten spowodował, że pojawiły się całkiem nowe problemy związane z profilaktyką zdrowia, jak również z 

zaburzeniem dotychczasowego funkcjonowania uczniów, co negatywnie wpłynęło na ich zdrowie, stan emocjonalny i komfort psychiczny. Pomimo 

długiego okresu nauki zdalnej nasze działania nie zostały wstrzymane, a jedynie nieco zmienione, dostosowane do nowych warunków i częściowo 

przeniesione do świata wirtualnego.   

Autoewaluację przeprowadzono w zakresie 2 standardów : 

 Standard 2: Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły oraz rodziców uczniów. 

 

 Standard 4: Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i 

innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami. 
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ARKUSZ ZBIORCZY DLA STANDARDU DRUGIEGO: badanie klimatu społecznego szkoły  

z perspektywy różnych grup jej społeczności za pomocą ankiety 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik IIa 
 

Badana 

grupa/ 

liczba 

zbadanych 

osób 

Wymiary 

(numery stwierdzeń) 

Ocena 

(średnia 

punktów) 

w każdym 

wymiarze 

Ocena 

(średnia 

punktów) we 

wszystkich 

wymiarów 

Elementy wymagające poprawy 

(jeśli aktualny stan odbiega  

od pożądanego, czyli oceny 5) 

1 2 3 4 5 

Uczniowie 

liczba: 121  

Stwarzanie uczniom możliwości uczestnictwa w życiu szkoły (3–5) 5 

4,6 

Przejawy nieprawidłowych relacji między 

uczniami Relacje i wsparcie ze strony nauczycieli (6–9) 5 

Relacje między uczniami (10–16) 4 

Nauczyciele 

Liczba:43 

Stwarzanie nauczycielom możliwości uczestnictwa w życiu szkoły (4–5) 5 

5 

 

Relacje i wsparcie ze strony dyrekcji szkoły (6–9) 5 

Relacje z nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi (10–14) 5 

Relacje z uczniami (15–18) 5 

Relacje z rodzicami uczniów (19–21) 5 

Pracownicy 

niepedago-

giczni 

liczba:8 

Stwarzanie pracownikom możliwości uczestnictwa w życiu szkoły (4–5) 5 

5 

 

Relacje i wsparcie ze strony dyrekcji szkoły (6–8) 5 

Relacje z nauczycielami (9–11) 5 

Relacje z innymi pracownikami szkoły, którzy nie są nauczycielami (12–15) 5 

Relacje z uczniami (16–18) 5 

Rodzice 

uczniów 

liczba: 121 

Stwarzanie rodzicom możliwości uczestnictwa w życiu szkoły (3–6) 4 

4,6 

Nie wszyscy rodzice mają poczucie , że 

stwarzane  są im  możliwości uczestniczenia 

w życiu szkoły.  
Relacje z nauczycielami i dyrekcją (7–9) 5 

Postrzeganie przez rodziców sposobu, w jaki nauczyciele traktują ich 

dziecko (10–13) 

5 
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Podsumowanie wyników w standardzie drugim: badanie klimatu społecznego za pomocą ankiety 

Średnia liczba punktów dla standardu drugiego dla wszystkich badanych grup: 4,8 

Problem priorytetowy (wybrany na podstawie zapisów w kolumnie 5): 

 - Przejawy nieprawidłowych relacji między uczniami. 

-  Nie wszyscy rodzice mają poczucie , że stwarzane  są im  możliwości uczestniczenia w życiu szkoły 
 

 

Data:………………..                                                                                                            Podpis szkolnego koordynatora: ……………………………      

 

  

 

 

ARKUSZ ZBIORCZY DLA STANDARDU CZWARTEGO   

                                                                                                                                       Załącznik IV 
 

Wymiary i wskaźniki (stan pożądany „optymalny”) 
Ocena 

(punkty) 
Elementy wymagające poprawy 

(jeśli aktualny stan odbiega od pożądanego, czyli oceny 5)   
1 2 3 

1. Wybrane pomieszczenia i wyposażenie szkoły, organizacja pracy w szkole oraz działania na rzecz ochrony środowiska 

a. Stołówka szkolna jest urządzona estetycznie, możliwe jest spożycie ciepłego 

posiłku bez pośpiechu (Obserwacja, ankieta U – pyt. 27) 
5    4    3    2 

Uczniowie uważają, że stołówka szkolna jest urządzona 

estetycznie,  ale nie wszyscy z nich mogą zjeść bez pośpiechu. 
b. W szkole jest odpowiednio wyposażone i wykorzystywane pomieszczenie do 

indywidualnej, spokojnej pracy nauczycieli (Obserwacja) 
5    4    3    2 

 

c. W szkole jest pomieszczenie do spotkań indywidualnych nauczycieli  

z rodzicami uczniów (Obserwacja) 
5    4    3    2 

 

d. W szkole jest odpowiednio wyposażone pomieszczenie socjalne dla 

pracowników obsługi (Obserwacja) 
5    4    3    2 

 

e. W szkole jest odpowiednio wyposażony  gabinet profilaktyki zdrowotnej i  

czas pracy pielęgniarki/higienistki szkolnej jest dostosowany do liczby 

uczniów (Obserwacja, wywiad z pielęgniarką) 

5    4    3    2 
 

f. Uczniowie mają możliwość pozostawiania podręczników i pomocy  

w szkole (Obserwacja) 
5    4    3    2 

 

g. Stoły i krzesła są dostosowane do wzrostu uczniów; uczniowie są 5    4    3    2  
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informowani o właściwym dla nich numerze mebli (Obserwacja, wywiady  

z uczniami) 

h. Jakość (oceniana z punktu widzenia ergonomii i profilaktyki zaburzeń układu 

ruchu) oraz stan techniczny krzeseł i stołów dla nauczycieli są dobre 
(Obserwacja, wywiad z N) 

5    4    3    2 
 

i. Nauczyciele i inni pracownicy uważają, że praca w szkole jest dobrze 

zorganizowana, równomiernie rozłożone są zadania (Ankieta N – pyt. 33, Pn – 

pyt. 22) 
5    4    3    2 

 

j. W szkole podejmuje się działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu 

i zanieczyszczeniu środowiska ora ochrony przed ich negatywnymi skutkami 

dla zdrowia ludzi (Obserwacja, analiza dokumentów, wywiad z dyrektorem, 

intendentką)  

 

 

 

 

5 

 

2. Czystość w szkole 

a. W szkole jest czysto (Obserwacja, ankieta U – pyt. 22, N – 31, R – pyt. 17) 5    4    3    2  

b. W toaletach i umywalniach jest czysto, stale dostępny jest papier toaletowy i 

mydło, jednorazowe ręczniki lub suszarki (Obserwacja, ankieta U – pyt. 23) 

5    4    3    2 

.  

Nie wszyscy uczniowie uważają, że w toaletach i umywalniach 
jest stale dostępny papier toaletowy, mydło i jednorazowe 
ręczniki.  

 
c. Uczniowie zachowują porządek i dbają o czystość w szkole (Obserwacja, 

ankieta U – pyt. 24, Pn – pyt. 21) 5    4    3    2 
Nie wszyscy uczniowie zachowują porządek i dbają o czystość w 
szkole  

 

3. Organizacja przerw międzylekcyjnych  
a. Wszystkie przerwy międzylekcyjne (poza tzw. długą przerwą) trwają nie 

krócej niż 10 minut (Analiza dokumentów, obserwacja) 
5    4    3    2  

b. Podejmowane są systematyczne działania dla zmniejszenia hałasu w szkole, 

zwłaszcza w czasie przerw międzylekcyjnych (Obserwacja, wywiady z dyrekcją, 

ankieta N – pyt. 32) 

5    4    3    2 Nie wszyscy nauczyciele uważają, że podejmowane są 
systematyczne działania dla zmniejszenia hałasu w szkole 

 

c. Przy sprzyjającej pogodzie uczniowie spędzają przerwy międzylekcyjne na 

powietrzu (Obserwacja, ankieta U – pyt. 25) 
5    4    3    2  

4. Wychowanie fizyczne oraz aktywność fizyczna członków społeczności szkolnej 
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a. Dokonywana jest diagnoza potrzeb uczniów w zakresie aktywności fizycznej 

i wykorzystywane są ich propozycje w planowaniu obowiązkowych lekcji 

WF, zajęć do wyboru i pozalekcyjnych (Wywiad z nauczycielami WF)  
5    4    3    2 

 

b. Istnieje oferta zajęć do wyboru dla uczniów (od klasy IV szkoły 

podstawowej) w ramach obowiązkowych zajęć WF (Wywiady z nauczycielami 

WF) 
5    4    3    2 

Brak oferty zajęć do wyboru w ramach wychowania fizycznego 

c. Dokonuje się okresowej analizy rozmiarów i przyczyn absencji uczniów na 

lekcjach WF oraz podejmowane są działania dla zwiększenia  uczestnictwa  

uczniów w lekcjach WF i ograniczenia liczby zwolnień z tych lekcji (Wywiad  

z nauczycielami WF, dyrektorem) 

5    4    3    2 

 

d. Sprawy związane z aktywnością fizyczną i uczestnictwem uczniów  

w zajęciach WF są omawiane na zebraniach z rodzicami; rodziców zachęca 

się do organizacji/udziału w szkolnych imprezach związanych z aktywnością 

fizyczną i zdrowym żywieniem (Ankieta R – pyt. 18 i 20) 

5    4    3    2 

 

e. Prowadzone są zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla 

uczniów jej potrzebujących (Wywiad z nauczycielami WF, pielęgniarką szkolną) 
5    4    3    2  

f. Nauczyciele WF współpracują z pielęgniarką szkolną w zakresie kwalifikacji 

lekarskiej uczniów do zajęć WF i dostosowują formy zajęć do potrzeb  

i możliwości uczniów z chorobami przewlekłymi, w tym z otyłością (Wywiad  

z nauczycielami WF, pielęgniarką) 

5    4    3    2 

 

g. W ocenianiu uczniów na zajęciach WF bierze się pod uwagę ich 

systematyczność w uczęszczaniu na zajęcia, zaangażowanie, aktywność na 

lekcjach i postępy, a nie tylko wyniki testów sprawności fizycznej  

i innych sprawdzianów (Wywiad z nauczycielami WF) 

5    4    3    2 

 

h. W szkole istnieje oferta udziału w zorganizowanych zajęciach 

ruchowych/sportowych (np. oferta zajęć w szkole, wykorzystanie środków  

z funduszu socjalnego na zajęcia poza szkołą) dla pracowników szkoły 
(Analiza dokumentów) 

5    4    3    2 

Szkoła nie posiada oferty zajęć promujących aktywność fizyczną 
pracowników  

 

5. Żywienie w szkole 

a. Uczniowie mają stały dostęp do wody pitnej (poza wodą z kranu) lub do  

innego napoju (Obserwacja) 
5    4    3    2 

Szkoła posiada wodopoje, jednak w związku z wystąpieniem 

epidemii Covid 19 dostęp do wody pitnej został wstrzymany, co 

jest problemem dla niektórych uczniów.      

Nie wszyscy uczniowie mają dostęp do wody pitnej                                                           

b. Z asortymentu sklepików szkolnych eliminuje się słodycze i słodkie napoje 

oraz chipsy i inne produkty zawierające dużo soli i tłuszczu (Obserwacja, 

wywiad z dyrektorem, prowadzącym sklepik) 
5    4    3    2 

 

c. Organizowane są drugie śniadania spożywane wspólnie przez wszystkich 

uczniów i nauczyciela w każdej klasie (Obserwacja, wywiady z N, ankieta U – 
5    4    3    2 Brak organizacji wspólnego spożywania drugiego śniadania  
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pyt. 26) wspólnie przez wszystkich uczniów w klasach IV-VIII  

d. Organizowane są ciepłe posiłki szkolne dla uczniów z wykorzystaniem 

zasad racjonalnego żywienia (Obserwacja, analiza jadłospisów, ich ocena przez 

pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznej) 
5    4    3    2 

 

e. Szkoła uczestniczy w „Programie dla szkół” Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa i owoce, warzywa oraz mleko dostarczane szkole w ramach 

programu są właściwe wykorzystywane (eliminowanie marnotrawstwa) 
(Obserwacja, wywiady z dyrektorem, N) 

5    4    3    2 

 

f. Okresowo diagnozuje się, czy uczniowie przychodzą do szkoły po 

śniadaniu i co zjadają (kupują lub przynoszą) w czasie pobytu w szkole; 

wyniki tej diagnozy omawiane są z uczniami i rodzicami (Analiza 

dokumentów, ankieta R –pyt. 19,wywiady z wybranymi wychowawcami) 

5    4    3    2 

 

g. Organizuje się dożywianie uczniów z rodzin o niskich dochodach w sposób 

przeciwdziałający ich dyskryminacji i stygmatyzacji (Obserwacja, analiza 

dokumentacji) 
5    4    3    2 

 

h. W czasie uroczystości, imprez, zebrań w szkole i w klasach (np. imieniny, 

urodziny uczniów) oferowane są warzywa, owoce, a ograniczane słodycze, 

słodkie napoje, chipsy i inne produkty zawierające dużo soli i tłuszczu 
(Obserwacja, wywiady z dyrektorem)  

i.  

5    4    3    2 

 

j. W organizacji posiłków uwzględnia się specyficzne potrzeby żywieniowe 

uczniów (np. z przewlekłymi chorobami, na diecie wegetariańskiej) 

(Obserwacja, wywiad z  pracownikami stołówki) 
5    4    3    2 

Szkoła korzysta z posiłków w formie cateringu, nie uwzględnia 

się w nich diet. Zawsze natomiast są wskazane alergeny                 

w jadłospisie.  

 

Podsumowanie wyników w standardzie czwartym 

Wymiar 
Średnia liczba 

punktów 

Wybrane elementy, których poprawa jest pilna i możliwa 

(wybierz je z kolumny 3) 
a b c 

1. Wybrane pomieszczenia i wyposażenie 

szkoły, organizacja pracy w szkole oraz 

działania na rzecz ochrony środowiska 

5 

 

2. Czystość w szkole 4 

 Nie wszyscy uczniowie uważają, że w toaletach i umywalniach jest stale dostępny 
papier toaletowy, mydło i jednorazowe ręczniki.  

 Nie wszyscy uczniowie zachowują porządek i dbają o czystość w szkole.  
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3. Organizacja przerw międzylekcyjnych  4,6 
Nie wszyscy nauczyciele uważają, że podejmowane są systematyczne działania dla zmniejszenia 
hałasu w szkole.  

4. Wychowanie fizyczne oraz aktywność 

fizyczna członków społeczności szkolnej 
4,5 

Brak  oferty zajęć do wyboru dla uczniów w ramach obowiązkowych zajęć WF 

Szkoła nie posiada oferty zajęć promujących aktywność fizyczną pracowników  
 

 

5. Żywienie w szkole 4,4 
Brak organizacji wspólnego spożywania drugiego śniadania wspólnie przez wszystkich uczniów  

w klasach IV-VIII, brak uwzględniania wybranych diet w jadłospisie.  

 

Średnia liczba punktów dla standardu czwartego (dla 5 wymiarów): 4,5 

 

Problem priorytetowy (wybrany na podstawie zapisów z kolumny c): Niedostateczne dbanie o zachowanie  porządku i czystości przez 

uczniów.  
 

Data: ………………                                                                                                          Podpis szkolnego koordynatora: ……………………… 
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ARKUSZ OCENY EFEKTÓW DZIAŁAŃ                                                              

 
 

        Dobre samopoczucie w szkole (część E ankiety)                                                                                             ZAŁĄCZNIK V  

Badana grupa 

Średnia 

liczba 

punktów 

Najważniejsze lub najczęściej powtarzające się czynniki wpływające  

na samopoczucie (dotyczy odpowiedzi na pytania otwarte w ramkach) 
Przyczyny nieudzielenia 

odpowiedzi  

na pytania otwarte DOBRZE ŹLE 

1 2 3 4 5 

Uczniowie 

Liczba  

zbadanych: 121 

4 

 Ciekawe lekcje, rozmowy z  

koleżankami, 

 Zdobywanie nowej 

wiedzy 

 Niektóre 

przedmioty 

 Miłe osoby/przyjaciele 

 Zapewnione 

bezpieczeństwo 

 

 Niektóre lekcje 

 Przymus chodzenia do szkoły 

 Komentarze/przezywanie/wyśmiewanie  

obrażanie 

 Strach przed wyśmianiem przez  

rówieśników 

 

Nauczyciele 

Liczba  

zbadanych: 43 

5 

 Pomocni i życzliwi  

nauczyciele 

 

 Satysfakcja z pracy                   

z dziećmi 

 Słowa uznania od rodziców 

 

 Satysfakcja z pracy                 

z dziećmi i  innymi 

nauczycielami 

 

 Przyjazna atmosfera 

 

 Prowadzenie zajęć   

dydaktycznych 

 Koleżanki i koledzy               

(dobre relacje) 

 Przeciążenie pracą w postaci nadmiernie 

rozbudowanej dokumentacji. Zbyt długi 

czas pracy przy komputerze.  
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Pracownicy 

niepedagogiczni 

Liczba  

zbadanych: 8 

5 

 Atmosfera 

 Znam swoje obowiązki           

i  staram się je dobrze  

wykonywać i odczułam się  

doceniona. 

  

Rodzice uczniów 

Liczba  

zbadanych: 121 

5 

 Miłe podejście        

                                                 

 Życzliwość  nauczycieli 

 

 Czystość w szkole 

 

 Miły i przyjazny 

wychowawca 

 

 Długoletnia znajomość 

szkoły,  jej zasad i 

nauczycieli 

 

 Duża przestrzeń 

 

 Ładny i duży teren 

 wokół  szkoły 

 Nauczyciele są życzliwi.   

 Dziecko czuje się w szkole 

dobrze 

 Pracownicy obsługi  

bardzo pomocni w  każdej 

sprawie 

 

  

Średnia liczba 

punktów  

dla czterech grup 

4,7 

  

 

Elementy wymagające poprawy : Relacje między uczniami.   

Problem priorytetowy:. Przejawy nieprawidłowych relacji między uczniami.  
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Podejmowanie działań dla umacniania zdrowia (część F ankiety) 

Badana grupa 

Odsetek 

odpowiedzi  

Tak 

Działania dla umacniania zdrowia podejmowane  

NAJCZĘŚCIEJ NAJRZADZIEJ 

1 2 3 4 

Uczniowie 

Liczba  

zbadanych: 121 

83,92% 

 Zwiększenie lub podejmowanie aktywności  

fizycznej 

 

 Zwracanie większej uwagi na to, jak się  odżywiam 

 

 

 Większa dbałość o higienę osobistą.  

  

 Pozytywne myślenie na swój temat. 

 

 Znajdowanie w ciągu dnia czasu na odpoczynek,  

hobby itp. 

 Ograniczenie czasu wolnego spędzanego przy  

komputerze, telewizorze i smartfonie. 

 

 Kiedy zdarza się nieporozumienie staram się  

rozwiązywać je pokojowo. 

 

 Zwracanie się z prośbą do innych w razie  

potrzeby. 

Nauczyciele 

Liczba  

zbadanych: 21 

94% 

 Zwiększenie lub podejmowanie aktywności  

fizycznej 

 

 Zwracanie większej uwagi na to, jak się  odżywiam 

 

 

 Większa dbałość o higienę osobistą.  

  

 Pozytywne myślenie na swój temat. 

 

 Znajdowanie w ciągu dnia czasu na odpoczynek,  

hobby itp. 

 

Pracownicy 

niepedagogiczni 

Liczba  

zbadanych: 8 

80% 

 Zwracanie większej uwagi na dobre relacje              

z  bliskimi osobami 

 

 Szukanie pozytywów u siebie i u innych 

 

 Zwracanie się z prośba o pomoc do innych                   

 Znajdowanie czasu na relaks i odpoczynek 
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w  razie potrzeb 

Średni odsetek 

odpowiedzi tak dla 

trzech grup 

85,9% 

 

 

Wnioski do dalszych działań: 
 

 Kształcenie umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu jako alternatywy dla spędzania czasu przed komputerem lub tabletem. 

 

 Kontynuowanie działań dla utrzymania dobrych efektów dotyczących aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania oraz  kształtowanie 

poprawnych nawyków higienicznych. 

 Dostosowywanie tematyki edukacji zdrowotnej dotyczącej działań na rzecz umacniania zdrowia dla każdej grupy środowiska szkolnego. 

 

 Podtrzymanie bardzo dobrej atmosfery w szkole. 

 

 

 

Data:………………………                                                                                          Podpis szkolnego koordynatora: ……………………….. 
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RAPORT KOŃCOWY Z AUTOEWALUACJI    Załącznik VI 
 

1. Ocena standardów i wybór problemów priorytetowych 

 

Standard 2 i 4 

Średnia 

liczba 

punktów  

Problem priorytetowy 

1 2 3 

Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu  

i dobremu samopoczuciu uczniów, 

nauczycieli i innych pracowników szkoły 

oraz rodziców uczniów  

4,8 

 
o 40% uczniów przejawia 

nieprawidłowe relacje (  
brak właściwej komunikacji, 
konflikty).  

o Nie wszyscy rodzice mają 
poczucie, że stwarzane są 
im możliwości uczestnictwa 
w życiu szkoły.  

 

Warunki oraz organizacja nauki i pracy 

sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu 

uczniów, nauczycieli i innych pracowników 

szkoły oraz współpracy z rodzicami 

4,5 

Za małe zaangażowanie uczniów                         

w zachowanie porządku w szkole. 

 

2. Ocena efektów działań i wybór problemów priorytetowych (ankieta cz. E) 

Dobre samopoczucie w szkole: 

 Średnia liczba punktów dla 4 grup: 4,7 

    Problem priorytetowy:  
 Przejawy nieprawidłowych relacji między uczniami (brak wsparcia i pomocy wśród uczniów, brak właściwej komunikacji)             
 

3.Podejmowanie działań dla wzmacniania zdrowia (ankieta cz. F) 

 Średni odsetek odpowiedzi „tak” dla 3 grup: 85,9% 

 Wnioski do dalszych działań: 

 

-  Wzmacniać u uczniów nawiązywanie konstruktywnych relacji z rówieśnikami.  

-  Promować zdrowie psychiczne.  

-  Kształcenie umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu jako alternatywy dla przebywania przed komputerem lub tabletem. 
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-  Kontynuowanie działań dla utrzymania dobrych efektów dotyczących aktywności fizycznej  i zdrowego odżywiania. 

- Dostosowywanie tematyki edukacji zdrowotnej dotyczącej działań na rzecz umacniania  zdrowia dla każdej grupy środowiska szkolnego. 

- Podtrzymanie bardzo dobrej atmosfery w szkole. 

 

Podsumowanie 

Co jest największym osiągnięciem (mocną stroną) szkoły jako szkoły promującej zdrowie? 

1) Uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice, uważają, że promocja zdrowia jest ważną sprawą  w szkole. Dyrekcja szkoły wspiera działania                          

w zakresie promocji zdrowia. 

2) Realizujemy projekty i działania edukacyjne wynikające z potrzeb środowiska szkolnego powiązane z edukacją zdrowotną i ze 

szkolnym programem wychowawczo–profilaktycznym. Realizowane są następujące programy: międzynarodowy Program profilaktyki 

zdrowia psychicznego - „ Przyjaciele Zippiego”, Innowacja pedagogiczna "Emocja", ogólnopolski projekt czytelniczy „Lekturki spod 

chmurki”. Poprzez nasze działania dbamy o kształtowanie postaw społecznych u uczniów, rozbudzanie wiary we własne możliwości, 

aktywizacja dzieci na rozumienie emocji i uczuć innych osób, wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość szacunek 

wrażliwość. Organizujemy wycieczki rowerowe rozwijając sprawność ruchową. Realizujemy lekcje, podczas których uczniowie 

przyrządzają zdrowe wersje posiłków pokarmów, w tym: pizza, soki koktajle owocowe, wypieki świąteczne. Zakładamy własne 

hodowle np. fasoli, cebuli, rzeżuchy - „zdrowie sami hodujemy”. Wspólne tworzymy zdrowe menu. Zrealizowane były zadania w 

ramach Programu Edukacyjno-Profilaktycznego dla dzieci z klas IV–VI szkół podstawowych „Loguj się z głową! W ramach 

ogólnopolskiej akcji „Zaproś mnie na swoją lekcję”, podczas nauki zdalnej, uczniowie wymieniali się doświadczeniami z rówieśnikami 

i nauczycielami z całej Polski. W klasach starszych odbywała się lekcja pt: „Bezpieczeństwo w sieci” poprowadzona przez znanego i 

lubianego youtubbera InarYiF. Dzieci młodsze realizowały podobne zajęcia z udziałem swoich wychowawców.  

3) Atmosfera oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu.  Nauczyciele odczuwają satysfakcję pracy           

z dziećmi oraz wsparcie ze strony grona pedagogicznego. Szkoła jest dobrze wyposażona, posiada własne boisko . oraz plac zabaw 

Nivea, który służy uczniom  do zabaw i odpoczynku na świeżym powietrzu po zajęciach szkolnych. W szkole jest utrzymywana 



16 
  

czystość i porządek. Uczniowie mają możliwość pozostawienia swoich podręczników oraz pomocy naukowych w szafkach. Nasza 

szkoła posiada pomieszczenia, gdzie mieszczą się gabinet pielęgniarki, logopedy oraz gabinety psychologa i pedagoga,  salę do terapii 

integracji sensorycznej i gimnastyki korekcyjnej. 

4) Prawidłowe żywienie uczniów jest  priorytetem. Uczniowie mają dostęp do wody pitnej – ograniczony tylko ze względu na przepisy 

sanitarne w czasie pandemii. Szkoła posiada swoją jadalnię, w której uczniowie mogą zjeść posiłek. Społeczność szkolna uczestniczy 

również w programie „Owoce i Warzywa w Szkole”. Orgaznizowane są cykliczne akcje promujące zdrowe żywienie np. Tydzień 

zdrowej żywności, Śniadanie daje moc, wspólne przygotowywanie posiłków oraz zajęcia i warsztaty tematyczne obejmujące tematyką 

wdrażanie do pożądanych nawyków żywieniowych. Część z tych działań ma także element rywalizacji, co podnosi poziom 

zaangażowania uczniów w ich realizację np. „Tydzień zdrowej żywności – tydzień kolorów” – codziennie punktowane jest 

zaangażowanie poszczególnych klas, a na koniec zwycięzcy otrzymują nagrodę w postaci sprzętu sportowego (np. piłki, skakanki itp. 

zachęcające do aktywności ruchowej podczas przerw).  

5) Ze względu na okres pandemii niezwykle istotne stało się utrwalanie nawyków higienicznych wśród uczniów.  Wpłynęło to pozytywnie 

na profilaktykę nie tylko Covid-19, ale też wszelkich innych chorób przenoszonych drogą kropelkową lub przez brudne ręce. 

Uczniowie podnieśli poziom świadomości w zakresie zakażeń, zwracają większą uwagę na czystość rąk, przyborów szkolnych, 

wzajemnie się motywują w tym zakresie. Dbając o higienę jamy ustnej regularnie prowadzone były akcje fluoryzacji, a także dzieci 

odwiedzały gabinety stomatologiczne, gdzie bliżej przyglądały się pracy stomatologa oraz poznawały tajniki mycia zębów. Naszą 

szkołę odwiedził też dentobus, czyli mobilny gabinet stomatologiczny.  

6) Realizacja  edukacji  zdrowotnej przejawiająca się w podejmowaniu przez społeczność  szkolną działań dla umocnienia zdrowia        

np. różnorodnej aktywności fizycznej oraz dbania o zdrowie psychiczne uczniów. 

- Nasza Szkoła uczestniczy co roku w Rajdzie Rowerowym w którym biorą udział  nauczyciele oraz uczniowie i ich rodziny, 

organizowane  są wycieczki terenowe wprowadzające w świat przyrody i zachęcające do aktywnego spędzania czasu. Poszczególne 

klasy organizują lekcje w terenie, na które udają się właśnie na rowerach. Orgaznizowane były także warsztaty rowerowe z rodzicami  

i uczniami.  

- Realizowane są zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla uczniów klas młodszych. 
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- Dostęp do boiska i praca animatora sportu  zapewnia uczniom możliwość rozwijania zainteresowań sportowych poza godzinami zajęć 

dydaktycznych, również w weekendy.  

- Poprzez nietypowe lekcje wychowania fizycznego, warsztaty, spotkania z ciekawymi gośćmi uczniowie poznają tajniki różnorodnych 

zajęć ruchowych   np. zumba, trampoliny, akrobatyka, koszykówka. Zajęcia w ramach SKS realizowane są także w młodszych klasach.  

- Przy sprzyjającej pogodzie uczniowie realizują lekcje wychowania fizycznego na boisku, podobnie spędzają przerwy 

międzylekcyjne. Dzieci uczęszczające do świetlicy często wychodzą na dwór, gdzie uczestniczą w zabawach, grach ruchowych lub 

korzystają z placu NIVEA. 

- Organizowane są wycieczki krajoznawcze, podczas których uczniowie mają możliwość spędzania aktywnie czasu na dworze np. 

podczas spacerów, wycieczek do lasu, nad rzekę, warsztatów terenowych, zajęć w wiosce indiańskiej, parku linowym, wiosce 

etnograficznej. Również w trakcie pandemii, w okresie, gdy nauka odbywała się stacjonarnie odbywały się takie wycieczki                           

z zachowaniem reżimu sanitarnego.  

- Po zakończeniu nauki zdalnej nauczyciele zadbali o komfort psychiczny, emocjonalny uczniów zwracając szczególną uwagę                    

na odbudowę relacji i więzi rówieśniczych. Aby osiągnąć jak najlepsze efekty kadra nauczycielska uczestniczyła w szkoleniach 

obejmujących tematyką zagrożenie depresją u młodzieży, motywację i inspirację uczniów, zaburzenia zachowania i sposoby radzenia 

sobie z nimi. Po powrocie do szkoły, zwłaszcza starsi uczniowie, którzy bardzo długo realizowali edukację zdalną, mogli uczestniczyć 

w piknikach klasowych, wyjściach z wychowawcą, lekcjach na powietrzu. Poświęcono większą ilość godzin na sprawy wychowawcze 

klas.  

7) Istotnym elementem promocji zdrowia jest uświadamianie uczniom symbiozy z otaczającym światem. Dlatego często organizowane  są 

akcje, projekty, zajęcia, wycieczki o tematyce ekologicznej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na, to, że zdrowe środowisko,         to 

zdrowy człowiek. W bieżącym roku szkolnym tematyka ekologii i jej wpływu na zdrowie i życie człowieka była niezwykle często 

poruszana. Podczas warsztatów terenowych uczniowie badali właściwości wody w rzece, poznawali mikroorganizmy i zwierzęta żyjące 

w niej, poznawali różnorodność gleb oraz ich wpływ na plony rolnicze, odkrywali jak zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby 

wpływają na zdrowie człowieka. Wiele z tych działań wynikało z projektów realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej: „Gdy o powietrze dbamy – zdrowe płuca mamy”, „Oszczędzając wodę –chronisz przyrodę ”. 
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Uczniowie klas młodszych zorganizowali Eko pokaz mody, wykonując przebrania z surowców wtórnych, konstruowali swoje 

ekologiczne gry planszowe uwzględniając poznane zasady dbania o zdrowe środowisko, tworzyli plakaty o tematyce ekologicznej, 

wykorzystywali materiały recyklingowe do stworzenia własnych konstrukcji i rzeźb. Poznawali odnawialne źródła energii podczas 

wycieczek np. do kopalni w Bełchatowie. Świadomość dzieci w zakresie ekologii i jej znaczenia dla człowieka zdecydowanie 

wzrosła. 

8) Od wielu lat jesteśmy uczestnikami międzynarodowego  programu „ Zielona Flaga ” 

9) Tradycją w naszej Szkole jest wspólne przyrządzanie potraw - zarówno podczas lekcji stacjonarnych, zdalnych jak i warsztatach np.              

w klasie gastronomicznej w Zespole Szkół w Widzewie. Wychowawcy i nauczyciele organizują lekcje, podczas których wspólnie                

z uczniami przygotowują sałatki, kanapki, pizzę, zapiekanki, ciastka – zależnie od okoliczności. W ten sposób zachęcamy uczniów                

do samodzielnego gotowania, wykorzystywania naturalnych produktów do przyrządzania potraw, a unikania gotowych                            

i przetworzonych potraw. Nawet nauka zdalna nie zniechęciła nauczycieli do podejmowania takiej aktywności.  

 

Jakie są korzyści z przeprowadzenia autoewaluacji? 

  

 Mogliśmy sprawdzić, w jakim stopniu osiągamy cele, które zakłada koncepcja SzPZ. 

 

 Poznaliśmy mocne i słabe strony społeczności szkolnej i szkoły. 

 

 Opracowany materiał dostarczył wiele cennych wskazówek nad czym pracować, aby uzyskać  satysfakcję i realizację koncepcji SzPZ. 

 

 Zdobyte doświadczenie w przeprowadzeniu autoewaluacji, otrzymane wyniki i ich analiza  ułatwi nam pracę w kolejnych latach. 

 

Jakie były trudności związane z przeprowadzeniem autoewaluacji? 

 Największym problemem jaki się pojawił było wprowadzenie nauczania zdalnego na bardzo długi okres, co uniemożliwiło zbadanie 

uczniów klas I-VI.   
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 Nauczanie zdalne spowodowało, że część zadań umieszczonych w planie Szkoły Promującej Zdrowie zostało wstrzymanych                          

i oczekuje na realizację w nowym roku szkolnym. Dotyczy to szczególnie działań wymagających kontaktu z osobami z zewnątrz, 

gromadzeniem się większej ilości uczniów w jednym pomieszczeniu czy uczestnictwa w poszczególnych wycieczkach. Wiele zadań 

jednak zostało zmodyfikowanych i mimo pandemii przeprowadzonych.  

 Wykorzystanie narzędzi komputerowych ułatwiło pracę. Przeprowadzenie autoewaluacji jest  jednak bardzo pracochłonne                                               

i czasochłonne, a utrudniony kontakt bezpośredni wydłużył czas pracy zespołu.  

Zalecenia/wskazówki do dalszych działań: 

 Udział kadry nauczycielskiej w szkoleniach i kursach dotyczących zdrowego odżywiania. 

 Szczególne zwrócenie uwagi na relacje między uczniowskie po powrocie do nauki stacjonarnej. 

 Zachęcanie uczniów do podejmowania wzmożonej aktywności ruchowej po okresie nauki zdalnej. 

 Dbanie o przestrzeganie nawyków higienicznych i utrzymywanie porządku w swoim otoczeniu.   

 

 

 

 

Data:                                                                                  Podpis szkolnego koordynatora oraz członków zespołu: 


