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I. Skład Szkolnego Zespołu Promocji Zdrowia  

 
1. Lidia Cichal – obecnie koordynator SzZPZ, od roku 1995 przewodnicząca Zespołu Rady 

Pedagogicznej ds. Promocji Zdrowia, autor i realizator wielu dotychczasowych 
programów profilaktyki i promocji zdrowia. 

2. Renata Barsznica - pedagog, opiekun Samorządu Szkolnego, przewodnicząca Zespołu 
Wychowawczego, współautor i realizator programu profilaktyki uzależnień. 

3. Małgorzata Wcisło - realizator programu gimnastyki korekcyjnej w szkole, nauczyciel   
w-f, członek Zespołu Rady Pedagogicznej ds. Edukacji Prozdrowotnej. 

4. Elżbieta Dołęga - nauczyciel techniki i wychowania komunikacyjnego, członek Zespołu 
Rady Pedagogicznej ds. Edukacji Prozdrowotnej. 

5. Wiesława Sitarska - nauczyciel dyplomowany, członek Zespołu Rady Pedagogicznej     
ds. Edukacji Prozdrowotnej. 

6. Ewa Żmidzińska - nauczyciel sztuki, koordynator międzyprzedmiotowej edukacyjnej 
ścieżki regionalnej. 

7. Elżbieta Wdowczyk - nauczyciel przyrody, członek Zespołu Rady Pedagogicznej           
ds. Edukacji Ekologicznej. 

8. Dorota Mroczek - koordynator zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. 
9. Teresa Świrska - vicedyrektor szkoły, członek Zespołu Kierowniczego. 
10. Jolanta Skotnicka - kierownik świetlicy szkolnej, członek Zespołu Kierowniczego. 
11. Ryszard Jakubowski - nauczyciel w-f,  koordynator międzyprzedmiotowej edukacyjnej 

ścieżki prozdrowotnej. 
12. Marek Palica - nauczyciel w-f. 
13. Irena Dębowska - pielęgniarka szkolna. 
 
 

OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE 
 

1.  przewodniczący Rady Szkoły, p.Józef Biłyj, 
5  Rodziców - przewodniczący i członkowie Rady Rodziców, 
6  Uczniów - przedstawicieli Samorządu Szkolnego, 
2  przedstawicieli pracowników administracyjno – technicznych. 
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II. UDZIAŁ NAUCZYCIELI, RODZICÓW, UCZNIÓW  
W SZKOLENIACH Z ZAKRESU PROMOCJI ZDROWIA  
I PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ / do roku 2002 / 

 
 

Wszyscy nauczyciele naszej szkoły odbyli następujące szkolenia: 
 
1. Rok szkolny 1994/95 - ,,Profilaktyka AIDS” (na zebraniu Rady Pedagogicznej – 

prelekcja p. Lidii Cichal plus wypowiedzi naukowców ze świata medycyny nagrane  
z TVP na kasetę video). 

2. Rok szkolny 2001/2002 - ,,Przeciwdziałanie przemocy w szkole” (szkoleniowe 
zebranie Rady Pedagogicznej – prowadziła pedagog p. Renata Barsznica). 

3. Rok szkolny 2001/2002  
– „Pokaz ćwiczeń śródlekcyjnych” - prowadziła  p. Małgorzata Wcisło  
- ,,Trzymaj się prosto przez całe życie” – zreferowała p. Lidia Cichal  

4. Rok szkolny 2001/2002 – sprawozdanie z Forum d/s uzależnień (plenarna Rada 
Pedagogiczna I 2002r. - referowała p. Lidia Cichal ). 

 
Ponadto indywidualnie dokształcali się: 

 
1. p. Renata Barsznica – ,,Psychologiczne wspomaganie dzieci i młodzieży z 

trudnościami” – 230 godzinne studia podyplomowe (Instytut Psychologii UWr – 
2000/2001) 

2. p. Renata Barsznica i p. Grażyna Ostrowska - ,,Przeciw przemocy w szkole” – 200 
godzinny kurs organizowany przez Wrocławską Pracownię Psychoedukacji i Terapii 
,,PLUS” – 2000/2001 

3. p. Lidia Cichal – kurs/szkolenie dla nauczycieli – edukatorów w profilaktyce AIDS – 
1994 r. /Oddział Oświaty Zdrowotnej WSSE we Wrocławiu./ 

4. p. Lidia Cichal – Forum ds. uzależnień – organizowany przez Wydział Zdrowia Urzędu 
Miejskiego Wrocławia – październik 2001r. (potraktowano instruktażowo) 

5. p. Elżbieta Dołęga – kurs z wychowania komunikacyjnego i  z BRD – 1999/2000. 
6. p. Elżbieta Dołęga – konferencja ,,Pieszo i rowerem”, zorganizowana przez Instytut 

Kształcenia Nauczycieli ARKA. 
7. p. Irena Dębowska – (pielęgniarka) – szkolenie na temat uzależnień od narkotyków – 

organizowany przez Wydział Zdrowia / sierpień 2002r. /. 
 
Natomiast uczniowie pogłębiali wiedzę z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki 

uzależnień zgodnie z programem nauczania i programem wychowawczym szkoły   - w 
ramach międzyprzedmiotowych ścieżek: prozdrowotnej i ekologicznej oraz cyklów 
edukacyjnych w świetlicy i nauczaniu wczesnoszkolnym kl. I-III w dziedzinach” 
 

♦ profilaktyka wad postawy 
♦ ekologia 
♦ zdrowe odżywianie 
♦ zdrowe serce 
♦ przemoc psychiczna i fizyczna 
♦ uzależnienia 
♦ zdrowy styl życia (ruch). 
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UWAGA: Planowane na najbliższe lata szkolenia są przedstawione w punkcie VI 
KRYTERIÓW PRZYNALEŻNOŚCI pt. ,,Informacje o szkolnym programie promocji 
zdrowia” - jako zadania do realizacji. 

 
 
 

 
III. DOTYCHCZASOWA AKTYWNOŚĆ SZKOŁY 

W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA /do 2002r./ 
 

/ realizowane autorskie i gotowe programy promocji zdrowia, profilaktyki chorób  
 i uzależnień, udział szkoły w kampaniach zdrowotnych / 

 
 
 Już w roku szkolnym 1995/96 powołano Zespół Rady Pedagogicznej ds. Promocji 
Zdrowia. Przewodnicząca zespołu, p. Lidia Cichal koordynowała działania w szkole na rzecz 
profilaktyki i promocji zdrowia.  
 
Oto realizowane do tej pory autorskie programy i kampanie zdrowotne: 
 
 
1. „Grunt to zdrowie” - Lidia Cichal - 1996 w ramach kampanii „Tydzień dla serca”. 
 
2. „Zdrowy i aktywny tryb życia - to jest to” - Lidia Cichal 1996/97 w ramach 

zagospodarowania wolnych sobót. 
 
3. ,,Liderzy zdrowia” – Lidia Cichal – 1999/2000, w ramach weekendowego 

zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. 
 
4. ,,Zdrowie mamy jedno” – Lidia Cichal i Bożena Papuzińska – 1998/99 w ramach 

kampanii ,,Tydzień dla serca”. 
 
5. ,,Alkohol - fałszywy przyjaciel” – Lidia Cichal i Renata Barsznica – 3 edycje 

programu autorskiego w ramach konkursu na programy profilaktyki uzależnień – 
1999/00. 

 
6. ,,Sposób na nudę” – Lidia Cichal - 1999/2000 w ramach konkursu na program          

promocji zdrowia. 
 
7. ,,Trzymaj się prosto przez całe życie” – Lidia Cichal, Małgorzata Wcisło -  2001/2002 

w ramach kampanii zdrowotnej i konkursu na program. 
 
8. ,,Wiosna 2000” – Lidia Cichal i zespół nauczycieli świetlicy oraz Ewa Żmidzińska i 

Elżbieta Wdowczyk. 
 
9. ,,Przeciw przemocy w szkole” – trzyletni program profilaktyczny pedagoga szkolnego       

p. Renaty Barsznicy (2001 – 2004 ). 
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IV. DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO 
      ( rozpoznanie problemów, opis problemów priorytetowych  ) 

 
1. Utrzymuje się wysoki wskaźnik odchyleń w rozwoju prawidłowej postawy dzieci (wg 

badań antropometrycznych przeprowadzonych w szkole jest to ok. 70% badanej populacji 
szkolnej ). Problem ten niekorzystnie pogłębiają następujące fakty: 

♦ Zbyt mała ilość godzin gimnastyki korekcyjnej. 
♦ Nie objęcie tymi godzinami uczniów klas IV – VI. 
♦ Lekceważenie problemu i braki wiedzy na temat korekcji wad postawy wśród 

rodziców i dzieci. 
♦ Brak nawyków utrzymania prawidłowej postawy ciała w życiu codziennym. 
♦ Powszechny siedzący komputerowo – telewizyjny tryb życia zagrażający 

prawidłowej sylwetce dziecka.. 
 
2. W szkole istnieje problem przemocy rówieśniczej, która przybiera formę bicia, kopania, 

niszczenia cudzej własności – najczęściej w szatni w-f i szatni szkolnej. Fakt ten zgłaszali 
wychowawcy; potwierdzony został ankietą diagnozującą, której wyniki zostaną  
przedstawione na szkoleniowych zebraniach Rady Pedagogicznej w październiku 2002r. 
Do tej pory brak było jednolitego i skutecznego systemu przeciwdziałania przemocy  
w naszej placówce. 

 
3. Upowszechnia się siedzący komputerowo – telewizyjny tryb życia. Rodzice często nie 

mają pomysłów na uaktywnienie własnych dzieci, tłumaczą się brakiem czasu i pieniędzy. 
Problem niewłaściwego stylu życia pogłębia fakt patologii rodzinnych, braku 
odpowiednich wzorców, istnienie nieformalnych grup rówieśniczych, weekendowej nudy 
oraz łatwego dostępu do używek (papierosy, piwo, narkotyki). 

 
 

V. CELE OGÓLNE PROGRAMU SZKOŁY PROMUJĄCEJ 
ZDROWIE 

 
1. Zwrócenie uwagi społeczności szkolnej i lokalnej na problem wad postawy poprzez 

popularyzowanie twórczości dzieci, szerzenie wiedzy na ten temat, kształtowanie nawyku 
utrzymania prawidłowej postawy ciała podczas czynności dnia codziennego, zachęcanie 
do codziennych ćwiczeń korekcyjnych. 

 
2. Wypracowanie wewnętrznej polityki szkoły i strategii działania wobec przemocy w celu: 
 

♦ wzrostu poczucia bezpieczeństwa dzieci w szkole 
♦ ukształtowania umiejętności radzenia sobie z przemocą 
♦ integracji uczniów, nauczycieli, rodziców i społeczności lokalnej 
♦ stworzenia klimatu sprzyjającego rozwojowi uczniów 
♦ podniesienia prestiżu szkoły. 
 

3. Promocja zdrowego stylu życia, a w szczególności upowszechnianie wiedzy na temat 
zdrowego odżywiania i higieny osobistej, rozwijanie wrażliwości proekologicznej, 
kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku w ruchu jako antytezy siedzącego trybu 
życia, rozwijanie ogólnej aktywności fizycznej. 
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VI. INFORMACJE O SZKOLNYM PROGRAMIE  

PROMOCJI ZDROWIA 
 

 
 

A - dokształcanie się 
 

 
Lp 

 
Zadanie do realizacji 

 

 
Forma 

 
Realizatorzy 

 
Termin 

 
1. 

 
Szkoła bez przemocy-szkolenie 
całej rady pedagogicznej. 
 

 
warsztaty 
4 godz. 

 
DODN 

 
X 2002 

 
2. 

 
Jak zachęcać rodziców do 
współpracy- szkolenie jw. 
 

 
jak wyżej 

 
DODN 

 
X 2002 

 
3. 

 
Szkoła Promująca Zdrowie-
realizacja projektu 
 

 
kurs DODN 

60 godz. 

 
koordynator 

ZPZ - L. Cichal 

 
I semestr 

2002/2003 

 
4. 

 
Prawa człowieka, prawa 
dziecka w szkole. 
 

 
kurs DODN 

30 godz. 

 
pedagog 

R. Barsznica 
opiekun SU 

 
2002/2003 

 
5. 

 
Przemoc w szkole. 
Przyczyny powstawania - 
system interwencji 
 

 
kurs DODN 

20 godz. 

 
W. Szewczyk 

 
I-II 

2003 

 
6. 

 
Asertywność - trening 
(doskonalenie warsztatu pracy z 
dzieckiem i rodzicami) 
 

kurs DODN 
40 godz. 

 
W. Szewczyk 

A. Dzierżanowska 
A. Szuszkiewicz 

 
2002/2003 

 
7. 

 
Gry i zabawy ruchowo 
sceniczne – jako antyteza 
siedzącego trybu życia 
 

kurs 
DODN 

40 godz. 

L. Cichal 
J. Jarek 

 
II semestr 
2002/2003 

 
8. 

 
Podniesienie kwalifikacji 
zawodowych 

 
specjalizacja 

z zakresu 
medycyny 
szkolnej 

 

 
pielęgniarka 
I. Dębowska 

 
4 semestry 

do 2005 
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B - dbanie o prawidłową postawę 
 
 

1. Edukacja nauczycieli na 
szkoleniowym zebraniu Rady 
Pedagogicznej. 

zestawy ćwiczeń, 
pokaz ćwiczeń 

M. Wcisło paźdz. 
każdego 

roku 
2. Poszerzenie wiedzy uczniów 

na temat zapobiegania wadom 
postawy. 

pogadanki i burze 
mózgów na l. wych.

wychowawcy 
klas I-IV 

 
‘’ 

3. Poszerzenie wiedzy rodziców 
na temat profilaktyki i korekcji 
wad postawy /zest. ćwiczeń /. 

instruktażowa 
gazetka ścienna 

piel. szkolna 
I. Dębowska 

 
‘’ 
 

4. Wykonanie znaku 
plastycznego. 

-technika dowolna 
-konkurs 

E. Żmidzińska ‘’ 

5. Scenka parateatralna 
„Trzymaj się prosto”. 

pantomima E. Żmidzińska ‘’ 

6. Ułożenie hasła, rymowanki, 
opracowanie grafiki. 

technika 
komputerowa - 

konkurs 

E. Dołęga ‘’ 

7. Wykonanie plakatu „ Trzymaj 
się prosto”. 

technika 
komputerowa - 

konkurs 

W. Sitarska pażdz. 
każdego 

roku 
8. Napisanie wiersza „ Dbam o 

prawidłową postawę”. 
technika 

komputerowa 
. W. Sitarska ‘’ 

9 Wykonanie gazetki 
.tematycznej. 

książeczka, 
broszurka 

W. Sitarska ‘’ 

10. Ułożenie rebusów  
i krzyżówek. 

techn. dowolna 
techn. komputerowa

E. Wdowczyk ‘’ 

11. Impreza sportowa jako 
antyteza siedzącego trybu 
życia. 

turniej tenisa 
stołowego 

L. Cichal ‘’ 

12 Przez zabawę do wiedzy 
i zdrowych nawyków. 

konkurs na 
rymowankę 

L. Cichal,        
M. Pawlina 
J. Skotnicka 

‘’ 

13. Propagowanie zdrowego stylu 
życia i rozwijanie sprawności 
fizycznej. 

impreza sportowa R. Jakubowski 
M. Palica 

‘’ 

14. Promocja twórczości dzieci, 
których prace popularyzują 
profilaktykę wad postawy. 

wielka wystawa 
prac w szkole, 

happening, scenka 

E. Żmidzińska 
E. Wdowczyk 
W. Sitarska 
E. Dołęga 

X / XI 
każdego 

roku 

15. Zwrócenie uwagi społeczności 
lokalnej na problem wad 
postawy, zachęcenie do 
refleksji, szerzenie wiedzy, 
kształtowanie nawyków, 
promocja zdrowego stylu życia 
- poprzez popularyzowanie 
twórczości dzieci. 

wystawa prac w     
środowisku 
lokalnym 

w 
DH „Astra” i 

bibliotece „Ikar” 
 

E. Żmidzinska 
E. Wdowczyk  
W. Sitarska E. 

Dołęga 

listopad 
każdego 

roku 
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C - szkoła bez przemocy 

 
 

1. Zdiagnozowanie zjawiska 
szkolnej przemocy. 

ankieta R. Barsznica 
i wychowawcy 

2001 – X 
2002 

2. Wyłonienie liderów – 
koordynatorów programów. 

 
wybór do ZW 

 
dyrektor 

RP – X 
2001 

3. Zaplanowanie szkoleń dla 
nauczycieli w ramach WDN 
wg załącznika pn. ,,Tematy”. 

 
opracowanie 

planu 

liderzy WDN 
G. Grudzińska 

J. Biłyj 

X 2002-09-
23 IV 2005

4. Jak zachęcać rodziców do 
współpracy? 

szkolenie 
nauczycieli 

realizatorzy z 
DODN 

X 2002 

5. Szkoła bez przemocy. jak wyżej jak wyżej XI 2002 
 

6. Przygotowanie wyciągu ze 
Statutu Szkoły z listą praw  
i obowiązków ucznia. 

 
informacja 
ścienna 

 
E. Żmidzińska 

 
IX – X 
2002 

7. Prowadzenie wychowawczych  
godzin– patrz załącznik pn. 
,,Szanowni wychowawcy”. 

w zależności od 
tematu 

(pogadanka, 
drama) 

 
wychowawcy 

 
1 raz w 

miesiącu 

8. Tworzenie szkolnego 
„Kodeksu przeciw przemocy” 
i „Kodeksu honorowego 
ucznia SP 118”. 

 
burza mózgów 

na godzinie 
wychowawczej 

wychowawcy 
pedagog 
samorząd 

uczniowski 

V/VI 2003 

9. Przeprowadzenie apeli 
zgodnie z tematami godz. 
wych. w danym miesiącu. 

 
apel 

podsumowujący

pedagog, 
samorząd 

uczniowski, 
zespół wych. 

 
1 raz w 

miesiącu 

10. Integracja szkolnej 
społeczności, przepływ 
informacji. 

 
wydawanie 

gazetki szkolnej

 
biblioteka 

I semestr 
2002/2003 

11. Uświadomienie dzieciom 
istniejących zagrożeń i 
możliwości ich unikania – 
w klasach  I-VI. 

 
prelekcja 

 
policja 

pedagodzy 

1 raz w 
roku w 
danej klasie

12. Przeprowadzenie zajęć 
tematycznych w wybranych 
klasach, sprawiających 
problemy (IIIb, Vc). 

 
warsztaty 

 
psycholog z PPP 

 
1 raz w 

roku 

13. Utrwalanie znajomości praw 
i obowiązków ucznia oraz 
norm zachowań. 

 
konkurs 

 
wychowawcy 

II semestr 
2002/2003 

14. Propagowanie pozytywnych 
wzorców osobowych i stylów 
życia. 

spotkania z 
ciekawymi 

ludźmi 

zespół 
wychowawczy 

1 raz w 
semestrze 

15. Przekazanie informacji na 
temat mechanizmów 

broszura dla 
rodziców 

pedagog I semestr 
2003/2004 
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powstawania przemocy-uczenie 
zachowań interwencyjnych. 

16. Analiza realizacji programu-
ocena skuteczności. 

sprawozdanie R. Barsznica 2 razy w 
roku 

17. Badanie opinii publicznej 
społeczności szkolnej 
(porównanie z ankietą 
diagnozującą X 2002). 

ankieta 
oceniająca 

R. Barsznica I semestr 
2002/2003 

 
 
 

D – ZDROWIE MAMY JEDNO –udział w kampanii ,,Tydzień dla serca” 
 

1. Rozwijanie sprawności fizycznej 
w lekkiej atletyce w klasie III. 

zawody 
sportowe 

L. Cichal IV 2003r. 

2. Rozwijanie ogólnej sprawności 
fizycznej w świetlicy kl. II-III. 

olimpiada 
sportowa 

J. Jarek 
wychowawcy 
świetlicy 

V każdego 
roku 

3. Kształtowanie zręczności i 
refleksu. 

turniej tenisa 
stołowego 

L. Cichal 
 

X każdego 
roku 

 
 

4. 
 
Integracja i ruch. 

 
impreza dla 
świetlicy 

 
J. Skotnicka 

wychowawcy 
świetlicy 

 
V każdego 

roku 

5. Szerzenie wiedzy nt. higieny 
jamy ustnej. 

konkurs 
plastyczny 

B. Papuzińska 
wychowawcy 
świetlicy 

IV każdego 
roku 

6. Popularyzacja zdrowego 
odżywiania. 

jak wyżej M. Pawlina 
wychowawcy 
świetlicy 

IV każdego 
roku 

7. Promocja zdrowego stylu życia konkurs na 
rymowankę 

L. Cichal 
J. Skotnicka 

III każdego 
roku 

8. Rozwijanie wrażliwości 
proekologicznej - ,,Przygoda z 
ekologią”. 

konkurs na 
pracę  

A. Rossa 
J. Skotnicka 

 

III każdego 
roku 

9. Nie siedź – baw się z nami! impreza dla 
świetlicy 

M. Baran 
wychowawcy 
świetlicy 

V każdego 
roku 

10. Pogłębianie wiedzy nt. ekologii 
,,Przygoda z Ekoludkiem”. 

k. wiedzy w 
świetlicy 

L. Cichal 
wychowawcy 
świetlicy 

IV każdego 
roku 

11. Kształtowanie nawyków 
proekologicznych. 

sprzątanie 
świata 

E. Wdowczyk 
wszyscy 

nauczyciele i 
uczniowie 

IX każdego 
roku 

12. Wychowanie w przyjaźni z 
przyrodą i światem 

kółko 
ekologiczne 

E. Wdowczyk cały rok 

13. Ocena stanu wiedzy. konkurs E. Wdowczyk II semestr 
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ekologicznej. wiedzy klas  
IV - VI 

każdego 
roku 

14. Kształtowanie wrażliwości 
proekologicznej. 

koło LOP, 
opieka nad 

zwierzętami w 
schronisku 

E. Wdowczyk cały rok 

15. Promocja zdrowia  ,,Droga w 
zdrowy styl życia”. 

wystawa 
przestrzenna 

E. Żmidzińska 
E. Wdowczyk 

IV każdego 
roku 

16. ,,Dbaj o serce i żyj zdrowo”. konkurs na 
plakat 

E. Dołęga IV  każdego 
roku 

17. ,,Dbaj o serce i żyj zdrowo”. haeppening E. Dołęga jak wyżej 
 

18. Promocja zdrowego żywienia. układanie diet
klasy IV 

dyr T. Świrska 
 

IV/V    
każd. roku 

19. Szerzenie wiedzy nt. gospodarki 
odpadami. 

projekt dyr. T. Świrska III/IV   
każd. roku 

20. 
 

Promocja zdrowego stylu życia. klub 
,,Szczoteczka”

E. Podsiadło 
wych. klas I-III 

cały rok 

21. Profilaktyka uzależnień. spotkanie z 
przedstawicie-
lem instytucji

D. Mroczek 
wych. klas 

I - III 

2 razy w 
roku 

22. Rozwijanie sprawności fizycznej 
i zachęcanie do uprawiania 
sportu. 

LA olimpiada 
sportowa 

wych. I -III V każdego 
roku 

23. Wdrażanie do aktywnego 
wypoczynku na łonie przyrody – 
kształtowanie poczucia 
tożsamości regionalnej. 

wycieczki 
koło 

regionalne 
zielone szkoły

wychowawcy 
M. Sonek 

cały rok 

24. Rozładowanie napięć 
emocjonalnych, 
dowartościowanie uczniów, 
integracja ponadklasowa. 

koło sport. dz.
koło sport chł.
SKS kl. V-VI 
koło sportowe

M. Wcisło 
R. Jakubowski 
R. Jakubowski 

M.Palica 

cały rok 

25. Promocja zdrowego stylu życia, 
podsumowanie. 

apel + 
wystawa prac

D. Mroczek 
wych. kl. I-III 

V każdego 
roku 

26. Wprowadzenie wiedzy nt. 
higieny okresu dojrzewania. 

,,Czas 
przemian” 

cykl 
edukacyjny 

p.Roga 
I. Dębowska 

XI – II 
każdego 

roku 

27. Promocja zdrowego stylu 
żywienia. 

konkurs  
,,Czy wiemy 
co jemy? „     

kl. VI 

E. Dołęga IV/V 
każdego 

roku 

28. 
 

Popularyzacja świetlicowej 
kampanii promocji zdrowia / jako 
podsumowanie i utrwalenie /. 

wystawa - 
kronika 10 
świetlicowych 
konkursów i 
imprez 

A. Rossa  
wychowawcy 
świetlicy 

VI każdego 
roku 
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VII. EWALUACJA - METODY OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA 
ZAŁOŻONYCH CELÓW PROGRAMU: 

 
 
 
♦ Monitorowanie realizowanych zadań na poszczególnych etapach programu   - 

koordynator ZPZ. 
♦ Sprawozdanie z realizacji trzyletniego programu promocji zdrowia   - min. 1 x w roku -                     

koordynator ZPZ. 
♦ Ocena stopnia realizacji działań   - celowość, atrakcyjność, efektywność - Dyrektor 

Szkoły. 
♦ Sondaż wśród członków Rady Szkoły na temat celowości, atrakcyjności i skuteczności 

programu   - koordynator ZPZ. 
♦ 2 ankiety na temat profilaktyki przemocy: diagnozująca - X.2002  i oceniająca efekty 

2004r. - Renata Barsznica. 
♦ 2 ankiety sprawdzające efekty szkolnej kampanii profilaktyki wad postawy  

/ skierowane do rodziców i do uczniów  /  - listopad 2002 – koordynator ZPZ. 
♦ Udział faktyczny uczniów w konkursach i imprezach w stosunku do zaplanowanego 

jako miernik stopnia zainteresowania problemem, zrozumienia tematu i efektywności 
realizowanych działań profilaktycznych - ocena liczbowa i opisowa 2 x w roku XI i VI – 
koordynator ZPZ. 

 
 
 
 
 

VIII. DOTYCHCZASOWA WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI  
I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM 

 
 
 
SŁUŻBA ZDROWIA: 
 
♦ Dobra współpraca - wspólne ustalanie planu działania na dany rok szkolny, włączanie się 

do realizacji mimo małej ilości godzin pielęgniarki w szkole.  
♦ Wkład pracy pielęgniarki szkolnej to: pogadanki, przeglądy czystości, gazetki, bilanse 

zdrowia, udział w kampaniach „Czas przemian” , „Zdrowe zęby”, propaganda wizualna 
promocji zdrowia, profilaktyka chorób zakaźnych. 

 
 
 
RODZICE: 
 
♦ dofinansowanie wielu konkursów (nagrody) - Rada Rodziców, 
♦ życzliwy stosunek do inicjatyw Szkoły na rzecz promocji zdrowia, 
♦ udział w niektórych kampaniach np. weekendowe zagospodarowanie wolnych sobót, 
♦ deklaracja pomocy organizacyjnej (transport, ksero) i finansowej (nagrody). 
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IX. POTRZEBY SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ W ZAKRESIE 
SZKOLEŃ 

 
 
1. Szkoła Promująca Zdrowie - realizacja projektu ( dla nauczycieli szkoły chcącej wstąpić 

do sieci ). 
2. Współpraca z rodzicami - jak sprawić by była efektywna. 
3. Szkoła bez przemocy - system interwencji. 
4. Prawa dziecka i ucznia. 
5. Trening asertywności. 
6. Gry i zabawy ruchowe. 
7. Szkolenia dla rodziców z zakresu przeciwdziałania przemocy. 
 
 
 
 

opracowała Lidia Cichal 
         SP 118 Wrocław 

25 października 2002r 
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