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załącznik 2  

RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE 

  

RAPORT ZA OKRES  OD 01.09.2016 r. DO  31 SIERPNIA 2017 r. 

 

INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKOLE/PLACÓWCE: 

  

Pełna nazwa szkoły/placówki 

 

 

 

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. Perzycka 30B 

60-182 Poznań 

Gmina  Poznań 

Powiat Poznań 

Telefon 61 8681601 

Adres mailowy szkoły przedszkole36@post.pl 

Adres mailowy koordynatora violetta.smentek@gmail.com 

Strona www www.przedszkole36.poznan.pl 

Imię i nazwisko dyrektora Małgorzata Materna-Gucia 

Imię i nazwisko koordynatora Violetta Smentek 

Imiona i nazwiska członków 

szkolnego zespołu  

nauczyciele: Anna Malinowska, Katarzyna 

Marcinkowska, Magdalena Paniączyk 

rodzice: Julia Cugier 

uczniowie:  

pracownicy niepedagogiczni: kucharka Barbara 

Szymańska, intendent  Elżbieta Melerowicz 

inne osoby: wicedyrektor Janina Nowaczyk 

Data podjęcia uchwały  

o przystąpieniu do programu 

24.06.2015r 

 
 

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

1. Narzędzia użyte do diagnozy:  
 ankieta dla personelu i nauczycieli „Mój styl życia i samopoczucie oraz „Samoocena środowiska 
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fizycznego przedszkola” Anieli Mandrowskiej – Xinxo;  

 ankieta dla rodziców „Samopoczucie i bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu”;  

 ankieta dla dzieci 6-letnich ( indywidualna) „Mój styl życia i samopoczucie”; 

 rysunek dzieci 5-6 letnich  na temat „Co lubię w przedszkolu?”, „Czego nie lubię w przedszkolu?”. 

 obserwacje nauczycielek 

2. Wyniki diagnozy - wyłonione problemy: 
Po analizie ankiet dla pracowników przedszkola uzyskaliśmy listę następujących problemów: 

 stresujący tryb życia; 

 mała aktywność ruchowa; 

 mała świadomość znaczenia profilaktyki zdrowotnej; 

Po analizie ankiet dla rodziców uzyskaliśmy listę następujących problemów: 

 duża ilość rodziców  nie  ogranicza czasu oglądania telewizji (do 30 min.); 

 dzieci zjadają codziennie słodycze: wafelki w czekoladzie, cukierki ( 65%): 

            wg rodziców dzieci nie jedzą surówek ( 62%),warzyw ( 39%); 

 zbyt mała aktywność fizyczna dzieci poza przedszkolem; 

 rodzice wyrażają potrzebę spotkań z psychologiem lub innymi specjalistami. 

Po analizie rysunków i ankiet dla dzieci uzyskaliśmy listę następujących problemów:  

 krzyk i hałas w salach; 

 trudności w rozwiązywaniu przez dzieci sytuacji konfliktowych np. wyrywanie zabawek, nie zapraszanie 

do zabawy, wyśmiewanie; 

 niewłaściwe nawyki żywieniowe dzieci- codziennie słodycze, mało warzyw, surówek i owoców; 

 1|3 myje zęby tylko 1x dziennie; 

 duża ilość czasu spędzana przed telewizorem i komputerem; 

Na podstawie obserwacji nauczycieli zauważa się, że: dzieci niechętnie jedzą surówki i warzywa. 

3. Wybrany spośród ww. problemów, problem priorytetowy. 
 duża ilość czasu wolnego spędzana przed telewizorem i komputerem; 

 mała aktywność ruchowa dzieci i dorosłych. 

 

 
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. 

 
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.  

Celem planu działań w zakresie promocji zdrowia na rok szkolny 2016/2017 w Przedszkolu nr 36 im. 

Marii Kownackiej w Poznaniu jest uświadomienie znaczenia ruchu dla zdrowie i dobrego samopoczucia 

człowieka, aktywne włączenie społeczności przedszkolnej w wydarzenia, lokalne, miejskie i krajowe związane z 

promowaniem zdrowego stylu życia oraz ograniczenie codziennego oglądani telewizji i korzystania z komputera 

na rzecz aktywności ruchowej. 

1. Udział w programach edukacyjnych „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Dzieciństwo bez Próchnicy”, 

„Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”, „Mamo, tato wolę wodę”- dystrybutory z wodą we 

wszystkich salach, CPCD- czytanie książek o zdrowiu. 
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2. „ Igrzyska Olimpijskie”- impreza plenerowa na powitanie jesieni prowadzona przez Klub Muzyczny 

Mozaika dla dzieci i personelu przedszkola 22.09.16r, wiosenne zabawy muzyczno- ruchowe w sali 

gimnastycznej SP nr 58, „Festyn rodzinny”-26.05.17r.  

3. Przeprowadzenie „Festiwalu Piosenki Przedszkolnej” – piosenki związane tematycznie z 

aktywnością ruchową, tańce i pląsy 23.09.16 r.  

4. Przeprowadzanie codziennych ćwiczeń porannych oraz dwa razy w tygodniu ćwiczeń 

gimnastycznych. W sprzyjających warunkach organizowanie w/w zajęć w ogrodzie przedszkolnym. 

5. Umożliwienie dzieciom odpoczynku w sali i ogrodzie poprzez zgromadzenie różnorodnych 

przyborów: koce, poduszki, materace, ławki. 

6. Zorganizowanie kącika z książkami w każdej sali, jako alternatywnego sposobu odpoczynku. 

7. Zapewnienie dzieciom dostosowanych do ich wzrostu mebli i innych sprzętów. 

8. Zapraszanie na zajęcia ekspertów różnych dyscyplin sportowych i zawodów związanych ze sportem 

np.  joga 03.03.17r., Zumba 09.01.16r.,22.02.17r., ścieżka sensoryczna Natan 27.02.17r., aerobic 

na powitanie wiosny 21.03.17r.- impreza plenerowa dla całej społeczności przedszkolnej, urodziny 

Marchewki 07.04.17r. - impreza plenerowa dla całej społeczności przedszkolnej.  

9. Organizowanie wycieczek promujących aktywny tryb życia np. korty tenisowe, Stadion Miejski, Klub 

Sportowy Sobieski, sale gimnastyczne SP nr 58 i 78, Stadion Warty, wycieczka całego przedszkola 

do Kościana- Nenufar Club, Deli Park. 

10. Przeprowadzenie konkursów rodzinnych „Ja, mama i rodzeństwo- ćwiczymy razem” wg 

regulaminów  opracowanych w grupach. 

11. Realizacja projektów edukacyjnych np. „Piłka”, „Rower”, „Ruch to zdrowie, niech Tropiciel się o tym 

dowie”. 

12. Kontynuowanie we wszystkich grupach akcji „Zdrowe słodkości”, „Zdrowe urodzinki/imieninki”– 

możliwość degustacji słodkich ale zdrowych przekąsek przygotowanych przez rodziców podczas 

uroczystości i spotkań grupowych oraz urodzin i imienin dzieci organizowanych w grupach. 

Wymiana przepisów i cennych rad. 

13. Przygotowanie przez nauczycielki przedstawienia dla dzieci „Kopciuszek na sportowo” 12.04.17r.  

14. Zamieszczanie na tablicach informacji dla rodziców nt. wydarzeń sportowych, propozycji aktywnego 

sposobu spędzania czasu, materiałów edukacyjnych. 

15. Udział w „Sportowym zajączku”- Arena marzec 17r. oraz „Olimpiadzie przedszkolaków” w Ogrodzie 

Jordanowskim wrzesień 2016r.  
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4. Monitorowanie podjętych działań, ujętych w załączonym do raportu planie działań. 
 

1. Sposób monitorowania podjętych działania: 

 ankiety, w których wypowiedzieli się rodzice, pracownicy przedszkola oraz dzieci; 

 wpisy nauczycielek w dziennikach z realizacji podjętych działań;   

 prowadzenie fotograficznej dokumentacji, na bieżąco udostępnianej  na stronie internetowej przedszkola 

i w redagowanej kronice Szkoły Promującej Zdrowie. 

 protokoły spotkań zespołu ds. promocji zdrowia i protokoły z rad pedagogicznych i szkoleniowych.;  

 zaświadczenia z zewnętrznych szkoleń i warsztatów na temat znaczenia ruchu; 

 arkusze sprawozdawcze nauczycieli za I i II semestr; 

 zestawy ćwiczeń udostępniane rodzicom; 

  prace konkursowe w ramach ogłaszanych grupowych konkursów promujących aktywny wypoczynek. 

2. Odpowiedzialni za monitorowanie poszczególnych działań: 
Za działania odpowiedzialny był: zespół ds. promocji zdrowia, pracownicy przedszkola, rodzice oraz dyrekcja 
Przedszkola nr 36 w Poznaniu. 

 

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

1. Sposób przeprowadzenia ewaluacji: 
Koordynatorki w czerwcu 2017r. przeprowadziły badania ankietowe wśród rodziców i dzieci dotyczące  

podjętych działań w ramach realizacji planu rocznego „Sport, ruch sposobem na zdrowy styl życia” mających na 

celu uświadomienie znaczenia ruchu dla zdrowie oraz ograniczenie codziennego oglądani telewizji i korzystania 

z komputera na rzecz aktywności ruchowej. 

 

Po  analizie ankiet dla rodziców stwierdzono: 

74% rodziców twierdzi, że ich dziecko spędza na oglądaniu programów TV i korzystaniu z urządzeń 

elektronicznych od 30 do 60 minut dziennie; 

81% rodzin prowadzi aktywny tryb życia; 

83% rodziców twierdzi, że działania przedszkola miały wpływ na zwiększenie aktywności  

 Po  analizie ankiet dla dzieci stwierdzono: 

 69% badanych dzieci wskazało aktywność ruchową, jako sposób spędzania czasu wolnego. 

 
……………………………………….. 

2. Wnioski z ewaluacji: 
Działania mające na celu ograniczenie codziennego oglądani telewizji i korzystania z komputera na rzecz 
aktywności ruchowej przyniosły oczekiwany efekt. 
Efekty podjętych działań (wypisać konkretne efekty oraz czy i na ile udało się osiągnąć założone kryteria 

sukcesu):  

1. Wykształcenie ogólnej sprawności ruchowej i kształtowanie prawidłowej postawy ciała dzieci. 

2. Wychowanie do rekreacji, ograniczenie czasu oglądania telewizji na rzecz aktywnego wypoczynku  rodzin. 

3. Znajomość przez dzieci, rodziców i pracowników  przedszkola piramidy zdrowia   i stosowanie jej w życiu 

codziennym. 

4. Współpraca z rodzinami dzieci, instytucjami i organizacjami lokalnymi w celu realizacji zaplanowanych 

działań. 

5. Uświadomienie wszystkim podmiotom, że w podstawie piramidy żywieniowej znajduje się codzienna dawka 
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aktywności ruchowej. 

 
……………………………………….. 

 

 
 
               Podpis dyrektora:                                            Podpis koordynatora szkolnego: 
 
 
  ………………………………….                                           Violetta Smentek 
 

 
Poznań, 29.06.2017r. 

miejscowość, data 
 
 
 
 
* Wersję elektroniczną i papierową raportu proszę przesłać do właściwego koordynatora rejonowego oraz 
umieścić na stronie internetowej szkoły/placówki. 
 W przypadku zespołu szkół proszę przesłać raport dla każdego typu szkoły oddzielnie. 
 

 

 


