RAPORT ROCZNY Z WYNIKÓW DZIAŁAŃ SZKOŁY/PRZEDSZKOLA/PLACÓWKI
w roku szkolnym 2019/2020
(sporządzony na podstawie Planu działań SZPZ/PPZ na dany rok szkolny)
Raport należy zamieścić na stronie internetowej szkoły i pozostawić przez okres 5 lat (proszę nie przesyłać
do wojewódzkiego i rejonowych koordynatorów SZPZ).

Problem priorytetowy (przytoczyć z planu działań SZPZ/PPZna dany rok szkolny): Promocja zdrowia
poprzez aktywność fizyczną – siedzący tryb życia nie korzystnie wpływa na kondycję dzieci.
Wyniki ewaluacji:
Cel zaplanowany (przytoczyć z planu działań SZPZ/PPZ na dany rok szkolny):zwiększyć dbałość o
kondycję fizyczną, promować różnorodne formy aktywności fizycznej, promować zdrowy styl życia
poprawić poziom aktywności fizycznej uczniów.
Kryterium sukcesu (przytoczyć z planu działań SZPZ/PPZ na dany rok szkolny):50% osób stwierdzi po
roku prowadzonych działań, że więcej czasu poświęca na aktywność fizyczną.
Jak sprawdzono, czy osiągnięto kryterium sukcesu? W I półroczu z obserwacji i aktywnego udziału
uczniów w różnorodnych formach aktywności fizycznej zaobserwowano, iż uczniowie chętniej
podejmowali aktywne formy spędzania czasu wolnego, wybierali ruch i wspólną zabawę z
rówieśnikami a niżeli siedzenie podczas przerw lub w czasie wolnym. Zaobserwowano wzmocnienie
kondycji uczniów przez zorganizowane zajęcia ruchowe. W II półroczu z powodu pandemii
koronawirusa nie przeprowadzono zaplanowanych działań oraz ankiet i rozmów z rodzicami i
uczniami. Jednak od 11.05.2020 wznowiono zajęcia w ramach programu „SKS – Szkolny Klub
Sportowy” oraz „Lekkoatletyka dla każdego”,gdzie uczniowie uczestniczyli zajęciach prowadzonych
na powietrzu.
Jeśli nie udało się osiągnąć kryterium sukcesu to dlaczego?:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nazwa zadania

Realizacja zadań
Kryterium sukcesu
W jakim stopniu
osiągnięto kryterium
sukcesu?

Organizacja
Wielkopolskich
Czwartków
Lekkoatletycznych.

Udział 50% uczniów
klas V i VI

Sprzątanie świata

W akcji uczestniczyły
wszystkie klasy z
oddziałów I-III i
wszystkie klasy VI

Współorganizacja
Wielkopolskich
Czwartków
Lekkoatletycznych z
UKS „Skoczek”.
Kryterium sukcesu
osiągnięto
Uczniowie aktywnie i
pożytecznie zadbali o
środowisko naturalne
sprzątając okolicę .
"Nie śmiecimy,

Czego nie udało się
zrobić i dlaczego?

Popularyzacja gry –
palanta w czasie lekcji
w-f

100% uczniów klas IVVIII zapozna się z
zasadami gry

Udział w programach
„SKS – Szkolny Klub
Sportowy” oraz
„Lekkoatletyka dla
każdego” Prowadzenie
dodatkowych zajęć
sportowych zgodnie z
zainteresowaniem
uczniów: piłka nożna,
LA, siatkówka,piłka
ręczna, unihokej,
aerobik, gry i zabawy.

Duży odsetek uczniów
bardzo chętnie
przychodził na
dodatkowe zajęcia
sportowe prowadzone
przez nauczycieli w-f.
Regularny udział
uczniów w zajęciach.

Oddanie nowej strefy
rekreacyjnosportowej o
charakterze
wielopokoleniowym –
Otwarte Strefy
Aktywności

Oddanie do użytku
strefy rekreacyjnosportowej, aktywne
korzystanie z urządzeń
przez dzieci i dorosłych
ćwiczenia na świeżym
powietrzu

sprzątamy,
zmieniamy" - takie
hasło towarzyszyło
tegorocznej akcji.
Zapoznanie z
przepisami, wszystkie
klasy nauczyły się grać.
Uczniowie wszystkich
klas bardzo chętnie
uczestniczyli w grze.
Zajęcia prowadzone
regularnie cieszyły się
dużym
zainteresowaniem.
Promowanie
aktywnego
wypoczynku jako
formy pożytecznego
spędzania czasu
wolnego,
Motywowanie coraz
większej liczby uczniów
do udziału w różnego
typu zajęciach
sportowo –
rekreacyjnych.
Rozwijania
zainteresowań i
umiejętności,
podnoszenie kondycji i
sprawności fizycznej.
Po przerwie
spowodowanej
pandemią wznowienie
zajęć od 11.05.2020 w
ramach programu
gdzie uczniowie
chętnie uczestniczyli
zajęciach
prowadzonych na
powietrzu.
Zapoznanie uczniów z
regulaminem i
aktywne korzystanie z
urządzeń –przez
wszystkie dzieci
uczęszczające do
szkoły w czasie zajęć i
wolnym czasie z
rodzicami.

„Mikołajkowe Biegi
Władysławów"

Organizacja imprezy
sportowej
upowszechniającej
biegi, marsze i aktywne
spędzanie czasu
wolnego.

Święto chleba na
zakwasie

W wycieczce będą
brały udział klasy
pierwsze i drugie.

Szkolny Turniej
Warcabowy

Rozpropagowanie
turnieju w szkole

Zajęcia zespołu
Mażoretek

Uczennice regularnie
brały udział w
zajęciach

Aktywne przerwy

Duży odsetek uczniów
aktywnie spędzało
przerwy

Kryterium sukcesu
osiągnięto- w dniu
wolnym od nauki- w
sobotę aktywnie
spędziło 98
uczestników, którym
towarzyszyła dobra
zabawa.
W październiku
uczniowie wybrali się
na wycieczkę do
Zagrody Młynarskiej w
Uniejowie. Na
początku uczniowie
obserwowali proces
powstawania ciasta na
chleb, a następnie
samodzielnie ugniatali
i formowali placek
podpłomyk, który po
upieczeniu ze smakiem
zjedli. Uczniowie
zostali zapoznani ze
zdrowotnymi walorami
chleba i szacunku do
niego oraz pracy ludzi
związanych z
produkcją chleba.
Turniej poprzedzony
był poznaniem
tajników gry, rozwijał
logiczne myślenie,
uczył stosowania zasad
fair-play.Uczniowie
znają inne sposoby
spędzania wolnego
czasu niż korzystanie
internetu.
Wyrobienie nawyku
aktywnego spędzania
wolnego czasu,
integracja z
rówieśnikami,
współpraca w grupie,
poznawanie różnych
technik tańca
Uczniowie aktywnie
uczestniczyli w
aktywnych przerwach
tenis stołowy, taniec,
bilard.

Aktywne ferie zimowe

40% uczniów
uczestniczyło w
zajęciach

Dyskoteki i zabawy
choinkowe

80% uczniów brało
udział

Zajęcia na świeżym
powietrzu

Częste wychodzenie na
zewnątrz w ramach
zajęć świetlicy.

Dzień Bezpiecznego
Internetu obchodzony
pod hasłem „Działajmy
razem!”

Przypomnienie
uczniom o zasadach
gwarantujących
bezpieczne korzystanie
z internetu, zasadach
kulturalnego
zachowania oraz
wzajemnego szacunku.

Światowy Dzień
Zdrowia

Przygotowanie kartek
w podziękowaniu dla
medyków

Prowadzenie zajęć
sportowych z tańca,
tenisa stołowego, piłki
nożnej i gier i zabaw.
Uczniowie chętnie
korzystali z ofert zajęć
sportowych w czasie
ferii zimowych
Uczniowie bardzo
chętnie brali udział w
dyskotekach i
zabawach szkolnych.
Czas ten sprzyjał
integracji uczniów i
aktywnemu
tanecznemu spędzaniu
czasu wolnego.
W ramach zwiększonej
uwagi na aktywność
fizyczną świetlica
szkolna również dbała
o częste wychodzenie
na szkolne boisko i
wszelkiego rodzaju
zabawy ruchowe na
świeżym powietrzu.
Celem ustanowienia
takiego dnia było
zwrócenie uwagi na
kwestie bezpiecznego
dostępu dzieci i
młodzieży do zasobów
internetowych. W
ramach akcji
przeprowadzono lekcje
z wykorzystanie
zasobów
multimedialnych oraz
kolorowanek z serii
„Sieciaki” oraz
„Przygody Plika i
foldera”,
przygotowana została
gazetka
Kryterium sukcesu
osiągnięto bardzo duża
liczba uczniów wzięła
udział w akcji i
przygotowała kartki w
podziękowaniu dla
medyków co wskazuje

Nie udało się
przeprowadzić
zaplanowanego
tygodnia zdrowia z
powodu pandemii.

Europejski Dzień
Śniadania „ Znajdź czas
na śniadanie”

Zdjęcia z
przygotowanym
zdrowym śniadaniem,

Międzynarodowy
Dzień Rodziny

Gry i zabawy w gronie
rodzinnym „ Rodzinne
koło fortuny”

Dbamy o dobrostan.

Rymowanki na temat
wiosny i koronawirusa
- uczniowie
przygotowywali w
ramach lekcji muzyki.

Podnoszenie
kwalifikacji
zawodowych przez
nauczycieli

na zrozumienie dla
pracy medyków i jak
ważne jest dbanie o
zdrowie
Udział uczniów w akcji
oraz przypomnienie, że
śniadanie to
najważniejszy posiłek
dnia, który dostarcza
niezbędnej energii.
Uczniowie
przygotowywali
zdrowe śniadania z
rodzicami
Zachęcanie na wspólne
i aktywne spędzanie
czasu wolnego z
rodziną
Rymowanki na temat
wiosny i koronawirusa
przywoływały uśmiech
na twarzy, który jest
nam tak bardzo
potrzebny w tych
trudnych czasach.
Udział czworo
wychowawców w
webinarium"Psychologiczne
aspekty pracy
nauczyciela w obliczu
epidemii" (PP-P Turek)
oraz w webinarium
"Praca wychowawców
klas w okresie zdalnej
edukacji”,ukończenie
przez 2 nauczycieli
szkolenia dla
realizatorów programu
rekomendowanego
profilaktyki
uniwersalnej i
promocji
zdrowia"Apteczka
pierwszej pomocy
emocjonalnej"

Zadanie zrealizowano
w formie nauki zdalnej

Zadanie zrealizowano
w formie nauki zdalnej
Zadanie zrealizowano
w formie nauki zdalnej

Wnioski (posumowanie i interpretacja wyników ewaluacji):
1. Korzyści z działań (dla uczniów, szkoły, społeczności szkolnej):
 Wzmocnienie kondycji fizycznej uczniów przez zorganizowane zajęcia,
 Różnorodność form spędzania czasu wolnego,
 Podnoszenie atrakcyjności działań szkoły,
 Kształtowanie zdrowego stylu życia,
 Integrowanie społeczności klasowej i szkolnej
2. Trudności w realizacji działań:
 Brak możności zrealizowania zaplanowanych działań m.in.: Tydzień zdrowia, Dzień
Sportu, Piknik Rodzinny, spotkanie ze znanym sportowcem, Imprezy sportowej
Duathlonu, Powiatowego Konkursu Wiedzy o Zdrowiu i poddania końcowej

ewaluacji zaplanowanych działań z powodu pandemii.

Agnieszka Majda
……………………………………………………………
Podpis Koordynatora SzPZ/PPZ

