RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY/PLACÓWKI
UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYJĘCIE DO
WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE
( szkoła/placówka w okresie przygotowawczym)
RAPORT ZA ROK 2009

INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKOLE/PLACÓWCE:
Nazwa

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków

Adres

Ul. Turkusowa 1a
62- 504 Konin

Telefon

(063)2442375

Adres mailowy

sp15konin@op.pl

Strona www

sp15.republika.pl

Imię i nazwisko dyrektora

Andrzej Grzeszczak

Imię i nazwisko koordynatora

ElŜbieta Jasińska

Imiona i nazwiska członków szkolnego

Alina Głowacka, Alicja Rogawska, Katarzyna Kazuś, BoŜena Małuszek, Mirona

zespołu

Adamska, Magdalena Gorlach-Wadelska, Wioleta Grzemska, Beata Kubsik, Ewa
Zawacka, Teresa Wleklińska, Jolanta Kowalska, Maria Nowak, Anna Górecka,
Monika Przespolewska, Halina Frankiewicz

Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do

26.03.2009r.

projektu
Nr w wykazie szkół/placówek (lista
dostępna na stronie www.ko.poznan.pl)

19

1. Opis podjętych działań w zakresie diagnozowania potrzeb społeczności szkolnej
(wypełniają szkoły/placówki, które składają swój pierwszy roczny raport).
Po przyjęciu uchwały Rady Pedagogicznej SP15 w dniu 26.03.2009r. w sprawie ubiegania się o przyjęcie do Wielkopolskiej
Sieci Szkół Promujących Zdrowie, został powołany Szkolny Zespół ds. Promocji Zdrowia, który zajął się diagnozą potrzeb
naszej społeczności szkolnej.
Na pierwszym spotkaniu Zespołu w dniu 19.05.2009r. ustalono, Ŝe podstawowym narzędziem do przeprowadzenia diagnozy
będą anonimowe ankiety, w których zawarte zostaną pytania z następujących obszarów:
obszar I: Bezpieczeństwo w szkole i samopoczucie społeczności szkolnej.
obszar II: Higiena osobista i warunki sanitarne szkoły.
obszar III: OdŜywianie
obszar IV: Aktywność fizyczna społeczności szkolnej.
W miesiącu czerwcu opracowaliśmy 3 rodzaje ankiet:
ankietę dla uczniów,
ankietę dla rodziców,
ankietę dla nauczycieli i pracowników szkoły nie będących nauczycielami.
Badania ankietowe przeprowadziliśmy we wrześniu 2009r. O udział w tym badaniu poprosiliśmy:
wszystkich pracowników szkoły,
uczniów sześciu wybranych klas z poziomu IV-VI,
rodziców dzieci z sześciu oddziałów: Ia. IIa, IIIa, IVa, Va, VIa
Na podstawie zebranych ankiet przygotowaliśmy zestawienie i analizę wyników w formie prezentacji multimedialnej, którą
zaprezentowaliśmy całej radzie pedagogicznej w dniu 01.10.2009r.
W oparciu o wyniki ankiet diagnozujących, Szkolny Zespół ds. Promocji Zdrowia ustalił problemy priorytetowe do rozwiązania w
okresie przygotowawczym i zaplanował terminy realizacji zadań związanych z poszczególnymi problemami priorytetowymi:
Priorytety

Termin realizacji zadań dotyczących priorytetów

1. Niski poziom kultury osobistej uczniów

wrzesień 2009 – kwiecień 2010

2. Mały udział społeczności szkolnej w róŜnych formach
aktywności ruchowej

kwiecień 2010 – listopad 2010

3. Nieutrwalone właściwe nawyki Ŝywieniowe i higieniczne

grudzień 2010 – marzec 2011

1. Plan działań w zakresie promocji zdrowia.
Plan działań w załączeniu

2.

Sprawozdanie z realizacji podjętych działań.
Zadanie1- Wybory ”Ucznia z klasą”

1)Opracowanie regulaminu „Ucznia z klasą”
W październiku 2009 klasy IV-VI wraz z wychowawcami zajęły się opracowaniem zestawu cech, jakimi powinien się
charakteryzować „Uczeń z klasą”. Wszystkie propozycje zostały przekazane pani Katarzynie Kazuś. Po przeanalizowaniu
zebranych materiałów w grudniu został opracowany zestaw cech „Ucznia z klasą”, który otrzymały wszystkie klasy O -VI.
Opracowany regulamin posłuŜył do wyborów „Ucznia z klasą” z kaŜdego oddziału.
2)Konkurs informatyczny na logo „Uczeń z klasą”
Od 12 października do 30 listopada trwał w naszej szkole w klasach IV-VI konkurs na wykonanie projektu odznaki „Uczeń z
klasą”. Wzięło w nim udział 142 uczniów. Komisja konkursowa w składzie: Alicja Rogawska, Barbara Chmielewska i Krzysztof
Krakowski wyłoniła 3 najlepsze prace. Przyznano I miejsce Michalinie Gruszczyńskiej z kl.6c oraz dwa równorzędne drugie
miejsca: Aleksandrze Szubert z kl. 5a i Aleksandrze Wrzesińskiej z kl.5c. Zwycięzców nagrodzono dyplomami i ksiąŜkami, które
ufundował Komitet Rodzicielski.
3)Wykonanie odznaki wg projektu dzieci
Na podstawie pomysłu uczennicy M. Gruszczynskiej, w grudniu 2009r. pani Mirona Adamska przygotowała logo „Ucznia z
klasą”. Wykonanie odznak zlecono profesjonalnej firmie. Łącznie 60 sztuk. Koszty pokrył Komitet Rodzicielski.
4)Konkurs na „Ucznia z klasą”
W styczniu 2010r. w kaŜdej klasie 0-VI przeprowadzono wybory „Ucznia z klasą”. Wybrano 30 dzieci. Uroczystego przypięcia
odznak dokonała dyrekcja szkoły oraz przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego w obecności całej szkoły, podczas zabawy
noworocznej.
Zadanie2- Poznajemy zasady savoir – vivre
1)Wybory dŜentelmena szkoły
We wrześniu 2009r. dokonano wyborów dŜentelmena szkoły. Organizatorem konkursu była pani BoŜena Małuszek. Wzięło w
nim udział 29 uczniów. Tytuł laureata „DśENTELMEN 2009” uzyskali:
z klas I-III - Jakub Gomółka z kl. II b
z klas IV-VI - Mikołaj Kościelski z kl. V c.
2) Szkolenie Rady Pedagogicznej
W październiku 2009 r. z inicjatywy pani dyrektor Aliny Głowackiej, odbyła się Szkoleniowa Rada Pedagogiczna „Savoir –
vivre w szkole i nie tylko, czyli kultura ucznia na co dzień”. W szkoleniu wzięło udział 41 nauczycieli. Przeprowadzili je
specjaliści z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.
3) Zajęcia z uczniami na temat zasad savoir – vivre
W październiku i listopadzie 2009 r. zostały opracowane i złoŜone w szkolnej bibliotece materiały pomocnicze do realizacji
zajęć z uczniami na temat zasad kulturalnego zachowania. Dzięki materiałom zgromadzonym przez panią Beatę Kubsik,
przeprowadzono zajęcia dydaktyczno – wychowawcze dla uczniów, a takŜe zajęcia otwarte dla rodziców. Zajęcia
przeprowadzono w 24 klasach.
4) Konkurs na fraszkę, wiersz, piosenkę promujące zasady dobrego zachowania
W grudniu 2009 r. pani Monika Przespolewska zorganizowała konkurs na fraszkę, wiersz, piosenkę promującą zasady dobrego
zachowania. W konkursie wzięło udział 20 uczniów z klas I-VI. Komisja przyznała I miejsce Marcie Szczygieł z klasy II e i
Alanowi Płocharczykowi z klasy VI b, II miejsce Aleksandrze Bocheńskiej z klasy VI c i Marcelowi Bilskiemu uczniowi klasy I c,
III miejsce wywalczyła Natalia Rogowska z klasy VI b i Natalia Wróbel z V c.
5) Spotkanie dla rodziców połączone z prezentacją uczniów dotyczącą zasad dobrego zachowania
W styczniu 2010r. pani Alina Głowacka, pani Beata Kubsik i pani Monika Przespolewska zorganizowały i przeprowadziły
spotkanie dla rodziców na temat realizacji pierwszego priorytetu w ramach projektu „Szkoła Promująca Zdrowie”. Spotkanie
uatrakcyjniła prezentacja multimedialna przygotowana przez panią B. Kubsik i część artystyczna w wykonaniu uczniów –
uczestników konkursu na fraszkę, wiersz, piosenkę promujące zasady dobrego zachowania. W spotkaniu wzięło udział 30
rodziców.
Zadanie 3 - Poprawa zachowania uczniów podczas przerw
1) Zorganizowanie „Spotkań z bajką” podczas długich przerw dla uczniów klas I-III
Od października 2009r. w czasie 20-minutowych przerw międzylekcyjnych zostały zorganizowane „Spotkania z bajką”. Są one
skierowane zwłaszcza dla dzieci z młodszych klas, które źle znoszą hałas i tłok na korytarzu, wolą zajęcia w małej grupie, w
specjalnie do tego zaaranŜowanej sali. Pani ElŜbieta Jasińska i pani Ewa Zawacka poszukały chętnych nauczycieli, którzy
przyjęli na siebie dodatkowy obowiązek, aby raz w tygodniu przygotować i przeprowadzić ciekawe spotkanie z wybraną bajką.
Prowadzący nie ograniczali się do czytania baśni i bajek, ale proponowali równieŜ krótkie zajęcia dramowe, zabawy muzyczne i
ruchowe związane z bajkami. Zajęcia te cieszą się popularnością i będziemy je kontynuować do końca marca 2010r.
2) Dekoracja sali, w której odbywają się „Spotkania z bajką”
Aby stworzyć właściwą atmosferę do codziennych „Spotkań z bajką”, Pani Katarzyna Rosołek i pani Beata Gołębiowska podjęły
się dekoracji sali bajek. W październiku 2009r. zostały przypięte plakaty i prace uczniów wykonane podczas zajęć w świetlicy
szkolnej oraz piękny zamek, wieŜa i drzewa, pośród których spaceruje Czerwony Kapturek. Wchodząc do tej sali, od razu
wkraczamy w zaczarowany świat.
3) „Kolejkowy savoir – vivre”
W okolicy sklepiku szkolnego pani Dorota śuk wykonała dekorację zachęcającą uczniów do właściwych zachowań. Klientów
wita rymowanka „ Jeśli chcesz być obsłuŜony, czekaj w kolejce ustawiony” oraz ilustracje ze scenkami dotyczącymi
„kolejkowego savoir – vivre”.

Zadanie 4 - Organizacja w szkole Dnia Anioła
1) Przedstawienie jasełkowe
W dniu 22.12.2009r. odbyły się jasełka szkolne. Przygotowały je panie Maria Imbierowicz i Katarzyna Wanke z uczniami klasy
IIc. Towarzyszył im chór szkolny prowadzony przez panią Annę Woźniak. Przedstawienie mogli obejrzeć wszyscy uczniowie
naszej szkoły. Obecni byli równieŜ rodzice i nauczyciele. Jasełka wprowadziły wszystkich w atmosferę Świąt BoŜego
Narodzenia.
2) Zajęcia o tematyce anielskiej w klasach I-VI: pogadanki, wybór anioła klasowego
W tygodniu poprzedzającym Dzień Anioła nauczyciele religii przeprowadzili w klasach I – VI lekcje, podczas których zapoznali
dzieci z podstawowymi wiadomościami na temat aniołów. Uczniowie poznali najwaŜniejsze cechy anielskie. W oparciu o
Kodeks Anioła Klasowego dokonali wyboru Aniołów Klasowych. Wybrani uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki w
formie gipsowych aniołków. Lista Aniołów została zaprezentowana 22.12.2009r podczas spotkania poetyckiego „Pod
skrzydłami Anioła”.
3) Anielski kiermasz
Podczas Dnia Anioła zorganizowany został równieŜ kiermasz boŜonarodzeniowy, przeprowadzony przez panią Wioletę
Grzemską. Uczniowie, ich rodzice i nauczyciele mogli zakupić róŜnego rodzaju elementy świąteczne – anioły ceramiczne,
gliniane, gipsowe, papierowe oraz szydełkowe. Ponadto świąteczne wazoniki oraz papierowe dekoracje choinkowe.
4) Spotkanie poetyckie „Pod skrzydłami Anioła”
Dzień Anioła zakończył się pięknym spotkaniem poetyckim „Pod skrzydłami Anioła”. Zaproszone klasy i ich opiekunowie
wysłuchali recytacji poezji i piosenek o tematyce anielskiej w wykonaniu uczniów klas I-VI. Spotkanie poprowadziła pani
Magdalena Gorlach – Wadelska.
5) Wykonanie dekoracji
Dekorację szkoły na ten dzień przygotowały panie: Ewa Fatz i Dorota śuk. Główna dekoracja w holu szkoły została wykonana
ciekawą techniką origami.
Pomysłodawczynią obchodów Dnia Anioła i główną organizatorką była pani Ewa Zawacka
Zadanie 5 - Organizacja w szkole „Dni Kultury Słowa”
Organizacja w szkole „Dni Kultury Słowa” zaplanowana jest na okres od grudnia 2009r. do marca 2010r. W grudniu 2009r.
panie: Anna Górecka i Teresa Wleklińska ogłosiły w klasach IV-VI konkurs literacki pod hasłem Grzeczność wszystkim naleŜy,
lecz kaŜdemu inna. Podsumowanie konkursu nastąpi w marcu 2010r. W klasach przeprowadzone zostaną lekcje
wychowawcze na temat: „Piękne słowa na co dzień”. Obecnie organizatorzy przygotowują scenariusz obchodów „Dni
Magicznych Słów”, które odbędą się równieŜ w marcu 2010r. Szczegółowe sprawozdanie zamieścimy w następnym raporcie
rocznym.

3. Monitoring podjętych działań.
Wszystkie działania podjęte w roku 2009 były systematycznie monitorowane, aby uzyskać jak najwięcej informacji do ewaluacji.
Informacje pozyskujemy przez:
obserwację uczniów,
analizę wytworów pracy uczniowskiej, ich zaangaŜowanie w działania promujące zdrowie,
rozmowy z uczniami, rodzicami i pracownikami szkoły,
wymianę uwag, spostrzeŜeń i własnych doświadczeń podczas spotkań Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia,
informacje zwrotne od osób odpowiedzialnych za realizację zadań,
analizę dokumentów szkolnych
Za monitorowanie poszczególnych zadań odpowiedzialne były następujące osoby:
Zadanie 1 - M. Adamska, A. Rogawska, K. Krakowski, B.Chmielewska
Zadanie 2 – B. Małuszek, A. Głowacka, B. Kubsik, M.Przespolewska
Zadanie 3 – E. Zawacka, E. Jasinska, B. Małuszek
Zadanie 4 - E. Zawacka, M. Gorlach-Wadelska, M. Imbierowicz, M. Nowak
Zadanie 5 - A. GóreckaT. Wleklińska

4. Informacja na temat ewaluacji podjętych działań.
Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji zadań dotyczących pierwszego problemu priorytetowego i zbieramy informacje, które
wykorzystamy do ewaluacji. Po zakończeniu tego etapu planujemy badanie ankietowe, które wskaŜe, czy osiągniemy załoŜone
cele.

5. Dokumentacja potwierdzająca podjęte działania – załącznik „Prezentacja działań z zakresu
promocji zdrowia podjętych przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w
Koninie w roku 2009.
Uwaga!
Prezentację przygotować w programie PowerPoint. Maksymalna liczba slajdów nie powinna
przekraczać 25. Do raportu dołączyć wydruk prezentacji (6 -8 slajdów na stronie).

Podpis Dyrektora:

………………………………….

Podpis koordynatora szkolnego:

……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….
miejscowość, data

Raport z rocznej działalności szkoły/placówki ubiegającej się o przyjęcie do Wielkopolskiej
Sieci Szkół Promujących Zdrowie wraz z płytą „Prezentacja działań…” przesłać wyłącznie
pocztą na adres Koordynatora Regionalnego ( na kopercie dopisać: Raport roczny – SzPZ,
1
Pani/Pan wizytator... )

Opracowanie: J. Haładuda, wizytator WKPiG Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Koordynator Regionalny SzPZ – Poznań.

1

wpisać imię i nazwisko wizytatora – Koordynatora Regionalnego SzPZ

