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„ Szkoła Promująca Zdrowie”
przewidziany do zrealizowania w roku szkolnym 2018/2019

Hasło na rok szkolny 2018/ 2019
,,Jakość i skuteczność edukacji
zdrowotnej’’

PROBLEM PRIORYTETOWY:
OPIS PROBLEMU:
W roku szkolnym 2018/2019 pracowaliśmy pod hasłem,,Jakość i skuteczność edukacji zdrowotnej ’’
Problem Priorytetowy:Jakość i skuteczność edukacji zdrowotnej uczniów i pracowników
Opis problemu:
O wartości edukacji zdrowotnej decyduje jej skuteczność, postawy i zachowania osób edukowanych.
Czy edukacja zdrowotna jest pojęciem znanym społeczności szkolnej?
Czy realizowane programy z zakresu edukacji zdrowotnej są znane i bliskie uczniom?
Czy uczniowie wiedzą jaki wpływ na ich zdrowie ma edukacja zdrowotna?
Czy uczniowie znają programy , projekty i akcje związane z edukacją, a które są prowadzone w szkole?,
aż nareszcie Jaki skutek jest prowadzenia edukacji i jaka efektywność programów realizowanych w szkole.

Plan pracy SzPZ w roku szkolnym 2018/2019 został skonstruowany w oparciu o przeprowadzoną diagnozę :
ankiety dla uczniów, nauczycieli ,rodziców, wnioski wynikające z rozmów z rodzicami, nauczycielami .
Cele i zadania zawarte w planie pracy zostały ukierunkowane na podniesienie jakości edukacji zdrowotnej./Standart III/

Narzędzia użyte do diagnozy;
Ankieta dla uczniów

Ankieta dla nauczycieli
Wyniki diagnozy:

Pytania do uczniów Standart III
Czy na lekcjach są tematy dotyczące zdrowia i samopoczucia?
Czy na godz wychowawczych omawiane są tematy dotyczące zdrowia?
Czy uczniowie mogą proponować tematykę zdrowotną?
Czy zajęcia o tematyce zdrowotnej są ciekawe dla uczniami?
Czy wiedza zdrowotna zachęca ucznia do dbania o zdrowie?
Pytania dla nauczycieli/Standart III/

Czy edukacja zdrowotna jest ważnym zadaniem dla szkoły?

Czy nauczyciel uwzględnia tematy zdrowotne w ramach swojego przedmiotu?
Czy nauczyciel stwarza możliwość proponowania tematów zdrowotnych?
Czy nauczyciel pyta uczniów na ile są dla nich lekcje ciekawe o zdrowiu?
Czy uczestniczy nauczyciel w realizacji szkolnego programu profilaktyki?
Czy konsultuje z rodzicami tematykę zdrowotną?
Czy bierze udział w szkoleniach zdrowotnych?
Pytania dla rodziców
Czy dziecko ma edukację zdrowotną w szkole?
Czy wychowawca konsultuje tematy zdrowotne ?

Podsumowując wyniki badań, które nie okazały się pozytywne stwierdzono iż należy podnieść te aspekty do właściwych norm.
Wyłonione problemy;
Uczniowie nie znają programów zdrowotnych

Nauczyciele nie mają szkoleń o tematyce zdrowotne
Uczniowie zbyt mała wagę przywiązują do utrzymania czystości wokół swojego otoczenia.
Ponadto wyniki ankietowe wskazują na brak pielęgniarki w szkole.
Kryterium Sukcesu:
SzpZ poprzez działania zawarte w planie pracy podniesie skuteczność edukacji zdrowotnej

Zadanie termin
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