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

RAPORT ZA ROK 2013/14
INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKOLE/PLACÓWCE:
Nazwa

Szkoła Podstawowa nr 6 w Rawiczu
im. Janusza Korczaka

Adres

63-900 Rawicz

Telefon
Adres mailowy
Strona www
Imię i nazwisko dyrektora
Imię i nazwisko koordynatora
Imiona i nazwiska członków

ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 33
655467577
sp6@rawicz.pl
www.sp6.rawicz.pl
Andrzej Szyszko
Beata Niepiekło-Bąk
Halina Knuła, Małgorzata Ślazyk, Natalia Paraszczyn,

szkolnego zespołu

Olga Trawka, Paulina Wąsek, Ewa Andrzejewska, Agata

Data podjęcia uchwały o

Ratajewska, Agnieszka Samól
29 sierpnia 2013r

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

1. Opis podjętych działań w zakresie diagnozowania potrzeb społeczności szkolnej
(wypełniają szkoły/placówki, które składają swój pierwszy roczny raport).
Dla zdiagnozowania potrzeb społeczności szkolnej w listopadzie 2013r.; zostały przeprowadzone
ankiety wśród uczniów , nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły. Treści zawarte w ankietach,
poddane analizie posłużyły do stworzenia planu działań SzPZ. Rodzice zostali poinformowani na
zebraniach o planach przystąpienia do sieci Szkół Promujących Zdrowie, co spotkało się z pełną
aprobatą.

1. Plan działań w zakresie promocji zdrowia.
Załącznik nr 1

2.

Sprawozdanie z realizacji podjętych działań.

Załącznik nr 2

3. Monitoring podjętych działań.
Przeprowadzono w klasach IV-VI warsztaty na temat „Wpływ hałasu na zdrowie człowieka” -

uczniowie wykonali plakaty promujące walkę z hałasem- odpowiedzialni wychowawcy klas IV-VI.
PLAN DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH.
Pisanie sprawozdania z działań Szkoły Promującej Zdrowie, przeprowadzenie warsztatów, konkursów,
apeli, przedstawień, artykuły do szkolnej gazetki- Mały Przegląd”, zamieszczenie informacji na stronie
internetowej szkoły, przygotowanie gazetek, plakietek, plakatów i gazetki stałej Szkoły Promującej
Zdrowie. Za monitorowanie działań odpowiedzialni byli: koordynator i Szkolny zespół. Całość
nadzorował dyrektor szkoły.

4. Informacja na temat ewaluacji podjętych działań.
Na podstawie ponownie przeprowadzonego pomiaru poziomu dźwięku w wybranych losowo
miejscach w szkole i czasie ,stwierdzamy, że problem hałasu w naszej szkole istnieje nadal, jednakże
zmniejszył się o 5 decybeli ( z 95 decybeli na 90 decybeli). Dzięki wdrożeniu Planu Działań
Wspierających zwiększyła się świadomość uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców – Jak
wpływa hałas na nasze zdrowie.

5. Dokumentacja potwierdzająca podjęte działania – załącznik „Prezentacja działań z zakresu
promocji zdrowia podjętych przez Szkołę Podstawową nr 6 im. Janusza Korczaka w Rawiczu
w roku 2013/2014.
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

