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 RAPORT Z  REALIZACJI PROGRAMU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE   

 sporządzony przez nauczycieli Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Sierakowicach  

za okres po uzyskaniu Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie 

 

 

 
 

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE/PLACÓWCE: 

Nazwa Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Sierakowicach 

Adres 83-340 Sierakowice ul. Spacerowa14 

Telefon 586846875 

Fax. 586846875 

Adres e-mail Gimnazjum.sierakowice@gmail.com 

Strona www www. gimnazjum.sierakowice.pl   

Imię i nazwisko dyrektora Krzysztof Andryskowski 

Imię i nazwisko koordynatora Iwona Andraszewicz 

Imiona i nazwiska członków 

szkolnego zespołu 

Anna Andryskowska, Ewa Wierzba, Wiesława Płotka, 

Aldona Skorowska, Małgorzata Płotka, Jeremi 

Stępiński,  Marzena Garska- Bonicka, Maciej 

Lewandowski, Karina Jaroszewska, Beata Wica- 

Dejk, Tomasz Ziemann, Anita Szczypior 

Data przyjęcia  

do Wojewódzkiej Sieci SzPZ 

2000 r.  (w roku 2004 szkoła uzyskała Wojewódzki 

Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie 

 

CELEM POZNANIA PROBLEMÓW PRIORYTETOWYCH - PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY 

WSTĘPNEJ NA PODSTAWIE ANKIET: 

 dla uczniów - każdego roku tworzymy ankiety ewaluacyjne np. "Jestem 

wolny nie uzależniam się", "Jem zdrowo, jestem zdrowy”:  
 dla pracowników szkoły 

 inne formy pozyskiwania informacji (wymienić jakie) rozmowy z uczniami i ich 

rodzicami, debaty z wnioskami do realizacji itp.  

 

1. WYNIKI PRZEPROWADZONEJ DIAGNOZY WSTĘPNEJ - OPIS 
 

Staramy się nie działać akcyjnie, edukacja zdrowotna jest nieodłącznym elementem 
programów nauczania oraz programu wychowawczego i profilaktycznego. Środowisko 
szkolne, atmosfera, polityka i organizacja  szkoły wspiera edukację zdrowotną i zdrowy styl 
życia. W oparciu o diagnozę stanu wyjściowego sami identyfikujemy problemy oraz  
określamy i wybieramy problemy priorytetowe. Na początku każdego roku szkolnego po 
wyborze problemu priorytetowego tworzymy plan pracy.  

 
 
 
 



2. OPIS PROBLEMU/PROBLEMÓW PRIORYTETOWYCH WYBRANYCH  

DO REALIZACJI  
 

Problemy priorytetowe w poszczególnych latach pracy po uzyskaniu certyfikatu 
wojewódzkiego 
2004/2005 Tworzenie przyjaznej atmosfery w społeczności szkolnej. 
2005/2006 Kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych. 
2006/2007 Kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania. 
2007/2008 Kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez  
promocję zasad aktywnego trybu życia i zbilansowanej diety w oparciu o odpowiedzialność  
indywidualną i wolny wybór jednostki. 
2008/2009 Promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego ze szczególnym 
uwzględnieniem turystyki kwalifikowanej.  
2009/2010 Bezpiecznie i zdrowo dorastam. 
2010/2011 Tworzenie przyjaznej atmosfery w społeczności szkolnej, kształtowanie nawyków 
zdrowego trybu życia zgodnie z hasłem programu profilaktycznego "Zdrowo i bezpiecznie 
dorastam". 
2011/2012 Bezpiecznie i zdrowo dorastam - Stop cyberprzemocy. 
2012/2013Uświadomienie młodzieży wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.  
 

 
3. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU MAJĄCEGO NA CELU ROZWIĄZANIE 

WYBRANEGO PROBLEMU PRIORYTETOWEGO 
 

Wprowadzając zmiany np. zmiana asortymentu w sklepiku szkolnym lub wydłużenie przerw 
staramy się zbudować porozumienie dla wprowadzenia tej zmiany, następnie próbujemy 
wprowadzić innowację w życie i konsekwentnie ją realizować, aby stała się częścią 
rutynowej działalności szkoły. 
Aby rozwiązywać wybrane problemy priorytetowe realizowaliśmy  różne projekty np, 
"Trzymaj formę", "Serfuję. Respektuję", „Rozsądek, zdrowie, bezpieczeństwo", "Na północy 
Stop cyberprzemocy", "Biegam bo chcę" , "www.zdrowo.bezpiecznie.pl", "Jem zdrowo 
jestem zdrowy". Tworzyliśmy i realizowaliśmy programy autorskie np. "Fale kultury", 
"Jak żyć bez ryzyka Aids?"  program adaptacyjny "Kroczek" dla pierwszoklasistów. Dużym 
osiągnięciem naszego gimnazjum są liczne certyfikaty np. Pomorski Certyfikat Jakości 
Edukacji w zakresie standardu „Szkoła aktywnie współpracuje ze środowiskiem” (2004 r.), 
Certyfikat Łańcuch Krewniaków (2009r.). W 2007 r otrzymaliśmy tytuł Hit 2007 za model 
funkcjonowania gimnazjum jako ośrodka oferującego bogatą ofertę edukacyjną, sportową i 
kulturalną, a w 2008 r. tytuł Szkoły Globalnej. 
 
Przykładowe działania w roku szkolnym 2012/2013 w ramach programu "Młodzi odwagi" 
Naszym celem w  roku szkolnym 2012/2013 było: Uświadomienie młodzieży wpływu 

żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie 

Cel nasz był spójny z programem Młodzi Odwagi, dlatego też postanowiliśmy przystąpić 

do tego programu. Działania, które podjęliśmy to:  

1. Przeprowadzenie  we wszystkich klasach ankiety „Żyję zdrowo, jestem zdrowy”, 

której wyniki zostały opracowane w postaci prezentacji multimedialnej i 

przedstawione na spotkaniach rodziców w poszczególnych klasach, aby 

uświadomić im jakie są nawyki żywieniowe, sposób spędzania czasu wolnego 

dzieci oraz jaki to ma wpływ na ich zdrowie. 

2. Spotkanie Samorządu Uczniowskiego z ajentem sklepiku szkolnego.  W spotkaniu 

udział wzięli: Ajent stołówki szkolnej - Ariel Stopikowski, Dyrektor szkoły - 

Krzysztof Andryskowski, Iwona Andraszewicz - koordynator szkolnej komisji 

promującej zdrowie, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Martyna Bigus - 

przewodnicząca, Karina Stencel - zastępca i Kamila Bulczak - sekretarz oraz 

opiekunowie SU Wiesława Płotka i Tomasz Ziemann. Spotkanie dotyczyło przede 



wszystkim wprowadzenia do asortymentu sklepiku szkolnego zdrowej żywności w 

postaci owoców i warzyw. Pomysł młodzieży został pozytywnie przyjęty przez 

pana Ariela Stopikowskiego. Ustalono, iż uczniowie zajmą się promowaniem 

zdrowych nawyków żywieniowych na terenie szkoły wśród nauczycieli, uczniów i 

pracowników obsługi, natomiast ajent sklepiku szkolnego zadba o to, aby 

asortyment sukcesywnie był wzbogacany o warzywa i owoce. 

3. Zorganizowanie otrzęsin klas I pod hasłem "Warzywa, owoce i kwiaty". Uczniowie 

poszczególnych klas losowali nazwę warzyw, owoców lub kwiatów i 

przygotowywali charakterystyczne dla swojej grupy stroje, rekwizyty, piosenki lub 

przedstawienia, które prezentowali 17 października 2012 roku. W otrzęsinach 

udział brały następujące „warzywa, owoce i kwiaty”: rzepa, jabłka, stokrotki, 

fasolki, róże, marchewki, tulipany i pomidory. Otrzęsiny zakończyły się 

uroczystym ślubowaniem i podpisaniem manifestu akcji "Młodzi Odwagi" 

4. Przeprowadzenie 3 godzin wychowawczych o tematyce promującej zdrowe 

odżywianie, aktywność fizyczną oraz świadome zakupy. 

5. Reaktywacja „Klubu marchewkowego” – promowanie jedzenia warzyw poprzez 

częstowanie uczniów naszej szkoły marchewką  

6.  Akcja pieczenia świątecznych pierników - wspólne pieczenie przez uczniów i 

członków ich rodzin oraz nauczycieli. 

7. Uczniowie  uczestniczyli w warsztatach "Gotuj Smacznie i Zdrowo"  

zorganizowanych  przez Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach. 

8. W dniach 21 marca - 30 kwietna zorganizowaliśmy Obchody Światowego Dnia 

Zdrowia pod hasłem  " Rozsądek. Zdrowie. Bezpieczeństwo." Działania podjęte w 

tych dniach to między innymi: 

8 kwietna 2013 r.  wszyscy nauczyciele  w ramach swoich godzin lekcyjnych 

prowadzili zajęcia wokół hasła" Żyję zdrowo, jestem zdrowy" - wykorzystywali 

między innymi do prowadzenia tych zajęć scenariusze i pomysły przygotowane w 

ramach programu Młodzi Odwagi.   

Aby propagować aktywność fizyczną z okazji Światowego Dnia Zdrowia dla 

wszystkich klas naszej szkoły (24 klasy) zostały zorganizowane biegi sztafetowe 

wokół budynku naszego gimnazjum. Wszystkie klasy otrzymały dyplomy za 

udział, a 3 najlepsze klasy I, II i III zostały nagrodzone zdrowymi przekąskami i 

sokami. 

9. Aktywność fizyczną propagujmy poprzez organizację wielu dodatkowych zajęć 

sportowych oraz zajęcia podczas ferii zimowych dla wszystkich chętnych . W tym 

roku szkolnym podczas ferii  odbyły się następujące zajęcia i imprezy:  

 Halowy turniej piłki nożnej o puchar Dyrektora Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego  
w Sierakowicach  

 Ferie z koszykówką  -Turniej piłki koszowej chłopców o puchar Dyrektora Gimnazjum im. 
Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach  

 Gry i zabawy z elementami tenisa stołowego  

 Gry i zabawy sportowe – zajęcia rekreacyjne 

 ZHP – nieobozowa akcja „Zima 2013” 

 Wymiana młodzieży Polska – Belgia – grupa sekcji siatkówki 

Oprócz tych działań, które realizowały cele programu Młodzi Odwagi podejmowaliśmy działania 



na stałe wpisane w program profilaktyczny i plan pracy szkoły promującej zdrowe propagujące 
zdrowy styl życia np. 

 warsztaty dla klas I- III „Jak żyć bez ryzyka Aids?” 

 Konkurs "Wyraź siebie" 

 Dzień bezpiecznego Internetu – Stop Cyberprzemocy 

 warsztaty dla uczennic klas I pt. "Od dziewczynki do kobietki" prowadzone przez 
położną Żanetę Szymańską. 

 Pierwsza pomoc - warsztaty prowadzone przez ratowników medycznych dla klas I i II 

 warsztaty dla uczniów klas III "Bezpieczna młodość, bezpieczne wakacje" prowadzone 
przez przedstawicieli SPON 

 zadania z ogólnopolskiego konkursu "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń" 
 i inne 
Nasze działania opisane są na stronie internetowej  gimnazjum  oraz w gazetce szkolnej 
„Wykrzyknik” 

 
 
 

4. EWALUACJA PROJEKTU (narzędzia, wnioski)  
 

Każdy projekt był ewaluowany. Wykorzystywano do tego ankiety ewaluacyjne dla uczniów 
rodziców, rozmowy z uczniami, nauczycielami. Sprawdzamy efekty naszych działań oraz 
powracamy do problemów, których do końca nie udało się nam rozwiązać.  
  Np. w maju 2013 r . przeprowadzono ewaluację działań profilaktycznych w roku szkolnym 
2012/2013, badaniom poddano 182 uczniów klas I, II i III (83 dziewczęta, 99 chłopców). 
Wyniki ankiety posłużyły do budowania programu profilaktycznego szkoły, który tworzą 
pedagog szkolny, koordynator ds. promocji zdrowia w szkole i koordynator ds. 
bezpieczeństwa w szkole 
 

 
 
 
 

5. OPIS STOPNIA AKCEPTACJI ŚRODOWISKA DLA IDEI SzPZ (w tym stopień 

świadomości i zaangażowania Rady Pedagogicznej i rodziców) 
 

 
Wszystkie działania realizowane  w ramach szkoły promującej zdrowie są podejmowane po 
dyskusjach w ramach spotkań Szkolnej komisji ds. promocji zdrowia i przedstawieniu ich      
i akceptacji rady pedagogicznej. O zaangażowaniu i akceptacji RP świadczy fakt 
przystąpienia w 2012r do projektu "Promocja zdrowia w społeczności szkolnej". Projekt ten 
ma na celu zwrócenie uwagi na zdrowie  i potrzeby pracowników szkoły.  

 
 

6. Opis realizacji edukacji zdrowotnej – realizowany szkolny PROGRAM EDUKACJI 

ZDROWOTNEJ. 
 

Program edukacji zdrowotnej jest realizowany w ramach lekcji wychowania fizycznego, 
obejmuje 30 godzin lekcyjnych ( po 10 godzin lekcyjnych na poziomie klasy I, II i III) 
 

 
 

7. INFORMACJA O WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI 
 

 W szkole pracuje Rada Rodziców, która aktywnie włącza się w nasze działania. Opiniuje 
program profilaktyczny szkoły oraz programy wychowawcze. Odbywają się rozmowy 
nauczycieli, wychowawców podczas spotkań z rodzicami / opiekunami prawnymi/ w czasie 



wywiadówek i konsultacji.  Podczas tych spotkań prezentowane są  rodzicom prezentacje i 
refraty dotyczące zdrowia np. "Jak zapobiegać agresji?: , "Bezpieczni na drodze", "Stop 
cyberprzemocy". Rodzice informowani są  o wynikach ankiet dotyczących potrzeb uczniów i 
innych   np. "Żyję zdrowo, jestem zdrowy", "Jak spędzam czas wolny" itp. 
 Współpraca z rodzicami obejmowała również: 
-analizę wspólnie z rodzicami opinii i orzeczeń otrzymanych z poradni psychologiczno-
pedagogicznej publicznej i niepublicznej; 
 -stosowanie zaleceń i ustalanie celowości zajęć dodatkowych np. terapii pedagogicznej, 
zajęć wyrównawczych, zajęć socjoterapeutycznych, logopedycznych itp.  
 -organizowanie pomocy młodzieży oraz ich rodzicom w wyborze zawodu i kierunku 
dalszego kształcenia (nabór elektroniczny do szkół ponadgimnazjalnych).  
- umieszczenie na terenie szkoły gazetki, na której znajdują się  informacje o możliwości 
uzyskania pomocy w sytuacjach trudnych. 
-rodzice klas I na pierwszej wywiadówce otrzymują ulotki promujące program i działania 
szkoły promującej zdrowie 
- organizowanie dla rodziców spotkań z psychologiem np. w roku szkolnym 2012/2013 
warsztaty nt. zjawiska cyberprzemocy we współczesnym świecie prowadzone przez 
psychologa Michała Kuchczyńskiego 
 

 
 

8. INFORMACJA O WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM  

 

Podczas realizacji projektów współpracowaliśmy z różnymi instytucjami np. 
Urzędem Gminy w Sierakowicach, Starostwem Powiatowym w Kartuzach, Młodzieżową 
Radą Gminy, Pomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Gdańsku, Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej, Ochotniczą Strażą Pożarną w Sierakowicach, Poradnia Psychologiczno 
-Pedagogiczna w Kartuzach, PZU, Ośrodkiem Zdrowia w Sierakowicach, SPON, Centrum 
Interwencji Kryzysowej w Kartuzach, TPU "Horyzont" 
 
 

 
 

9. IFORMACJA O ZAKRESIE SZKOLENIA DLA RADY PEDAGOGICZNEJ, UCZNIÓW, 

RODZICÓW, PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI (edukacja zdrowotna  

i promocja zdrowia) 
 

Przez te wszystkie lata cała Rada Pedagogiczna i poszczególni członkowie uczestniczyli w 
wielu szkoleniach np: 
- "Metody interwencji profilaktycznej w szkole"- szkolenie 3 godz. dla całej rady prowadzone 
przez pracownika PPP w Kartuzach 
- "Jak radzić sobie z agresją w szkole" -38 członków RP w wymiarze 20 godz. uczestniczyło 
w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Szkoleniowe Klanza 
- Emisja głosu - szkolenie całej RP prowadzone przez p. dr Annę Walencik  
-"Komunikacja jako element budowania dobrych relacji w pracy oraz w kontakcie z 
rodzicami i uczniami. Wzmocnienie kompetencji potrzebnych do kształtowania dobrych 

relacji" prowadzone przez  psychologów z Sopockiego Centrum Terapii Poznawczo-
Behawioralnej dla całej RP 
- rada szkoleniowa "Współpraca rodziców/opiekunów prawnych z instytucjami 
wspierającymi rodzinę"  
 
 
Poszczególni członkowie rady brali udział w następujących szkoleniach: 
- Uspołecznienie szkoły przez współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym, aktywizację 
uczniów i liderów. 
- Promocja zdrowego stylu życia - profilaktyka uzależnień. 
- Edukacja zdrowotna - zdrowie psychofizyczne. 
- Na północy Stop cyberprzemocy. 
- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - podejście praktyczne i prawne. Kompetencje służb 
w ramach Niebieskiej Karty 



- Dla członków zespołów interdyscyplinarnych z zakresu przeciwdziałania przemocy i 
patologiom społecznym 
-Nowe kierunki rozwoju szkoły promującej zdrowie  
 

 

10. OPIS PRACY SZKOLNEGO KOORDYNATORA I ZESPOŁU DS. PROMOCJI 

ZDROWIA 

 

Szkolny Koordynator Opis pracy 

Iwona Andraszewicz Koordynowanie pracy zespołu, organizowanie spotkań 
komisji, aktywna praca podczas realizacji planów pracy 
oraz projektów i programów. Informowanie Rady 
Pedagogicznej oraz sprawdzanie stopnia akceptacji. 

Członkowie Zespołu  

ds. Promocji Zdrowia: 

Opis Pracy 

 Członkowie tworzą plany pracy, realizują podejmowane 
projekty i programy, a następnie je ewaluują. Organizują 
współpracę z rodzicami 

 

 

11. INFORMACJA NA TEMAT MONITOROWANIA PROJEKTU ORAZ 

MONITOROWANIA SAMOPOCZUCIA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ (STOPNIA 

ZADOWOLENIA ZE SZKOŁY) 
 

 
Każdego roku na radzie pedagogicznej przedstawiany jest plan pracy szkoły promującej 
zdrowie z prośbą o jego akceptację oraz sprawozdanie z jego realizacji. Prowadzone są 
rozmowy z członkami rady w trakcie realizacji poszczególnych zadań. Poszczególne 
projekty są przedstawiane RP, opiniowane przez nią i akceptowane. Monitorowanie 
samopoczucia społeczności szkolnej wśród uczniów jest prowadzone poprzez ankiety 
ewaluacyjne oraz rozmowy z pracownikami i uczniami, zbieraniem ich opinii, czy czytaniem 
komentarzy na stronie internetowej szkoły. Po przystąpieniu do projektu "Promocja zdrowia 
w społeczności szkolnej" sprawdzaliśmy również samopoczucie i stopień zadowolenia z 
pracy wśród pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych wykorzystując ankietę 
diagnozującą  przygotowaną przez ORE w Warszawie. Ankieta ta dotyczyła samopoczucia 
zawodowego nauczycieli, innych pracowników pedagogicznych (pedagoga, psychologa 
szkolnego bibliotekarza, pracownika świetlicy) oraz pracowników niepedagogicznych. 
Pojęcie "samopoczucie zawodowe" jest tu rozumiane jako samopoczucie fizyczne i 
psychospołeczne związane z pracą w szkole. Na podstawie tej ankiety sporządzono raport 
oceniający stan aktualny  i potrzeby jego poprawy w zakresie pięciu wybranych obszarów 
wpływających na to samopoczucie. Są to obszary, w których szkoła może dokonać zmian.  

 
 

12. OPIS DOSTĘPNEGO DLA SZKOŁY/PLACÓWKI SPOSOBU WSPÓŁPRACY  

ZE SŁUŻBĄ ZDROWIA 
 

Współpraca z Ośrodkiem Zdrowia w Sierakowicach podczas realizacji niektórych działań np. 
- tworzenie programu profilaktycznego 
Dyżury pielęgniarki szkolnej na terenie Gimnajzum 

 
 

 

13. DODATKOWA DOKUMENTACJA - (wymienić dodatkową dokumentację  

z przebiegu pracy, która będzie dostępna w szkole) 

 
 

 Plany pracy i sprawozdania z ich realizacji. 

 Protokoły ze spotkań Szkolnej komisji ds. promocji zdrowia. 

 Protokoły Rad Pedagogicznych - każdego roku plany pracy oraz sprawozdania z ich 



realizacji były przedstawiane i akceptowane  przez  Radę Pedagogiczną. 

 Strona internetowa szkoły. 

 Sprawozdania z realizowanych projektów. 
 
 

 
 

 
 
 
 

………………………………………………………………………                 ……………………………………………………… 
      podpis szkolnego koordynatora                                                                 pieczątka i podpis Dyrektora    
 

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

 
 
 

 


