
RAPORT ROCZNY Z WYNIKÓW DZIAŁAŃ SZKOŁY/PRZEDSZKOLA/PLACÓWKI 

w roku szkolnym 2020/2021 

(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/PPZ na dany rok szkolny): Wykorzystanie 

technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) do rozwoju ruchowego dzieci i dorosłych.  

 

Wyniki ewaluacji: 

Cel zaplanowany (przytoczyć z planu działań SZPZ/PPZ na dany rok szkolny): Zwiększenie aktywności 

ruchowej dzieci i dorosłych poprzez wykorzystanie technologii multimedialnej. 

Kryterium sukcesu (przytoczyć z planu działań SZPZ/PPZ na dany rok szkolny): Około 40%  dzieci i 

dorosłych zwiększy aktywność  ruchową jako element zdrowego stylu życia.   

Jak sprawdzono, czy osiągnięto kryterium sukcesu?  

Podjęte działania sprawdzano poprzez : 

-pogadanki tematyczne;  

-wywiady i rozmowy  telefoniczne z rodzicami; 

-konsultacje online z rodzicami; 

-obserwacje wykonywanych zadań przez dzieci; 

-wymiana spostrzeżeń miedzy nauczycielami poszczególnych grup. 

 

Jeśli nie udało się osiągnąć kryterium sukcesu to dlaczego?:  

Sytuacja epidemiczna wpłynęła na wysoką absencję pracowników przedszkola oraz dzieci. Tym 

samym kryterium sukcesu nie zostało osiągnięte. 

Realizacja zadań 

Nazwa zadania Kryterium sukcesu W jakim stopniu 
osiągnięto kryterium 
sukcesu? 

Czego nie udało się 
zrobić i dlaczego? 

Zapoznanie rodziców z 
potencjalnymi  
groźnymi  skutkami 
nadmiernego 
korzystania z urządzeń 
multimedialnych.  

- rodzice uświadomią 
sobie stopień 
zagrożenia.  

Rodzice zapoznali się z 
problemem poprzez 
wykorzystanie 
materiałów 
udostępnianych przez 
nauczycieli  
 
 

 
 
                 - 

Zajęcia ruchowe z 
wykorzystaniem 
tablicy multimedialnej.  

- większa sprawność 
ruchowa; 
- chęć podejmowania 

We wszystkich grupa 
wiekowych były 
prowadzone zajęcia 

 
 
 



aktywności; 
- większa świadomość 
dzieci dotycząca 
zdrowego trybu życia 
– ruch.  
 
 
 

ruchowe z 
wykorzystaniem 
tablicy interaktywnej 
(TIK). 
 

               
 
 
 
                  -   

Przegląd recytatorski 
pt.: „Smacznie, 
zdrowo, kolorowo”.  

Zwiększenie 
świadomości 
prozdrowotnej 
poprzez udział dzieci w 
przeglądzie 

Wszystkie grupy 
wzięły udział w 
przeglądzie w formie 
nagrania online. 
 

 
 
                 - 

Udział w szkoleniu o 
tematyce zdrowotnej. 

Uzyskanie wiedzy w 
zakresie uzależnień od 
technologii cyfrowych 
dzieci i młodzieży.   

Zorganizowano „Dzień 
Bezpiecznego 
Internetu”. 
Udział nauczycieli  
w szkoleniu 
 

 
 
                 - 
 

 

Wnioski (posumowanie i interpretacja wyników ewaluacji): 

1. Korzyści z działań (dla uczniów, szkoły, społeczności szkolnej): 

• Zwiększenie świadomości dzieci i rodziców na temat szkodliwości nadmiernego 

korzystania z multimediów, 

• Rodzinne aktywne spędzanie czasu wolnego (spacery, wycieczki, plenery 

fotograficzne), 

• Świadoma kontrola rodzicielska treści oglądanych przez dzieci w Internecie, 

• Uwrażliwienie dzieci na właściwe i bezpieczne  korzystanie z zasobów Internetu. 

2. Trudności w realizacji działań: 

• Wysoka absencja pracowników i dzieci spowodowana w szczególności trwającą 

pandemią  Covid19  

 

 

                                                                                   Agnieszka Walkowska 

                                                                            Podpis Koordynatora SzPZ/PPZ 


