
RAPORT ROCZNY Z WYNIKÓW DZIAŁAŃ SZKOŁY/PRZEDSZKOLA/PLACÓWKI 
w roku szkolnym 2021/2022 

(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/PPZna dany rok szkolny): Poprawa nawyków 
zdrowia fizycznego i psychicznego z wykorzystaniem różnorodnych form działania.  

 

Wyniki ewaluacji: 

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

I. Zwiększenie aktywności ruchowej dzieci i dorosłych. 
II. Rozwijanie sfery emocjonalnej u  dzieci i dorosłych. 

Kryterium sukcesu(przytoczyć z planu działań SZPZ/PPZ na dany rokszkolny): 

I. 40%  dzieci i dorosłych zwiększyło aktywność  ruchową jako element zdrowego stylu 
życia.   

II. 45%  dzieci i dorosłych zaangażowało  się w działania zmierzające ku poprawie zdrowia 
psychicznego. 

Jak sprawdzono, czy osiągnięto kryterium sukcesu? 

Podjęte działania sprawdzano poprzez : 
-obserwacje wykonywanych zadań dzieci i dorosłych; 
- fotorelacje; 
- wytwory dzieci; 
- obserwacja relacji rówieśniczych; 
- wywiady i rozmowy z rodzicami; 
-wymiana spostrzeżeń miedzy nauczycielami poszczególnych grup. 
 

Jeśli nie udało się osiągnąć kryterium sukcesu to dlaczego?:  

 

Realizacja zadań I 
Nazwa zadania Kryterium sukcesu W jakim stopniu 

osiągnięto kryterium 
sukcesu? 

Czego nie udało się 
zrobić i dlaczego? 

Europejski Tydzień 
Sportu-  Be Active  
Ruch to zdrowie 
przyda się i Tobie.  
- joga na świeżym 

zwiększenie 
sprawności ruchowej 
dzieci i dorosłych  

wszystkie grupy 
chętnie uczestniczyły 
w imprezach 
sportowych 

 
 
                 - 



powietrzu 
- sportowy challange 
-plakat 
 
Zajęcia z jogi dla dzieci - większa sprawność 

ruchowa; 
- większa świadomość 
własnego ciała  
- wyeliminowanie 
napięć mięśniowych  

- 8 z 12 grup 
regularnie 
uczestniczyło w 
zajęciach, 
- dzieci z 8 grup 
zwiększyły 
świadomość własnego 
ciała oraz obniżyły 
napięcia mięśniowe  

4 grupy nie 
uczestniczyły w 
zajęciach ze względu 
na ograniczenia 
fizyczne i intelektualne 

Dzień bez samochodu akcja profilaktyczna 
dla dzieci i dorosłych – 
zachęcanie do 
wspólnej 
aktywnościna 
powietrzu 

83% dzieci i dorosłych  
podjęło wyzwanie i 
dotarło do przedszkola 
bez samochodu 

 
 
                 - 

I Przedszkolny 
Przegląd Taneczny 
„Mistrzowie Tańca” - 
tanecznym krokiem do 
zdrowia 

- poprawa koordynacji 
i sprawności ruchowej 
- zwiększenie 
świadomości ciała 

wszystkie grupy wzięły 
udział w przeglądzie 
dzięki czemu u dzieci 
zwiększyła się 
koordynacja ruchowa i 
świadomość ciała  

 
 
                 - 
 

Realizacja założeń 
programu „Mamo, 
Tato – co Wy na to?” 
 

zwiększenie 
świadomości dzieci w 
zakresie działań 
prozdrowotnych  

grupy dzieci 6letnich 
realizując program 
zwiększyły 
świadomość w 
zakresie działań 
prozdrowotnych 

 
                 - 
 

Udział w szkoleniu  
np. „Każdy nauczyciel 
promotorem 
zdrowia.” CDN Konin 

ukazanie roli edukacji 
zdrowotnej, promocji 
zdrowia oraz 
prowadzeniu 
zdrowego stylu życia 
na co dzień 

członkowie zespołu ds. 
Promocji Zdrowia 
wzięli udział w 
szkoleniu i podzieliło 
się zdobytą wiedzą na 
radzie pedagogicznej 

 
                 - 
 

Realizacja zadań II 
Zajęcia z jogi dla dzieci - eliminowanie napięć 

emocjonalnych   
- praca nad 
prawidłowym 
oddechem  
- samokontrola emocji  
- rozwijanie poczucia 
własnej wartości  
- redukcja zachowań 
niepożądanych  

- 8 z 12 grup 
regularnie 
uczestniczyło w 
zajęciach dzięki 
którym, dzieci 
zwiększyły poczucie 
własnej wartości, 
zmniejszyły się 
zachowania 
niepożądane, 
zwiększyła się 
świadomość 
prawidłowego 

4 grupy nie 
uczestniczyły w 
zajęciach ze względu 
na ograniczenia 
fizyczne i intelektualne 



oddechu, co wpłynęło 
na zmniejszenie 
napięć emocjonalnych 
i mięśniowych  

Zajęcia florystyczno – 
ekologiczne dla dzieci 
z elementami 
hortiterapii 

- podnoszenie nastroju 
- likwidowanie napięć 
emocjonalnych i 
stanów lękowych  
- eliminowanie 
nadpobudliwości 
psychoruchowej 
- praca nad deficytami 
uwagi  
 

obcowanie z przyrodą 
wpłynęło pozytywnie 
na poprawę 
samopoczucia 
wszystkich dzieci  

 
                 - 
 

Udział w obchodach 
Światowego Dnia 
Osób z Zespołem 
Downa.  

- rozwijanie 
wrażliwości i empatii 
- podniesienie 
świadomości na temat 
życia i potrzeb osób z 
zespołem Downa 
- integracja dzieci   

 
 
 
 
podjęte działania 
uwrażliwiły dzieci na 
niepełnosprawności 
oraz zwiększyły 
integrację z grupą 
rówieśniczą 

 
 
 
 
 
 

- 
 Udział w obchodach 

Światowego Dnia 
Świadomości Autyzmu  

- rozwijanie 
wrażliwości i empatii 
- Rozbudzenie 
tolerancji wobec 
rówieśników, którzy 
inaczej rozwijają się i 
dostrzegają świat. 
- integracja dzieci 
- niwelowanie barier i 
dystansu społecznego    

 

Wnioski (posumowanie i interpretacja wyników ewaluacji): 

1. Korzyści z działań (dla uczniów, szkoły, społeczności szkolnej): 
 Zwiększenie świadomości własnego ciała oraz poprawa koordynacji ruchowej. 
 Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie działań prozdrowotnych. 
 Zintensyfikowanie kontaktu z przyrodą. 
 Zwiększenie tolerancji  dzieci wobec kolegów i koleżanek z niepełnosprawnościami.   

 
2. Trudności w realizacji działań: 

 Ograniczenia fizyczne i intelektualne niektórych dzieci uniemożliwiały pełną realizację 
zajęć jogi.  

 Niskie zaangażowanie pracowników  placówki i rodziców w działania prozdrowotne 
spowodowane minioną sytuacją epidemiczną ( COVID 19 ).  
 
Agnieszka Walkowska 
                Podpis Koordynatora SzPZ/PPZ 


