
Standard Pierwszy

Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom)

zrozumieć i zaakceptować koncepcję Szkoły Promującej Zdrowie.

Wnioski

· Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie od wielu lat w  naszej szkole jest znana

i upowszechniona zarówno wśród nauczycieli jak i pracowników szkoły.

· Społeczność szkolna, czyli uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły nie będący

nauczycielami podejmują starania w celu poprawy swojego  samopoczucia i zdrowia.

· Społeczność szkolna uczy się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko.

· Wiedza na temat SzPZ w społeczności szkolnej jest duża ale nauczyciele, uczniowie,

a także pracownicy szkoły nie będący nauczycielami chcieliby otrzymywać więcej

informacji i poszerzać swoją wiedzę na ten temat.

· Prawie wszyscy ankietowani nauczyciele w ostatnich dwóch latach przeczytali co

najmniej jedną publikację na temat promocji zdrowia i uczestniczyli w zajęciach,

które pogłębiły ich wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

· Zbyt mało wiedzy na temat koncepcji Szkoły promującej zdrowie posiadają uczniowie

i rodzice.

· Uczniowie w większości potrafią wymienić podstawowe cechy SzPZ. Spośród tej

grupy ankietowanych więcej niż połowa deklaruje, że wie w jaki sposób może

włączyć się w rozwój SzPZ.

· Uczniowie uczestniczą w  działaniach podejmowanych na rzecz SzPZ.

· Większość pracowników szkoły nie będących nauczycielami wie, co to jest SzPZ.

Prawie wszyscy wiedzą, jaka jest ich rola i zadania w rozwoju SzPZ.

· Zdecydowana większość rodziców wie, jaki powinien być ich udział w rozwoju SzPZ.

Jednak większość rodziców, którzy chcieliby włączyć się w szkolne działania

dotyczące promocji zdrowia zajętych jest w tym czasie pracą zawodową, co

uniemożliwia im pełne i aktywne uczestnictwo w tych działaniach.

Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania

Najmniejszy zasób wiedzy na temat koncepcji Szkoły Promującej Zdrowie mają rodzice i

uczniowie.



Standard Drugi

Szkoła Promująca Zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób
sprzyjający:

· Uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym
rodzicom i społeczności lokalnej.

· Skuteczności i długofalowości działań.

Wnioski:

· Koordynator do spraw promocji zdrowia zna swoje zadania i realizuje je we

współpracy z całym zespołem. Nawiązuje i prowadzi współpracę z innymi

instytucjami, aktywnie włącza się w działania prozdrowotne, nadzoruje ich przebieg

oraz prowadzi działalność na rzecz promocji zdrowia we współpracy ze środowiskiem

lokalnym.

· Działalność koordynatora koreluje z polityką prozdrowotną prowadzoną przez naszą

szkołę.

· Członkami Szkolnego Zespołu Promocji Zdrowia są przedstawiciele różnych grup

społeczności szkolnej. Chętnie działają oni na rzecz promocji zdrowia.

· Szkoła współpracuje z różnymi organizacjami i instytucjami w społeczności lokalnej,

które wspierają ją w działaniach na rzecz promocji zdrowia.

· W naszej szkole wykorzystuje się szeroki wachlarz narzędzi badawczych. Z uwagi na

wielkość placówki głównymi narzędziami wykorzystywanym w diagnozie jest

obserwacja i rozmowa.

· Plan działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia na bieżący rok szkolny,

zbudowany jest zgodnie z zasadami przyjętymi w SzPZ.

· Najmniejszy udział w realizacji planu w zakresie promocji zdrowia mieli rodzice

prawdopodobnie z powodu niedostosowania godzin i miejsca imprez prozdrowotnych

do ich czasu wolnego.

· Wszystkie  realizowane  zadania  w  zakresie  promocji  zdrowia  wynikające  z  planu

działań są systematycznie monitorowane przez koordynatora oraz dyrektora szkoły

· Pracownicy szkoły są usatysfakcjonowani z uczestnictwa w realizacji działań

w zakresie promocji zdrowia

Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania

· Nie wystarczająco były diagnozowanie potrzeb społeczności szkolnej w zakresie
promocji zdrowia.



Standard III

Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz
dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności

Wnioski:
· W szkole stworzone są sprzyjające warunki do realizacji edukacji zdrowotnej

· Uczniowie uczestniczą w opracowywaniu tematyki edukacji prozdrowotnej

· Nie wszyscy uczniowie są aktywnymi uczestnikami zajęć, ze względu na niską

samoocenę i problemy środowiskowe

· Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym, chętnie zaprasza specjalistów do

realizacji edukacji zdrowotnej

· Oferta edukacyjna szkoły w zakresie promocji zdrowia nie jest w pełni wykorzystana

przez rodziców

· Wnioski z ewaluacji są wykorzystywane do planowania edukacji zdrowotnej

· Niska frekwencja rodziców w zajęciach prozdrowotnych związana jest z pracą

zawodową (praca zmianowa) oraz z dojazdem do szkoły

· Nauczyciele uczestniczą w szkoleniach z zakresu edukacji zdrowotnej

· W szkole organizowane są imprezy środowiskowe, takie jak: festyny rodzinne,

Wigilie szkolne, Festiwal Piosenki Dziecięcej „Jesienne muzykowanie”, imprezy

integracyjne rodziców i nauczycieli

Problemy priorytetowe:
· Nie wszyscy rodzice są zaangażowani w życie szkoły

· Nie wszyscy uczniowie są aktywnymi uczestnikami procesu realizacji edukacji

zdrowotnej

· Szkoła współpracuje ze środowiskiem, ale nie w pełni wykorzystuje jego zasoby

Standard IV
Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny

Wnioski
Uczniowie:

· są zadowoleni z nauki w tej szkole, chętnie do niej chodzą i lubią w niej

przebywać

· uważają, że nauczyciele udzielają im wsparcia i motywują ich do pracy



· twierdzą, że są sprawiedliwie traktowani, mogą liczyć na życzliwość ze strony

nauczycieli

· zostali zapoznani z prawami ucznia i są one przestrzegane

· zwracają uwagę na to, że ich koledzy czasami przejawiają zachowania agresywne.

Nauczyciele:
· odczuwają radość i satysfakcję z pracy w szkole

· twierdzą, że dyrekcja jest otwarta i życzliwa na ich pomysły, mogą liczyć na jej

pomoc

· wskazali na bardzo dobre relacje między nauczycielami

· stwierdzają, że nie wszyscy rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły i klasy

· wskazują na rzadkie występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród

uczniów

Pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami:
· mają poczucie satysfakcji z pracy oraz wsparcia ze strony dyrekcji

· dobrze oceniają relacje między pracownikami, którzy nie są nauczycielami

· zwracają uwagę na problem zachowania uczniów w stosunku do nich

· nieliczni uważają, że obarcza się ich nadmierną ilością obowiązków

· twierdzą, że w szkole zdarzają się zachowania agresywne – wskazują na agresję

słowną

Rodzice:
· cieszą się, że ich dzieci uczą się właśnie w tej szkole i poleciliby tę placówkę

znajomym

· czują się w szkole potrzebni

· mają poczucie, że ich dzieci dużo się tu nauczyły

· uważają, że nauczyciele starają się, aby nauka była atrakcyjna, a uczniów traktują

dobrze i sprawiedliwie

· twierdzą, że dzieci nie są nadmiernie obciążone pracą, a nauka nie jest zbyt trudna

i męcząca

Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania:
· nieodpowiedni stosunek uczniów do pracowników szkoły, którzy nie są

nauczycielami



· występowanie zachowań agresywnych, zwłaszcza agresji słownej

· niewłaściwe podejście niektórych uczniów do nauki i zachowania na lekcjach

Standard V

Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu,
bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i nauczycieli.

Wnioski:

· Szkoła położona jest w bezpiecznym miejscu

· Budynek i teren szkoły są w dobrym stanie technicznym

· Kolory ścian i wystrój klasopracowni wpływają na dobre samopoczucie uczniów i

nauczycieli

· Na terenie szkoły jest wyznaczona część rekreacyjna dla uczniów

· Wokół szkoły są zasadzone różne drzewa i krzewy ozdobne

· Podjazd do budynku szkoły i toaleta dostosowane są do potrzeb osób

niepełnosprawnych, jednak brakuje możliwości poruszania się osób

niepełnosprawnych między parterem, piętrem i szatniami

· Elewacja budynku wymaga odnowienia

· Należy utwardzić teren wokół szkoły oraz wyznaczyć parking poza jej obrębem

· Stan wyposażenia łazienek w zasadzie nie wymaga poprawy, należy jednak doposażyć

łazienki dziewcząt w kubły pedałowe

· Usuwanie śmieci jest dobrze zorganizowane, należy jednak zakrzewić okolice

kontenera na śmieci

· Wygląd klas i korytarzy można poprawić przez zwiększenie ukwiecenia parapetów

· Należy zwiększyć zaangażowanie uczniów klas gimnazjalnych w dbałość o estetykę

klasopracowni

· W klasach, gdzie występuje duże nasłonecznienie należy zamontować żaluzje

· Ocieplenia wymagają świetlica szkolna oraz sale nr 7 i 10 położone w starej części

szkoły

· Meble dla uczniów i nauczycieli są w dobrym stanie technicznym, jednak należy

dokupić zamykane szafki do sal, w których uczniowie mogliby zostawiać swoje

podręczniki

· W nowym roku szkolnym należy wyeliminować pięciominutowe przerwy



· W szkole nie ma odpowiedniej sali do prowadzenia zajęć ruchowych i gimnastyki

korekcyjnej oraz pełnowymiarowego boiska sportowego o odpowiedniej nawierzchni

· W szkole funkcjonuje bardzo dobrze i nowocześnie wyposażona kuchnia szkolna wraz

ze stołówką, która przygotowuje zdrowe, smaczne i urozmaicone posiłki dla uczniów i

pracowników szkoły

· W szkole nie ma sklepiku uczniowskiego

· Uczniowie i większość nauczycieli zapoznawani są z zasadami udzielania pierwszej

pomocy

· Konieczne jest zabezpieczenie klatki schodowej w „starej” części szkoły

· W szkole są dostępne apteczki pierwszej pomocy, jednakże należy zamieścić

informacje o ich lokalizacji

Problemy priorytetowe:

· Brak pełnowymiarowej, zgodnej z normami sali gimnastycznej wraz z zapleczem

sportowym oraz sali do gimnastyki korekcyjnej

· Niewystarczająca ilość dodatkowego sprzętu sportowego


