
PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE 

 

A. Część wstępna planowania 

1. Diagnoza potrzeb ( informacja, w jaki sposób przeprowadzono diagnozę i jakie w jej wyniku wyłoniono problemy): 
Po rozmowie z rodzicami okazało się, że nie są zadowoleni z firmy kateringowej, która dostarczała posiłki. Potrawy nie były smaczne, 
dzieci nie zjadały obiadów do końca.  
 

2. Wybór problemu priorytetowego ( informacja, który z wyłonionych w ramach diagnozy problemów jest priorytetowy): 
Wybór firmy kateringowej okazał się priorytetowy, tym bardziej, że szkoła powiększyła się o nową salę stołówkową, gdzie można 
wydawać posiłki na talerzach.  
 

3. Uzasadnienie wyboru problemu priorytetowego (dlaczego wybrano dany problem): 
Problem okazał się priorytetowym ponieważ poprzednie obiady nie smakowały dzieciom. 
 

4. Przyczyny istnienia problemu priorytetowego (krótki opis): 
Posiłki podawane były na styropianowych tacach, były zimne, mało atrakcyjne. 
 

5. Rozwiązania dla usunięcia problemu priorytetowego (krótki opis): 
Zmienić firmę kateringową.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. PLAN DZIAŁAŃ  

                                                                                    w odniesieniu do problemu priorytetowego 

 

1. Podanie celu działań: 

Zmiana firmy kateringowej przygotowującej posiłki. 

2. Określenie kryterium sukcesu: 

60% uczniów po roku stwierdzi, że przygotowywane posiłki są smaczne i zdrowe.  

3. Sposób sprawdzenia czy osiągnięto cel: 

• Co wskaże, że osiągnięto cel? Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów i nauczycieli, wywiady, rozmowy z uczniami, rodzicami uczniów, 

nauczycielami i pracownikami obsługi, obserwacje zespołu promocji zdrowia.  

• Jak sprawdzimy, że osiągnięto cel? Analiza wyników ankiety, wypowiedzi uczniów, rodziców uczniów, nauczycieli, arkusze obserwacji. 

• Kto i kiedy sprawdzi, że osiągnięto cel? Zespół do spraw promocji zdrowia sprawdzi czy cel został osiągnięty pod koniec roku szkolnego 

2019/2020. 

 

4. Zadania 

l.p. Nazwa zadania 
Kryterium 

sukcesu 
Sposób 
realizacji 

Okres/termin 
realizacji 

Wykonawcy/osoba 
odpowiedzialna 

Środki/zasoby 
Sposób 

sprawdzenia 
 wykonania zadania 

        

1. Praca plastyczna-piramida osiągnięte plakat 10.2019 Wychowawcy własne Uczniowie wiedzą, 



zdrowia świetlicy jak wygląda 
piramida żywienia i 
aktywności fizycznej 

2. Tydzień zdrowia w 
świetlicy szkolnej 

osiągnięte Pogadanki, 
prezentacje 
multimedialne 

10.2019 Wychowawcy 
świetlicy 

własne Uczniowie 
odpowiadają na 
pytania zawarte w 
krótkiej ankiecie 

3. Konkurs sensoryczny – jaki 
to 
owoc/warzywo/przyprawa 

osiągnięte konkurs 10.2019 Joanna Draber własne Uczniowie 
rozpoznają 
warzywa, owoce, 
przyprawy 

4. Przepis na zdrowie osiągnięte Konkurs 
literacki 

11.2019 Diana Jakubczak własne Uczniowie w 
literacki sposób 
opisują swoje 
recepty na dobre 
zdrowie 

5. Przepis na zdrowie posiłki 
– nauczanie zdalne w 
czasie pandemii 

osiągnięte Przepisy na 
facebook 

04.2020 Joanna Draber własne Uczniowie mają 
możliwość 
przygotowania 
zdrowych potraw 

 


