
RAPORT Z EWALUACJI WYNIKÓW DZIAŁAŃ SZKOŁY 

 w roku szkolnym 2017/2018 

 

1. Ewaluacja celu 

 

Cel zaplanowany: 

 

Poznanie aktywnych form wypoczynku, a w konsekwencji zwiększenie liczby uczniów i ich rodzi-

ców/opiekunów prawnych spędzających aktywnie czas.   

  

Kryterium sukcesu: 

 

30% uczniów deklaruje zmniejszenie ilości czasu poświęconego multimediom  na rzecz wypo-

czynku aktywnego.   

 

Jak sprawdzono, czy osiągnięto cel? 

 

Analiza wyników ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, nauczycieli, pracowników niepedago-

gicznych, oraz obserwacji przeprowadzonych przez Zespołu Promocji Zdrowia. 

 

 

W jakim stopniu osiągnięto kryterium sukcesu ( czy osiągnięto cel) ? 

 

Tak, zaplanowany cel został osiągnięty. Nastąpiło zwiększenie zainteresowania aktywnymi formami 

spędzania wolego czasu w szkole i w środowisku lokalnym.    

 

Jeśli nie udało się osiągnąć kryterium sukcesu, to dlaczego ? 

________________________________________________ 

 

2. Ewaluacja zadań. 

 

 Nazwa zadania Kryterium sukcesu W jakim stopniu osią-

gnięto kryterium suk-

cesu? 

Czego nie udało się 

zrobić i dlaczego? 

1.Realizacja zadań po-

zwalających zdobyć 

„Certyfikat Klasy Pro-

mującej Zdrowie”. 

- uczniowie klas 4-8 po 

uzyskaniu wskazówek 

realizują zadania zwią-

zane z promocją zdro-

wia. 

 - minimum 75% klas 

 4-8 otrzyma certyfikat . 

 

__________________ 

 

2. Włączanie środowiska 

lokalnego w rożne 

formy aktywnego wypo-

czynku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- uczniowie uczestniczą 

w proponowanych olim-

piadach, turniejach, me-

czach charytatywnych i 

innych formach rywali-

zacji sportowej. 

- rodzice aktywnie włą-

czą się w pomoc i reali-

zację przedsięwzięć 

sportowo- rekreacyjnych 

- 45%  społeczności po-

zaszkolnej włączy się w 

proponowane formy ak-

tywności.   

 

 

 

 

 

___________________ 



 

3. Spotkania z cyklu 

„Ludzie z pasją” jako 

moduł „Nocy (przy-

szłych) Naukowców w 

SP4”. 

- zaciekawienie uczniów 

pasją podróżowania po-

łączoną z aktywnością 

fizyczną jako jedna z 

możliwości spędzania 

wolnego czasu w sposób 

aktywny.    

 

-  100% zdeklarowanych 

uczniów weźmie udział 

w spotkaniach. 

 

 

 

 

________________ 

4. Dzień Sportu w SP 4 - uczniowie uczestniczą 

w rajdzie, wykonując 

konkurencje sprawno-

ściowe na wyznaczonej 

trasie.   

- 90% społeczności 

szkodnej weźmie udział 

w przygotowanych ak-

tywnościach . 

 

 

 

 

Wnioski 

 

1. Korzyści z naszych działań : 

• poznanie oferty aktywnych sposobów spędzania czasu wolnego; 

• pozytywny wpływ proponowanych zajęć na kondycję i zdrowie ; 

• integracja społeczności szkolnej i propagowanie zdrowej rywalizacji; 

 

2. Trudności w realizacji naszych działań: 

 

BRAK 

 

3. Zalecenia/ wskazówki do dalszych działań: 

• kontynuacja podjętych działań w kolejnych latach szkolnych. 

 


