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              Na podstawie przeprowadzonej ewaluacji (XII 2018 r.) stwierdzono, że owoce i warzywa stały 

się jednym z ważnych elementów w diecie naszych uczniów. Analiza ponownej ankiety wykazała, 

że: 

66,1% uczniów spożywa codziennie owoce i warzywa, natomiast 33,9% w dalszym ciągu nie 

spożywa codziennie owoców i warzyw; kryterium sukcesu zostało osiągnięte - podwoiła się liczba  

uczniów spożywających codziennie owoce i warzywa 

     72,4% rodziców stwierdza, że ich dziecko jada codziennie owoce i warzywa, 27,6% rodziców 

stwierdza, że ich dziecko w dalszym ciągu nie je codziennie owoców i warzyw; kryterium sukcesu 

zostało osiągnięte - wzrosła liczba rodziców, których dzieci spożywają codziennie owoce i warzywa 

(zakładano wzrost do 60%) 

Po rozmowach i bezpośrednich spostrzeżeniach nauczycieli i wychowawców, obserwacjach 

rodziców wynika, że dzieci znają wartości odżywcze produktów zgodnie z piramidą zdrowego 

żywienia. Poprzez uczestnictwo w akcji prowadzonej przez Agencję Rynku Rolnego mają stały 

dostęp do owoców i warzyw i chętniej po nie sięgają. W pobliskim sklepie częściej niż dotychczas 

wybierają zdrową przekąskę niż tzw. śmieciowe jedzenie. Wzrosło także zaangażowanie rodziców w 

podejmowane działania prozdrowotne. 

 

 Jeśli chodzi o aktywność fizyczną okazało się, że poprzez naukę gry w badmintona w czasie 

długich przerw międzylekcyjnych oraz w internacie po lekcjach utworzyła się grupa dzieci grająca 

w badbintona a przez to wzrosła liczba osób aktywnych fizycznie: 

 

     55,4% uczniów uczestniczy w pozalekcyjnych zajęciach ruchowych (sportowych lub rekreacyjnych) 

oferowanych przez szkołę, natomiast 44,6% uczniów nie bierze udziału w pozalekcyjnych zajęciach 

ruchowych w szkole; kryterium sukcesu zostało osiagnięte - o 10,8% wzrosła liczba uczniów 

uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach sportowych lub rekreacyjnych (zakładano wzrost  

o 10 %) 

   65,5% rodziców stwierdza, że ich dziecko uczestniczy w pozalekcyjnych zajęciach ruchowych 

(sportowych lub rekreacyjnych) w placówce, natomiast 34,5% rodziców przyznaje, że ich dziecko 

nie bierze udziału w pozalekcyjnych zajęciach sportowych; kryterium sukcesu zostało osiągnięte - 

wzrosła liczba rodziców, którzy twierdzą, że ich dziecko uczestniczy w pozalekcyjnych zajęciach 

sportowych lub rekreacyjnych o 25,5% (zakładano wzrost o 10%) 

 

  Bardzo wyraźnie widać pozytywny wpływ realizacji projektu „Szkoła Promująca Zdrowie” 

na całą społeczność szkolną, dlatego będziemy realizować jego założenia w kolejnych latach. 

   


