Załącznik nr 1
Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku rok szkolny 2013/2014
Diagnoza potrzeb i zasobów została przeprowadzona w ubiegłym roku szkolnym. Wyniki diagnozy pozwoliły nam na wyłonienie
problemu priorytetowego oraz opracowanie planu działań zmierzających do jego rozwiązania. Diagnozą objęto uczniów, nauczycieli i rodziców.
CEL: POPRAWIĆ POZIOM PRAWIDŁOWYCH ZACHOWAŃ W ZAKRESIE ODŻYWIANIA I KULTURY ZDROWOTNEJ
WŚRÓD UCZNIÓW
Kryterium sukcesu: 55% rodziców zauważy działa prozdrowotne w szkole, nauczyciele dostrzegą wzrost spożywania przez uczniów śniadania
w domu lub II śniadania w szkole, 45% uczniów wykaże w ankiecie prawidłowe zachowania w zakresie odżywiania ( wzrost o około 10%)
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