Informacja z realizacji
Przedszkolnego Programu Edukacji Antytytoniowej

pt. „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”
w roku szkolnym …
w powiecie …

KWESTIONARIUSZ DLA POWIATOWEGO
REALIZATORA PROGRAMU

1. Liczba jednostek oświaty.
Liczba przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania
przedszkolnego, które przystąpiły do realizacji programu w powiecie:
Liczba szkół podstawowych, które przystąpiły do realizacji programu w powiecie:

W tym:
Liczba przedszkoli:

Liczba oddziałów
przedszkolnych:

Liczba innych form
wychowania
przedszkolnego:

Liczba szkół
podstawowych:

Ilość dzieci

Ilość dzieci

Ilość dzieci

Liczba dzieci

5 lat

6 lat

Inna
gr.
(jaka)

5 lat

6 lat

Inna
gr.
(jaka)

5 lat

6 lat

Inna gr.
(jaka)

6 lat

Liczba rodziców biorących udział w programie:
Liczba zwróconych kwestionariuszy z realizacji programu do koordynatorów powiatowych:

2. W jaki sposób realizatorzy przedszkolni / szkolni zostali przygotowani do
realizacji programu?

Szkolenia/narady

Samodzielnie przy pomocy
dostępnych materiałów
edukacyjnych

Liczba
szkoleń/nar
ad

Liczba
osób:

Liczba osób

W inny sposób (jaki?)

Liczba
osób

3. Czy rodzice brali udział w działaniach realizowanych w ramach programu?
Liczba placówek
Tak (jakich?, proszę wymienić działania)
Nie
4. W jaki sposób przebiegała realizacja programu?
Liczba
placówek
Program został zrealizowany w formie zaproponowanych 5 zajęć
warsztatowych
Program został zmieniony lub nie zrealizowano go w całości
5. Jeżeli zmieniono lub zrezygnowano z części zajęć, to proszę podać najczęstsze
powody tych zmian oraz liczbę placówek, w których wprowadzono zmiany?
(Proszę podać zsumowaną liczbę placówek, które dokonały zmian).
Powody zmiany
Liczba
placówek

6. Czy program był rozszerzony o dodatkowe działania?
Liczba
placówek

Tak
Nie

Jeżeli TAK, to jakie działania? (Proszę podać zsumowaną liczbę działań dla każdej z
form).
Lp.

Formy

1

Przedstawienia/ teatrzyki/ występy

2

Spotkania z ciekawymi gośćmi (np.
lekarz, strażak, sportowiec)

3

Miejskie/ Plenerowe wycieczki

4

Prezentacje multimedialne

5

Listy do rodziców/ Listy intencyjne

6

Gazetki/ Ekspozycje
wizualne/Ulotki/ Kąciki
informacyjne / Plakaty / Inne prace
plastyczno - informacyjne

7

Quizy/ Zabawy dydaktyczne/
Konkursy muzyczne/ Konkursy
plastyczne

8

Spotkania z rodzicami/ Festyny
rodzinne

9

Marsze antytytoniowe

Liczba działań

Liczba uczestników

Inne:
10

7. Liczba przeprowadzonych wizytacji.
Liczba przeprowadzonych wizytacji zrealizowanych przez PSSE:
8. Liczba placówek deklarujących udział w programie w następnym roku szkolnym.

Liczba
placówek
Tak
Nie
Nie wiem
9. Suma ocen programu oraz ocena zaangażowania koordynatorów (skala: 1 –
ocena najniższa, 6 – ocena najwyższa).
1
2
3
4
5
6
Zaangażowanie dzieci podczas realizacji
programu
Przyswojenie przez dzieci materiału
Odbiór programu przez dzieci
Stosunek rodziców do zrealizowanego
programu
Treści merytoryczne programu ocenione
przez realizatorów
Wsparcie lokalne (władz lokalnych, kościoła,
policji, stowarzyszeń itp.)
Materiały dodatkowe (ulotki, plakaty,
kolorowanki, wierszyk, krzyżówka,
układanki, historyjki, itp.)
Zaangażowanie koordynatorów
przedszkolnych

10. Dodatkowe informacje o realizacji programu (w tym: propozycja zmian
związanych z organizacją programu lub jego zawartością merytoryczną):

Opracował:

