Szkoły Podstawowe,
Gimnazja
-wszyscy-

Dotyczy: sprawozdania z programu edukacyjnego ,,Trzymaj Formę”
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, ze sprawozdanie
z XI edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego ,,Trzymaj Formę!” realizowanego
w trakcie roku szkolnego 2016/17 zostało przygotowane w formie elektronicznej ankiety
dostępnej online na stronie ,,Trzymaj Formę!”.
Dostęp do formularza sprawozdania:
Formularz sprawozdania z realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego ,,Trzymaj
Formę!” dostępny jest dla wszystkich szkolnych koordynatorów programu na stronie
http://trzymajforme.pl/ankieta/
Wypełnianie formularza sprawozdania:
Każdy szkolny koordynator programu realizujący w bieżącym roku szkolnym program ,,Trzymaj
formę!” zobowiązany jest do przygotowania do zbiorczej informacji z działań podejmowanych
w ramach realizacji założeń programowych. Koordynator szkolny przygotowuje sprawozdanie
online i przesyła w formie elektronicznej.
Należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w formularzu, gdyż w innym
przypadku sprawozdanie nie zostanie przyjęte przez system. Ponadto, jeśli Program ,,Trzymaj
Formę!” jest realizowany w obrębie Zespołu Szkół zarówno przez szkołę podstawową jak
i gimnazjum, wówczas dla każdej ze szkół należy wypełnić odrębny formularz.
Powyższy formularz składa się z 30 pytań zarówno jednokrotnego jak i wielokrotnego
wyboru oraz pytań opisowych. Pytania wymagają przedstawienia informacji z zakresu działań
podjętych w ramach realizacji Programu oraz wyrażenia opinii na temat poszczególnych jego
elementów.
Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania, należy kliknąć przycisk ,,wyślij” zlokalizowany
na końcu sprawozdania. Czynność ta spowoduje przesłanie wypełnionego kwestionariusza
ankiety w formie elektronicznej do bazy sytemu.
Jedynie całościowo wypełnione sprawozdanie zostanie przyjęte przez system. W przypadku nie
udzielenia odpowiedzi na którekolwiek z pytań w formularzu, system wskaże pytanie, które
należy uzupełnić.
Termin przekazania sprawozdania
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Sprawozdanie z realizacji ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego ,,Trzymaj Formę!” w roku
szkolnym 2016/17 (XI edycja) szkolni koordynatorzy programu powinni wypełnić i wysłać
online w terminie do 9 czerwca 2017r.
Generowanie sprawozdań do pliku PDF
Istnieje możliwość wygenerowania zestawienia w formie pliku PDF. W celu uzyskania pliku
w powyższym formacie należy zalogować się na stronę www.trzymajforme.pl/ankieta-raporty72 w menu rozwijanym określić zakres informacji, które chcemy uzyskać w zestawieniu.
Przykładowo, chcąc wygenerować zestawienie dla konkretnej szkoły należy wybrać
województwo, następnie powiat oraz szkołę. Po dokonaniu wyboru, należy nacisnąć przycisk
PDF w prawym górnym rogu formularza.
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