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Lubuskiej Sieci Szkół 

Promujących Zdrowie 

Data nadania 

ostatniego certyfikatu 

wojewódzkiego (jeśli 

szkoła otrzymała) 

Staramy się o Certyfikat Wojewódzki po raz pierwszy 

 



 

 

 

CZĘŚĆ I 

(obejmuje okres ostatnich trzech lat) 

 

A. Wyniki diagnozy: 

 

• Narzędzia użyte do diagnozy w ostatnich trzech latach (wymienić):  

 

• Rok szkolny 2018/2019 

➢ Narzędzia: 

-ankiety przeprowadzone wśród uczniów (techniką „Narysuj i opowiedz”), rodziców, 

nauczycieli i pracowników, którzy nie są nauczycielami wziętych z Poradnika 

Przedszkole Promujące Zdrowie ORE 

-ankiety dla rodziców opracowane przez Przedszkolny Zespół Promocji Zdrowia 

-wywiad z Dyrektorem Przedszkola 

-wywiad z nauczycielkami przedszkola 

-opinie zebrane w trakcie rozmów z dziećmi i rodzicami 

-zapisy w dokumentacji przedszkola 

-informacje na stronie internetowej przedszkola 

• Rok szkolny 2019/2020 

➢ Narzędzia: 

-ankiety przeprowadzone wśród uczniów (techniką „Narysuj i opowiedz”), rodziców, 

nauczycieli i pracowników, którzy nie są nauczycielami wziętych z Poradnika 

Przedszkole Promujące Zdrowie ORE 

-ankiety dla rodziców opracowane przez Przedszkolny Zespół Promocji Zdrowia 

-wywiad z Dyrektorem Przedszkola 

-wywiad z nauczycielkami przedszkola 

-opinie zebrane w trakcie rozmów z dziećmi i rodzicami 

-zapisy w dokumentacji przedszkola 

-informacje na stronie internetowej przedszkola 

• Rok szkolny 2020/2021 

➢ Narzędzia: 

-ankiety przeprowadzone wśród uczniów (techniką „Narysuj i opowiedz”), 

nauczycieli i pracowników, którzy nie są nauczycielami wziętych z Poradnika 

Przedszkole Promujące Zdrowie ORE 

-wywiad dla dzieci, rodziców i nauczycielek opracowane przez Przedszkolny Zespół 

Promocji Zdrowia 

-obserwacje zachowań dzieci 

-wywiad z Dyrektorem Przedszkola 

-wywiad z nauczycielkami przedszkola 

-rozmowy z woźnymi oddziałowymi 

-opinie zebrane w trakcie rozmów z dziećmi i rodzicami 

-zapisy w dokumentacji przedszkola 

-informacje na stronie internetowej przedszkola 

 

• Wyniki diagnozy - wyłonione problemy w ostatnich trzech latach (wymienić wszystkie 

wyłonione):  

 



• Rok szkolny: 2018/2019 

➢ Wyłoniony problem: NIEDOSTATECZNE WŁĄCZANIE RODZICÓW DLA 

PLANOWANIA I REALIZACJI ŻYCIA I PRACY PRZEDSZKOLA 

 

• Rok szkolny: 2019/2020 

➢ Wyłonione problemy: NIEPRAWIDŁOWE NAWYKI ŻYWIENIOWE 

 

• Rok szkolny: 2020/2021 

➢ Wyłonione problemy: MAŁO AKTYWNE SPĘDZANIE CZASU WOLNEGO 

DZIECI, BRAK KONSEKWENCJI ZE STRONY RODZICÓW W KWESTIACH 

ZDROWEGO ODŻYWIANIA 

 

 

B. Opis problemów priorytetowych: 

 

Wyłonione w ostatnich trzech latach problemy priorytetowe (wymienić): 

 

• Rok szkolny 2018/2019 

Wyłoniony problem priorytetowy: ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU RODZICÓW  

W PLANOWANIU I REALIZACJI ŻYCIA I PRACY PRZEDSZKOLA 

 

• Rok szkolny 2019/2020 

Wyłoniony problem priorytetowy: PROMOWANIE WŚRÓD DZIECI 

ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA 

 

• Rok szkolny:2020/2021 

Wyłoniony problem priorytetowy: RUCH I ZABAWA TO WAŻNA SPRAWA 

 

 

C. Sprawozdanie z realizacji planów działań PPZ mających na celu rozwiązanie 

problemu priorytetowego: 

 

 

• Rok szkolny 2018/2019 

➢ Działania podjęte dla rozwiązania problemu priorytetowego: 

STANDARD II- KLIMAT SPOŁECZNY PRZEDSZKOLA SPRZYJA DOBREMU 

SAMOPOCZUCIU I ZDROWIU DZIECI, PRACOWNIKÓW I RODZICÓW 

DZIECI  

ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU RODZICÓW W PLANOWANIU I REALIZACJI 

ŻYCIA I PRACY PRZEDSZKOLA 

Lp. Nazwa zadania Sposób realizacji zadania 

1. Wyjaśnienie 

nauczycielom 

znaczenia udziału 

rodziców w edukacji 

dzieci w wieku 

przedszkolnym. 

Dnia 24.10.2018 na posiedzeniu rady pedagogicznej 

przez koordynatora PPZ panią Beatę Perlak został 

przedstawiony i omówiony plan działań w zakresie 

promocji zdrowia na rok szkolny 2018/2019.wyjasniono 

nauczycielom znaczenie udziału rodziców w edukacji 

dzieci w wieku przedszkolnym. 

2. Opracowanie ankiet 

do badania potrzeb 

Zespól ds. promocji zdrowia opracował ankiety, których 

celem było wyłonienie obszarów w jakich rodzice chcą 



rodziców w zakresie 

edukacji zdrowotnej 

dzieci w przedszkolu 

i informowania o jej 

realizacji 

być włączani w planowanie i realizację życia i pracy 

przedszkola. W dniach 2-9.11.2018 miało miejsce 

badanie ankietowe, które pozwoliły na wyłonienie zadań 

„wiodących”. 

3. Ustalenie sposobu 

realizacji zadań 

„wiodących” i 

poinformowanie o 

tym rodziców. 

Dnia 28.11.2018 odbyło się wspólne spotkanie rady 

pedagogicznej i rady rodziców, na którym wypracowano 

sposoby realizacji zadań „wiodących” oraz sposobu 

informowania rodziców.  

ZADANIA WIODĄCE 

 

1.Rodzice oczekują bezpiecznego przedszkola dla swoich dzieci, realizacja 

dodatkowych programów: 

 1).Projekt 

edukacyjny 

dotyczący 

odpowiedzialnego i 

bezpiecznego 

korzystania z 

mediów cyfrowych i 

urządzeń mobilnych 

-„Fonolandia”; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Fonolandia” projekt edukacyjny dotyczący 

odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z mediów 

cyfrowych i urządzeń mobilnych. Dzieci z grupy 

Ślimaczków i Biedronek rozpoczęły w grudniu 2018 

realizację projektu, natomiast  grupa Motylków  

w styczniu 2019. Był to cykl zajęć dla dzieci 5-6 letnich 

mający na celu uświadomić dzieciom zagrożenia płynące 

z cyfryzacji i fonoholizmu. Dzięki rodzicom na potrzeby 

realizacji projektu zostały zakupione karty pracy dla 

dzieci, które pozwalały utrwalić zdobyta przez dzieci 

wiedzę na zajęciach. Podczas zajęć dzieci poznały 

negatywne skutki związane z wykonywaniem wielu 

różnych czynności jednocześnie, dowiedziały się, że 

ciągłe życie w bezpośredniej bliskości cyfrowych 

urządzeń mobilnych negatywnie wpływa na relacje 

rodzinne, utrwaliły zasady bezpieczeństwa związane  

z używaniem mediów cyfrowych w domu. 

Identyfikowały wszystkie możliwe negatywne emocje  

i potencjalnie szkodliwe reakcje wynikające z braku 

możliwości korzystania z cyfrowych urządzeń 

mobilnych. Poznały negatywne konsekwencje związane  

z korzystaniem z mediów cyfrowych bezpośrednio przed 

położeniem się spać, a także alternatywne sposoby 

spędzania czasu tuż przed zaśnięciem. Podczas zajęć 

dzieci poznały, jak ważne są zasady związane z 

codziennym używaniem mediów cyfrowych w domu, 

szkole i w miejscach publicznych; poznały pozytywne 

aspekty związane z używaniem technologii informacyjno 

– komunikacyjnych w codziennej nauce; dowiedziały się, 

że niekontrolowane używanie mediów cyfrowych często 

prowadzi do e- uzależnień. Identyfikowały pozytywne 

oraz negatywne zachowania w ruchu drogowym; poznały 

negatywne konsekwencje związane z niekontrolowanym 

używaniem urządzeń cyfrowych w ruchu drogowym: 

podczas przechodzenia przez jezdnię oraz prowadzenia 

samochodu. 



 

2).Kontynuacja 

program z 

Sanepidem; „Czyste 

powietrze wokół 

nas”; 

 

 

 

 

 

 

3).Projekt 

przedszkola „Turniej 

piłki nożnej w 

przedszkolu”; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4).Projekt we 

współpracy z 

Nadleśnictwem 

Nowa Sól 

„Dokarmianie 

ptaków”; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5).Realizacja 

projektu wspólnie z 

biblioteką „Mała 

książka, wielki 

człowiek”; 

 

Grupy Ślimaczków, Motylków, Biedronek i Pszczółek 

realizowały cykl pięciu tematów polegających 

na uporządkowaniu i poszerzeniu informacji na temat 

zdrowia, kształtowaniu u dzieci postaw 

odpowiedzialności za własne zdrowie, uświadomienie 

dzieciom, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia, 

uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu 

papierosowego związane z biernym paleniem  

i wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie  

w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą. 

 

Na placu przedszkolnym powstało boisko, zainstalowane 

zostały bramki, a także zakupione zostały plastrony z 

numerami i napisem Przedszkole Bytom Odrzański. 

Bramki zostały wbetonowane bramki, a na słupach 

zostały zawieszone siatki "piłko łapy". 

Dnia 3 czerwca 2019 odbył się Pierwszy turniej piłki 

nożnej, w której udział brały grupa Ślimaczków, 

Biedronek i grupa 6- latków ze Szkoły w Bytomiu 

Odrzańskim. Rozgrywki odbyły się na nowopowstałym 

przedszkolnym boisku. Celem głównym spotkania 

sportowego była integrację dzieciaków, zachęcenie do 

aktywności fizycznej, zdrowej rywalizacji, ale przede 

wszystkim okazją do świetnej zabawy. 

 

4.19 grudnia we wszystkich grupach wiekowych odbyło 

się spotkanie z panią z Nadleśnictwa w Nowej Soli. 

Spotkanie miało charakter warsztatów, podczas, których 

dzieci poszerzały wiedzę nt pomagania zwierzętom, 

zwłaszcza ptakom przetrwać zimę. Podczas zajęć 

praktycznych dzieci dowiedziały się co lubią i powinny 

jeść o ptaki, a jakie pożywienie im wręcz szkodzi. Każda 

grupa wiekowa wraz z rodzicami przygotowała karmnik 

dla ptaków, które zostaną umieszczone w przedszkolnym 

ogrodzie. Wszystkie przedszkolaki podczas zimy będą 

zaopatrywać swój karmnik w przysmaki i w ten sposób 

pomogą ptakom przetrwać zimę, natomiast plac 

przedszkolny został wzbogacony o 7 nowych 

karmników. 

 

26 września do projektu  realizowanego przez Bibliotekę 

w Bytomiu Odrzańskim "Mała książka wielki człowiek" 

polegającej na zakładaniu karty czytelnika dla dzieci  

przystąpiło 22 z 25 rodziców wraz z dziećmi 

uczęszczającymi do grupy Mróweczek. Podczas 

spotkania inaugurującego, które odbyło się w Bibliotece 

każde dziecko otrzymało pakiet startowy małego 

czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece dzieci 



otrzymują sowy, zebranie 10 sów pretenduje czytelnika 

do otrzymania dyplomu. 

2.Działania na rzecz bezpieczeństwa: 

 

 1).Przestrzeganie 

zasad świadomego 

korzystania z 

kamizelek 

odblaskowych 

podczas wyjść z 

dziećmi poza teren 

przedszkola; 

 

2).Przestrzeganie 

zapisów statutowych 

dotyczących 

przyprowadzania i 

odbierania dzieci z 

przedszkola; 

 

3)Spotkanie z 

policjantem 

dotyczące 

odpowiedzialnego i 

bezpiecznego 

korzystania z 

mediów cyfrowych i 

urządzeń mobilnych; 

 

 

 

4)Konserwacja 

drewnianych 

urządzeń na placu 

przedszkolnym; 

 

5).Wycieczka 

rowerowa do 

Tarnowa Byckiego, 

udział dzieci w 

ruchu drogowym, 

przestrzeganie 

przepisów ruchu 

drogowego; 

Rodzice wyrazili chęć zakupienia kamizelek 

odblaskowych, które dzieci zakładają podczas wyjść 

poza teren przedszkola. 

 

 

 

 

 

 

Rodzice przestrzegają zapisów statutowych dot. 

przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola, 

rodzice przestrzegają zamykania bramy i bramki podczas 

wejść i wyjść z przedszkola. W ten sposób wszyscy 

czuwamy nad bezpieczeństwem naszych 

przedszkolaków. 

 

Dnia 25.02.2019 odbyło się w grupach Pszczółek, 

Biedronek, Motylków i Ślimaczków spotkanie  

z policjantami dotyczące odpowiedzialnego  

i bezpiecznego korzystania z mediów cyfrowych  

i urządzeń mobilnych jako kontynuacja Fonolandii 

(preorientacja zawodowa). Przeprowadzone zostały 

pogadanki na temat: niebezpieczeństw wynikających  

z niewłaściwego korzystania z mediów cyfrowych oraz 

właściwych i bezpiecznych zachowań nie tylko na 

drodze. 

 

W miesiącu kwietniu 2019 rodzice wraz z woźnym  

M. Korol odnowili drewniane elementy zjeżdżalni, 

huśtawek i ławek na placu zabaw. 

 

 

Dnia 31.05 2019 odbyła się wycieczka rowerowa do 

Tarnowa Byckiego, w wycieczce brało udział 70 dzieci 

wraz z rodzicami. Celem wycieczki było propagowanie 

aktywnego, zdrowego i kulturalnego spędzania czasu 

wolnego, integracja dzieci i rodziców z różnych grup 

wiekowych. Na miejscu czekało na przybyłych ognisko, 

przy którym wspólnie pieczono kiełbaski. Zmęczeni, ale 

zadowoleni wszyscy wrócili do domu. Dla dzieci była to 

wielka frajda, bowiem była to ich pierwsza wspólna 

wycieczka rowerowa. 

3. Metody wychowania stosowane w domu i przedszkolu 

 1).Indywidualne 

spotkania z 

rodzicami w celu 

W miesiącu listopadzie odbyły się indywidualne 

spotkania z rodzicami w celu omówienia obserwacji, 

diagnozy i analizy skuteczności stosowanych metod 



omówienia wyników 

diagnozy i analiza 

skuteczności metod 

dydaktycznych i 

wychowawczych w 

przedszkolu; 

 

2).Organizacja zajęć 

dotyczących 

wykonania stroików 

świątecznych; 

 

 

 

 

3).Organizacja 

kiermaszu 

bożonarodzeniowego 

w celu pozyskania 

środków na potrzeby 

zakupu jednolitych 

strojów dla dzieci; 

 

 

 

 

 

 

4).Organizacja dnia 

babci i dziadka; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5).Zebrania z 

rodzicami w 

grupach, omówienie 

dotychczasowych 

działań przedszkola, 

analiza potrzeb; 

 

 

 

dydaktycznych i wychowawczych w przedszkolu. Każdy 

z rodziców miał możliwość w dogodnym terminie 

poznać wynik obserwacji pedagogicznych i gotowości 

szkolnej. Na koniec grudnia odnotowano 96% odbytych 

indywidualnych spotkań z rodzicami. 

 

 

Dnia 11 grudnia w grupie Biedronek odbyły się 

warsztaty, podczas, których dzieci wraz z rodzicami 

wykonały piękne wianki adwentowe na kiermasz 

organizowany w przedszkolu. Dzieci i mamy z wielkim 

zapałem zabrały się za prace, wykazując się dużą 

pomysłowością i zręcznością. Podczas pracy wszystkim 

towarzyszyła miła i radosna, przedświąteczna atmosfera. 

 

W dniach 18-21 grudnia odbył się kiermasz 

bożonarodzeniowy, podczas, którego sprzedawane były 

ręcznie robione prace naszych przedszkolaków  

i rodziców: choinki, Mikołaje, świeczniki, wianki 

adwentowe, aniołki, bałwanki oraz wiele innych 

ozdób  świątecznych. Rodzice z każdej grupy wiekowej 

zaangażowali się i wykonali ozdoby na kiermasz. 

Pozyskane środki zostaną przeznaczane na potrzeby 

zakupu jednolitych strojów dla dzieci. Kiermasz cieszył 

się dużym powodzeniem. Rodzice bardzo chętnie 

kupowali ozdoby świąteczne. Kiermasz upłynął  

w przedświątecznej i miłej atmosferze.  

 

W dniach 5-7 luty w MOK odbyły się występy 

wszystkich grup wiekowych zorganizowanych z okazji  

uroczystości dnia babci i dziadka. 

Dzieci  zaprezentowały programy słowno- muzyczne, 

były wiersze, piosenki, tańce i życzenia, a następnie 

wręczanie własnoręcznie wykonanych prezentów dla 

swoich ukochanych Babć i Dziadków. Licznie przybyli 

goście z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które włożyły 

wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej wyrazić swoją 

miłość i szacunek. Na twarzach dzieci widać było 

ogromną radość oraz skupienie, a dziadków wielkie 

wzruszenie. 

 

W miesiącu lutym odbyły się  zebrania z rodzicami  

w grupach, omówienie dotychczasowych działań 

przedszkola, w tym "Polityki żetonowej". Rodzice  

z każdej grupy wiekowej dostrzegają pozytywne efekty 

prowadzonych działań motywacyjnych takich samych w 

całym przedszkolu. Zgodnie są za kontynuacja podjętych 

działań a nawet nie tylko motywowanie do pozytywnych 

zachowań poprzez otrzymywanie czerwonych serduszek 

ale także wprowadzenie do Polityki Żetonowej zielonych 



 

 

 

 

6).Organizacja 

uroczystości dnia 

mamy i taty; 

 

 

 

 

 

7).Organizacja 

festynu rodzinno- 

adaptacyjno- 

integracyjnego; 

serduszek jako nagradzanie dzieci za zjadanie surówek 

do obiadu, warzyw i owoców do pozostałych posiłków. 

 

W dniach 27-30 maja we wszystkich grupach wiekowych 

odbyły się występy z okazji dnia mamy. Dzieci  

w programach artystycznych dały pokaz swoich 

umiejętności tanecznych, wokalnych, recytatorskich  

i aktorskich. Podczas wręczania upominków w postaci 

ekologicznych torb na zakupy własnoręcznie 

ozdabianych całusom i uściskom nie było końca. 

 

Festynu rodzinno- adaptacyjno-integracyjny odbył się 

dnia 8 czerwca 2019. Organizatorami imprezy byli 

rodzice, pani dyrektor i nauczyciele Przedszkola. Na 

przybyłych gości czekały zdrowe przekąski w postaci 

szaszłyków z owoców. W programie festynu były pokazy 

tańców poszczególnych grup wiekowych, loteria 

fantowa, kącik fryzjerski i z tatuażami. Dużym 

zainteresowaniem cieszyły się dmuchana zjeżdżalnia, 

basen z kulkami. W ofercie festynu znalazły się również: 

kiermasz ciast, stoisko z masą solną, z misiami, które 

każde dziecko mogło samodzielnie ozdobić. Podczas 

imprezy panowała miła i pogodna atmosfera. Serdecznie 

dziękujemy wszystkim tym, którzy poprzez swoją 

obecność oraz zaangażowanie przyczynili się do 

cudownie spędzonego czasu. Różnorodność 

zaplanowanych atrakcji sprawił, iż każdy znalazł coś dla 

siebie. 

4. Działania zdrowotne: 

 1).Przestrzeganie 

zasady nie 

przynoszenia do 

przedszkola 

słodyczy(wyjątkowe 

sytuacje urodziny); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzice wspierali nauczycieli w działaniach, 

przestrzegając zasady nieprzynoszenia do przedszkola 

słodyczy ( wyjątkowe sytuacje urodziny). Również 

ustalono, że dzieci przynoszone do przedszkola wodę 

jako dodatkowe picie. 

W myśl tej zasady dnia 31 stycznia odbyła się zabawa 

karnawałowa pod hasłem „ Warzywa i owoce bawią nas 

na zdrowie”, a na poczęstunek królowały owoce banany  

i winogron. Dzieci bawiły się znakomicie. 

Przestrzeganie zasady nie przynoszenia do przedszkola 

słodyczy miało swoje odzwierciedlenie w obchodach 

Mikołajek, dnia 6 grudnia wszystkie grupy wiekowe 

odwiedził Mikołaj w towarzystwie renifera i elfa. Dzieci 

zaprezentowały piosenki, wiersze o Mikołaju. 

Przedszkole promuje zdrowy tryb życia, dlatego Mikołaj 

każdemu dziecku przyniósł prezent w postaci książki, 

malowanki i gry dydaktycznej dostosowanej 

odpowiednio do wieku. Radości było, co nie miara. 

Mikołaj obiecał, że za rok znów przybędzie. 

 



2).Organizacja 

warsztatów 

edukacyjno- 

profilaktycznych 

„Szkółka zębowa”, 

profilaktyka i nauka 

prawidłowego 

dbania o higienę 

jamy ustnej; 

 

 

 

 

 

3).Realizacja zajęć o 

tematyce 

zdrowotnej, 

przeprowadzenie 

zajęć z 

wykorzystaniem 

konspektów z 

Sanepidu w Nowej 

Soli; 

 

4).Spotkanie z 

pielęgniarką nt 

dbania o własne 

zdrowie; 

 

 

 

5).Udział w 

obchodach dnia 

sportu; 

W listopadzie grupy Mrówek, Żabek, Stokrotek, 

Motylków i Pszczółek, a w grudniu grupy Biedronek  

i Ślimaków brały udział w warsztatach „Szkółki 

zębowej” podczas, których dzieci doskonaliły 

umiejętności poprawnego mycia zębów szczoteczką, 

uczyły się również nitkowania zębów. Obejrzały teatrzyk 

zachęcający do dbania o zęby, wymieniały produkty, 

które szkodzą nie tylko zębom, ale i zdrowi, jak również 

wymieniały produkty, po które powinniśmy sięgać, aby 

być zdrowym. Podczas warsztatów każde dziecko 

otrzymało szczoteczkę, rękawiczki, maseczkę  

i dentystyczne lusterko oraz dyplom ukończenia szkółki 

zębowej. 

 

W listopadzie 2018 we wszystkich grupach wiekowych 

przeprowadzony został cykl zajęć  dbania o higienę 

całego ciała zaproponowane przez Powiatową Stację 

Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowej Soli. Na zajęciach 

podkreślone zostało znaczenia higieny całego ciała,  

a szczególności częstego mycia rąk, na których 

przenosimy zarazki. Umycie rąk to jednak nie koniec 

dbania o ich higienę, omówione zostały zasady zmiany 

bielizny, czystości zębów, paznokci i głowy. 

 

Dnia 31.05.2019 do przedszkola zamiast pielęgniarki 

przybyli Ratownicy Medyczni ze Stowarzyszenia 

Ratowników Medycznych "MEDYK" i po raz drugi 

(pierwsza odbyła się w 2018 roku) przeprowadzili akcję 

„Uratuj Misia”. Dzieci miały kolejny raz okazję nauki 

podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. 

 

Dnia 29.05.2019 przedszkolaki uczestniczyły  

w obchodach dnia sportu, w formie zabawy ćwiczyły 

sprawność ogólną, szybkość, dokładność, koordynację 

wzrokowo – ruchową, a także uczyły się zdrowej 

rywalizacji, przestrzegania zasad fair – play oraz 

radzenia sobie z porażkami. Wszystkie te umiejętności 

kształtowane były w formie atrakcyjnej dla dzieci 

zabawy. 

4. Organizacja 

szkoleń/warsztatów 

dla pracowników i 

rodziców. 

Zgodnie z ustalonym harmonogramem szkoleń, pierwsze 

szkolenie odbyło się 7 lutego 2019 roku, a drugie 

szkolenie 21 lutego 2019 roku i miały formę warsztatów 

teoretycznych i praktycznych. 

Pierwsze szkolenie przeprowadziła firma zewnętrzna 

PERCEPT i EDUKACJA Niepubliczna Placówka 

Doskonalenia Nauczycieli z Zielonej Góry, drugie 

szkolenie przeprowadzili nauczyciele wraz z rodzicami 

przedstawicielami grup, uczestnikami pierwszego 

szkolenia. Temat pierwszego szkolenia brzmiał 

"Angażowanie rodziców do współpracy z 



przedszkolem". Temat drugiego szkolenia wspólnego 

dotyczył wyboru działań które możemy zrobić  

i będziemy robić, żeby promować zdrowy tryb życia 

naszych dzieci. 

Drugie szkolenie przeprowadzili nauczyciele wraz  

z rodzicami przedstawicielami grup, uczestnikami 

pierwszego szkolenia. Temat pierwszego szkolenia 

brzmiał "Angażowanie rodziców do współpracy  

z przedszkolem". Temat drugiego szkolenia wspólnego 

dotyczył wyboru działań które możemy zrobić  

i będziemy robić, żeby promować zdrowy tryb życia 

naszych dzieci. 

Grupy objęte działaniami: nauczyciele i rodzice  

ze wszystkich grup wiekowych. 

Efekty podejmowanych działań: uczestnicy szkolenia 

zostali przeszkoleni w/w temacie i uzyskali teoretyczną 

wiedzę o współpracy z rodzicami. Rodzice świadomie są 

włączani w proces wspólnego poszukiwania pomysłów, 

podejmowania decyzji, planowania, realizacji działań  

i wspólnego podsumowana działań czyli dążenia do 

wspólnego celu (inaczej dobra, korzyści, rozwoju).  

W części praktycznej warsztatów wykorzystaliśmy nową 

metodę "pole siłowe" do badania przeciwstawnych sił, 

które popychają ku osiągnięciu wybranego celu lub 

odpychają od niego. Pytanie do uczestników warsztatów 

brzmiało" Co ułatwia a co utrudnia współpracę 

przedszkola z rodzicami w zakresie promocji zdrowia 

wśród dzieci? Z uzyskanych odpowiedzi zostały 

sformułowane wnioski i rekomendacje, czyli propozycja 

zmian, działań, które pozwolą wykorzystać plusy  

i zniwelować minusy pojawiające się w odpowiedziach. 

Wspólnie wytyczyliśmy kilka obszarów do dalszej pracy 

np. reguły - Co będziemy robić żeby poprawić zdrowy 

tryb życia naszych dzieci?, świadomość -Które z naszych 

zachowań wspierają dobre zachowania dzieci w zakresie 

zdrowotnego stylu życia?, Co się stanie jeśli dziś nie 

nauczymy dzieci dbać o własne zdrowie?, konsekwencje 

- Co się stanie kiedy nie będziemy mieć jednego frontu  

w wychowaniu dzieci? Ważnym elementem szkolenia 

było zapoznanie uczestników szkolenia z drabiną 

partycypacyjną czyli narzędziem, które ułatwia 

stopniowanie wpływu rodziców na funkcjonowanie 

przedszkola. Wykorzystując drabinę partycypacji 

wspólnie określaliśmy poziomy partycypacji w obszarach: 

dydaktyka i wychowanie, życie przedszkola i przestrzeń 

przedszkola. W podsumowaniu pracy nad partycypacją 

przeprowadzono dyskusję nt. odpowiedzialności  

za podjęte decyzje. 



Dnia 21 lutego 2019 r. zostało przeprowadzone drugie 

szkolenie, wykonawcy to nauczyciel/le prowadzący grupę 

wraz z rodzicem/mi uczestnikami wcześniejszego 

szkolenia. Szkolenie miało charakter działań 

praktycznych i zostało przeprowadzone we wszystkich 

grupach wiekowych. Wykorzystując metodę "pole 

siłowe" do badania przeciwstawnych sił na zadane 

pytanie „Co możemy zrobić i będziemy robić, żeby 

promować zdrowy tryb życia wśród naszych dzieci ?” ,  

w grupach dokonaliśmy wspólnego wyboru działań które 

popychają wszystkich zebranych ku osiągnięciu 

wybranego celu. Poniżej prezentujemy wspólne ustalenia: 

Grupa Mrówek opowiedziała się za : 

-kontynuacją Polityki Żetonowej polegającej na systemie 

motywacyjnym czyli wzmacnianiu pozytywnych 

zachowań dzieci, 

- w ramach tematyk cyklicznych realizowanych w grupie 

"zakładanie zielonego ogródka" wycieczka do sklepu 

nasiennego oraz kwiaciarni, założenie hodowli rzeżuchy, 

fasoli, kiełków rzodkiewki oraz szczypiorku i obserwacja 

wzrostu nowalijek, wysadzanie roślin do ogródka 

przedszkolnego. 

Grupa Żabek opowiedziała się za : 

- przynoszeniem do przedszkola do picia wyłącznie 

wody, 

- przestrzeganiem zakazu przynoszenia i przemycania 

słodyczy (wyjątek stanowią urodziny), 

- częstym myciem rąk, 

- codziennym szczotkowaniem zębów, 

- korzystaniem z pięknej pogody i spędzaniem czasu na 

świeżym powietrzu, 

- wymianą co tydzień ubrań na gimnastykę, 

- przeprowadzaniem co tydzień dezynfekcji szczoteczek 

do zębów i kubków, 

- nie przyprowadzaniem chorych dzieci do przedszkola. 

Grupa Stokrotek opowiedziała się za: 

- przynoszeniem do przedszkola do picia tylko wody  

w butelkach, 

- przynoszeniem słodyczy tylko w wyznaczony dzień  

"w dniu urodzin", 

- zachęcaniem dzieci do spożywania warzyw i owoców, 

- wspólne przygotowywaniem z dziećmi zdrowych 

posiłków, 

- spędzaniem więcej aktywności ruchowej na spacerach 

na świeżym powietrzu, 

-przestrzeganiem zakazu biegania i krzyczenia na 

korytarzu w trosce o bezpieczeństwo 

i zdrowie układu nerwowego, 

- podczas pobytu z dziećmi na placu przedszkolnym, po 

odebraniu dziecka z grupy, rodzice zwracają uwagę, by 



dzieci nie wchodziły na drzewa, na lokomotywę, 

prawidłowo korzystały ze znajdującego się na placu 

przedszkolnym sprzętu oraz stosowali się do zasad 

ustalonych z dziećmi przez nauczyciela . 

Grupa Ślimaczków opowiedziała się za: 

- przygotowywaniem zdrowych przekąsek i kanapek dla 

dzieci, które mają własne wyżywienie, 

- przynoszeniem jedynie wody lub herbaty do picia, 

- zadeklarowano że w każdy piątek rodzice będą zabierali 

szczoteczkę do wyparzenia oraz strój do wyprania, 

- w grupie przestrzeganiem codziennej gimnastyki 

porannej, zajęcia gimnastyczne wg harmonogramu zajęć 

oraz zabawy na świeżym powietrzu, lub spacery poza 

teren przedszkola ( przy sprzyjającej pogodzie), 

- dbanie o wspólny front wychowawczy, 

- przypominaniem zasad oceny zachowania dziecka  

w przedszkolu, 

- konsekwentnie respektowanie przyjętych zasad, 

- prowadzeniem w domu rozmowy z dzieckiem nt. 

nieodpowiedniego zachowania w przedszkolu, 

- wskazywaniem alternatywnych metod rozładowania 

napięć emocjonalnych, 

- współpracy nauczyciela z rodzicem w celu eliminacji 

nieodpowiednich zachowań. 

Grupa Biedronek opowiedziała się za: 

- przynoszeniem do picia tylko wody, 

- rodzice zadeklarowali że postarają się przychodzić a nie 

przyjeżdżać po dziecko podczas odbioru z przedszkola, 

- dbaniem o czystość szczoteczek do mycia zębów, 

- systematycznym praniem strojów na ćwiczenia 

gimnastyczne, 

- rozmowami o higienie układu nerwowego tzn. staranie 

się mówić umiarkowanym głosem, kontynuowaniem  

w domu zasad wypracowanych w przedszkolu. 

Grupa Motylków opowiedziała się za: 

- przynoszeniem do picia wody, 

- wprowadzeniem większej ilości ruchu na zajęciach, 

- dostosowaniem ubioru do pogody, 

- zwiększeniem ilości zajęć na dworze, spacery, 

- ograniczeniem soli i cukru w posiłkach, 

- przynoszeniem owoców zamiast cukierków w dniu 

urodzin. 

Grupa Pszczółek opowiedziała się za: 

- myciem zębów po każdym posiłku, 

- codziennym wychodzeniem na dwór z uwzględnieniem 

tylko wyjątkowo niesprzyjającej pogody, 

- zakazem przynoszenia przez dzieci na podwieczorek 

atrakcyjnych dla innych przekąsek typu ciasteczka, 

słodkie bułki, 



- wprowadzeniem do śniadania większej ilości białego 

pieczywa i umożliwienie dzieciom samodzielnego 

wyboru, 

- wprowadzeniem jak największej ilości ruchu na 

zajęciach. 

5. Zgromadzenie 

publikacji, mate-

riałów i pomocy 

dydaktycznych 

dotyczących 

edukacji dzieci do 

użytku pracowników 

i rodziców 

Dnia 27 marca 2019 odbyła się Rada Pedagogiczna, na 

której nauczycielki podały propozycje artykułów  

i publikacji książkowych oraz artykułów z portali np. 

Ośrodka Rozwoju Edukacji nt. znaczenia i udziału 

rodziców w planowaniu i realizacji życia i pracy 

przedszkola. Na holu przedszkolnym ustawiono 

biblioteczkę zatytułowaną „O współpracy z rodzicami 

słów kilka…”, na której udostępnione zostały artykuły  

o współpracy i znaczeniu udziału rodziców w 

planowaniu i realizacji życia i pracy przedszkola. 

Nauczycielki zaproponowały kilka tytułów artykułów do 

udostępnienia dla rodziców np. 

 Wiesław Poleszak "ROLA RODZICÓW W NOWYM 

MODELU WSPOMAGANIA SZKÓŁ", 

 Joanna Sakowska "JAK WZMOCNIĆ DIALOG Z 

RODZICAMI W SZKOLE", 

 Jarosław Haładuda "UDZIAŁ RODZICÓW  

W BUDOWANIU WSPIERAJĄCEGO KLIMATU 

SZKOŁY", 

 Ewa Węgrzyn-Jonek WŁĄCZANIE RODZICÓW  

W EDUKACJĘ DZIECI", 

 Elżbieta Nerwińska "WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

IMPULSEM ROZWOJU SZKOŁY", 

 oraz inne artykuły pobrane ze stron internetowych, które 

prezentujemy poniżej np. "Współdziałanie 

wychowawców, nauczycieli z rodzicami i opiekunami 

dzieci", "Rodzice w przedszkolu", "Współpraca 

przedszkola z domem rodzinnym", "Udział rodziców  

w życiu przedszkola". 

 Nawiązana została współpraca z Biblioteką Publiczną  

w Bytomiu Odrzańskim w celu uzyskania pisemnych 

informacji nt. dostępnych pozycji książkowych na w/w 

interesujący nas temat, wykaz dostępnej literatury, którą 

można wypożyczyć w bytomskiej bibliotece został 

zamieszczony na tablicy informacyjnej w przedszkolu. 

Pani Dyrektor Biblioteki Publicznej w Bytomiu 

Odrzańskim bardzo dziękujemy. 

 Lista książek, które możemy wypożyczyć w Bibliotece  

w Bytomiu Odrzańskim przy ulicy Kożuchowskiej 15 

 1. Christopher J. Cindy: Nauczyciel –rodzic. Skuteczne 

porozumiewanie się 

 2. Faber Joanna, King Julie: Jak mówić, żeby maluchy 

nas słuchały. Poradnik przetrwania dla rodziców dzieci  

w wieku 2-7 lat 

 3. Chopra Malika:100 Pytań mojego dziecka 



 4. Wiącek Renata: Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo 

w wieku przedszkolnym 

 5. Alcalde Samuel: Dwadzieścia błędów dzisiejszych 

rodziców 

 6. MacKenzie J. Robert: Uparte dzieci. Od konfliktu  

do współpracy 

 7. Gordon Thomas: Wychowanie bez porażek, czyli 

Trening Skutecznego Rodzica 

 8. Nosowska Dorota, Kreczman-Madej Renata:  

5 największych problemów u dzieci. Poradnik dla 

nauczycieli, wychowawców i rodziców. ADHD, 

Dysleksja, Dysgrafia, Dyskalkulia, Wstyd 

 9. Ghazal Michal: Zjedz zupkę i bądź cicho! Nowe 

spojrzenie na konflikty rodzice – dzieci 

 10.Łaciak Beata: Świat społeczny dziecka 

 11.Wyżyńska Janina: Jak chronić dzieci przed 

molestowaniem seksualnym. Poradnik nie tylko dla 

rodziców 

 Na stronie internetowej przedszkola i facebooku 

udostępnione są linki odsyłające do artykułów na temat 

włączania i znaczenia udziału rodziców we współpracy  

z przedszkolem; 

 -www.wychowanieprzedszkolne.pl, 

 -www.przedszkola.edu.pl, 

 -www.ore.edu.pl, 

 -www.omep.org.pl, 

 -www.edukator.edux.pl. 

Zakupione zostały pozycje książkowe na temat 

współpracy przedszkola z domem rodzinnym, 

zatytułowane:, " Nauczyciel - rodzic " Skuteczne 

porozumiewanie się Cindy J. Christopher oraz "Szkoła 

wspólnych działań, czyli o relacjach i współpracy" 

Jarosław Kordziński, które zainteresowani rodzice mogą 

wypożyczyć u wychowawców grup; 

6. Dokonanie ewaluacji 

wyników działań w 

roku szkolnym. 

W miesiącu czerwcu 2019 zespół ds. Przedszkola 

Promującego Zdrowie przeprowadził ankietę 

ewaluacyjną w celu uzyskania odpowiedzi czy 

realizowane zadania wpłynęły na zwiększenie udziału 

rodziców w planowaniu i realizacji życia i pracy 

przedszkola. 

Dodatkowe zadania zrealizowane w ramach promocji zdrowia 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Sprzątanie świata” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 25.09.2018 przedszkolacy ze wszystkich grup 

uczestniczyli w akcji ekologicznej „Sprzątanie świata”. 

Akcję rozpoczęto pogadanką na temat zasad 

bezpieczeństwa oraz głównych celów akcji. Głównym 

celem akcji „Sprzątanie świata” jest rozbudzenie 

świadomości ekologicznej dzieci i odpowiedzialności za 

środowisko naturalne. To także zachęta do działań na 

rzecz ochrony środowiska. Wszystkie dzieciaki 

pozytywnie zmotywowane i zaopatrzone w worki na 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

śmieci i jednorazowe rękawice, wyruszyły w teren. 

Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegła 

bardzo szybko i sprawnie. Później dzieci znając zasady 

segregacji posegregowały śmieci do odpowiednio 

oznaczonych śmietników. Od lat Przedszkole bierze 

udział w tego typu akcjach. Wierzymy, że swoją 

proekologiczną postawą wpłyniemy na zmianę nawyków 

i przyzwyczajeń mieszkańców naszego miasta i naszych 

podopiecznych. 

2. 11 listopada  W miesiącu listopadzie wszystkie grupy realizowały 

tematykę patriotyczną, 9 listopada dzieci odświętnie 

ubrane udały się do MOK, gdzie  odbył się konkurs 

recytatorski wierszy patriotycznych, podczas którego 

przedstawiciele wszystkich grup wiekowych 

prezentowali wybrane wiersze patriotyczne. 

Następnie o godz. 11.11 wszyscy stojąc na baczność 

odśpiewali hymn państwowy, tym samym biorąc udział 

w biciu rekordu we wspólnym śpiewaniu hymnu 

narodowego. Nawiązując do tematyki zorganizowałyśmy 

również konkurs plastyczny pt „Moja ojczyzna”, wielu 

rodziców odpowiedziało na naszą propozycję, wspólnie  

z dzieckiem przygotowując wspaniałe prace wykonane 

różną techniką. Prace zostały nagrodzone i wystawione  

w naszej sali gimnastycznej, aby wszyscy mogli je 

oglądać i utrwalić sobie symbole i barwy narodowe. 

3. „Pomysłowy tłusty 

czwartek” 

W tym dniu zaproponowałyśmy dzieciom zdrową 

alternatywę zastępując kaloryczne paczki i tak  

grupa Ślimaczków i Biedronek wykonywała chipsy  

z bananów, pozostałe grupy świętowały tłusty czwartek 

zdrowymi przekąskami. 

4. „Zielony ogródek” W każdej grupie wiekowej wiosną  zakładamy „zielony 

ogródek”, w którym hodowane są nowalijki, które dzieci 

pielęgnują i spożywają poznając przy tym ważną rolę 

roślin w diecie człowieka. Wyhodowane nowalijki 

systematycznie zostają zjadane podczas posiłków, jako 

zdrowe urozmaicenie kanapek.  

5. „Moja kanapka” W marcu dzieci z grupy Pszczółek wykonały zdrowe 

kanapki na śniadanie z produktów przygotowanych przez 

rodziców w domach i przyniesionych do przedszkola. 

Podczas zajęć dzieci uczyły się samodzielnego 

wykonywania posiłku, przestrzegania zasad higieny 

podczas obchodzenia się z produktami spożywczymi,  

a także tego, że właściwie zbilansowana dieta jest 

warunkiem utrzymania zdrowia. 

6. Bytomska 

Aktywność Twórcza 

21 marca 2019 grupy Biedronek i Ślimaczków  

zaprezentowały program artystyczny zatytułowany 

„Dbamy o zdrowie”, pod ogólnym hasłem BAT-u "Klucz 

do zdrowia", w którym dzieci opowiedziały, że 

najcenniejszym i najdroższym skarbem jest zdrowie. 

Program składał się z trzech części: Myj się i dbaj  



o czystość. Jedz owoce i jarzyny, w nich mieszkają 

witaminy. Żeby zdrowym być trzeba biegać, skakać  

i w piłkę grać; 

7. Pomagamy 

zwierzętom 

Na terenie przedszkola w październiku zorganizowana 

została zbiórka żywności dla bezdomnych zwierząt  

z bytomskiego Przytuliska  w ten sposób uwrażliwiamy 

naszych podopiecznych na los zwierząt.  

Nasze przedszkole w grudniu włączyło się również  

w akcję  „Razem na święta” przy inicjatywie MEN, 

wspierając miejskie schronisko w Zielonej Górze. 

8. Wyjazd do Głogowa 

na musical „Wilk i 

zając” 

28 marca 2019 grupa Biedronek i Motylków obejrzała 

widowisko muzyczne „Wilk i zając” przygotowane przez 

Łódzką Agencję Koncertową. Celem przedstawienia było 

zwrócenie uwagi dzieci na temat ekologii i ochrony 

środowiska. W fabułę sprytnie wpleciony jest wątek 

ekologiczny i aspekt wychowawczy. Mając na uwadze 

dobro naszej planety, wszyscy angażują się w akcję 

sprzątania lasu. Oczami zwierząt zamieszkujących las 

przedszkolaki mogły zobaczyć jak ważne dla zwierząt 

jest czysty i bezpieczny las. 

9. Wycieczka do parku 

wrocławskiego 

30 maja 2019 grupa Żabek pojechała na wycieczkę do 

Lubinia do „Wrocłąwskiego Parku”. Atrakcją dla dzieci 

był „Szlak Dinozaurów”, miały one możliwość 

obejrzenia kilkunastu makiet dinozaurów w naturalnych 

rozmiarach. Dzieci wykazały duże zainteresowanie  

i zadawały wiele pytań dotyczących tych ogromnych 

stworzeń.  Przedszkolaki zobaczyły również różnorodne 

gatunki ptaków z Polski i świata. Udało im się 

porozmawiać z opiekunką ptaków i podpatrzeć,  jak ptaki 

są karmione. Grupa Żabek spędziła bardzo aktywnie 

dzień, korzystając również z placu zabaw na terenie 

parku. Na zakończenie zjadły zdrowy posiłek 

przygotowany przez panie z przedszkolnej kuchni.  

I z uśmiechami na twarzy wróciły do przeszkolą. 

10. Wycieczka do 

centrum 

przyrodniczego 

10 czerwca 2019 grupy Ślimaczków i Pszczółek udały 

się na wycieczkę do Zielonej Góry do Centrum 

Przyrodniczego. 

Grupa Ślimaczków dokonywała doświadczeń  

i obserwacji zjawisk atmosferycznych ( burza, wiatr)przy 

wykorzystaniu urządzeń interaktywnych. Na zakończenie 

dzieci uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych 

„Tworzymy slajmy”, podczas których dzieci 

samodzielnie wykonywały slajmy. 

Grupa Pszczółek uczestniczyła w zajęciach 

interaktywnych z fizyki i optyki, poznały budowę 

owadów( kleszczy, pająków),podczas zajęć 

przeprowadzały obserwacje makroskopowe 

i mikroskopowe preparatów i żywych owadów. Na 

zakończenie uczestniczyły w zajęciach konstrukcyjnych, 

budując własne pająki. 



Wszyscy wrócili zadowoleni, dzieci świetnie się bawiły, 

a przy okazji przyswoiły sporo nowej wiedzy. 

 

• Rok szkolny 2019/2020 

➢ Działania podjęte dla rozwiązania problemu priorytetowego: 

STANDARD III- PRZEDSZKOLE PROWADZI EDUKACJĘ ZDROWOTNĄ 

DZIECI I STAWRZA IM WARUNKI DO PRAKTYKOWANIA W CODZIENNYM 

ŻYCIU ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH 

PROMOWANIE WŚRÓD DZIECI ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA 

Lp. Nazwa zadania Sposób realizacji zadania 

1. ”Czyste rączki” Podczas pierwszych dni września dzieci uczyły się 

prawidłowego mycia rąk, szczególnie po korzystaniu  

z toalety, przed posiłkami i po przyjściu z podwórka. 

Natomiast każdego kolejnego dnia doskonaliły tę umiejętność. 

W związku z pojawieniem się  w niektórych krajach 

europejskich przypadków zachorowań na koronawirusa 

zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Edukacji Narodowej  

w zakresie profilaktyki, 28 lutego pani pielęgniarka kolejny 

raz przeprowadzała we wszystkich grupach pogadankę  

i wspólny instruktaż w łazience prawidłowego mycia rąk.  

W grupie Biedronek, utrwalano prawidłowy nawyk  mycia 

rączek  podczas wspólnej zabawy ruchowej przy piosence 

„Żamba dance” inspirowanej innowacją pedagogiczną  

A. Chartanowicz „Doskonałe nawyki mają moje smyki, czyli 

Animowane Bajki Pedagogiczne i Tańce Wychowańce – 

Dyscyplina bez nakazów”, dzięki czemu mycie rączek stało 

się przyjemnością i dobrą zabawą.   

2. Spotkanie z 

pielęgniarką 

Od 1 września 2019 r. grono specjalistów w naszym 

przedszkolu zostało zwiększone o panią pielęgniarkę, dzięki 

czemu na bieżąco sprawdzany był stan czystości skóry  

i głowy naszych wychowanków, a także stan ich zdrowia.  

W tym miesiącu odbyły się w każdej grupie wiekowej 

spotkania- pogadanki  z pielęgniarką, podczas których 

poruszone zostały tematy związane z zasadami dbania  

o higienę osobistą. Dzieci nie tylko z wielkim 

zainteresowaniem uczestniczyły w zajęciach, ale także 

wykazały się dużą wiedzą na temat postaw prozdrowotnych. 

3. Kodeks 

właściwego 

zachowania 

Polityka 

Żetonowa 

W każdej grupie dzieci wraz z panią ustaliły zasady współżycia 

w grupie, na tej podstawie powstały Kodeksy grupowe, które 

wywieszone są w każdej sali. Omówione zostały założenia 

Polityki Żetonowej, jest to wzmacnianie zachowań pożądanych 

oraz wygaszanie tych niewłaściwych. Polityka polega na 

przyznawaniu punktów za ustalone wcześniej zachowanie, 

zbieraniu ich i finalnie wymienianiu na konkretne nagrody.  

4. „Owoc 

zdrowszy od 

cukierka” 

Pierwszego dnia w przedszkolu dzieci witane były pysznymi 

jabłkami. 

Dnia 29 listopada odbyły się przedszkolne andrzejki, podczas 

których dzieci nie tylko wróżyły swoją przyszłość, tańczyły, 

świetnie się bawiły, ale również ucztowały przy stołach 

zastawionych owocami i zdrowymi przekąskami w postaci 



ciasta dyniowego, marchewkowych mufinek, owsianych 

ciastek, chipsów jabłkowych, galaretek owocowych. Grupa 

Biedronek realizując tematykę zdrowotną w miesiącu 

listopadzie wykonywała szaszłyki z owoców i udała się na 

wycieczkę do apteki, gdzie miały możliwość oglądania stroju 

farmaceuty, rozmowy z panią aptekarką, i wystroju apteki, 

pełnej półek z lekami. Grupa Stokrotek realizując tematykę 

„Moje zdrowie i bezpieczeństwo”, między innymi wykonała 

pracę plastyczną „zdrowy talerz” , dzięki czemu dzieci 

poznały piramidę żywieniową, jej kolejne piętra, a także 

wpływ poszczególnych produktów na zdrowie, jak również 

rolę aktywności fizycznej w codziennym życiu każdego 

człowieka. 

Po raz kolejny nasze przedszkole 6 grudnia odwiedził św. 

Mikołaj i tak jak w tamtym roku dzieci obdarował zamiast 

słodyczami grami edukacyjnymi, malowankami, a wszystko  

to zapakowane zostało w papierowy domek, który również 

można wykorzystać do zabawy. 

13 stycznia dzieci bawiły się wspólnie przy rytmach ulubionych 

piosenek na zabawie karnawałowej zatytułowanej „Owoce  

i warzywa bawią nas na zdrowie”. W międzyczasie posilały się  

smakołykami w postaci owoców zakupionych przez Radę 

Rodziców oraz różnego rodzaju wypieków ze zdrowych 

produktów przygotowanych wspólnie z rodzicami w domu: 

kruche ciasteczka owsiane, galaretka owocowa, babeczki 

marchewkowe, nie zabrakło szaszłyków owocowych i bakali. 

28 lutego grupa Motylków poprzez ruch i taniec nabierała 

nawyku zdrowego żywienia i odkrywała moc i siłę 

marchewki. Zajęcia inspirowane innowacją pedagogiczną 

"Doskonałe nawyki mają małe smyki, czyli Animowane Bajki 

Pedagogiczne i Tańce Wychowańce – Dyscyplina bez 

nakazów”  autorstwa A. Chartanowicz.  Dzieci poznały 

wartości odżywcze i smakowe marchewki, dowiedziały się  

w jaki sposób wykonuje się marchewkowe spaghetti i sok 

marchewkowo- jabłkowy pozbawiony sztucznych dodatków. 

W dniu urodzin jubilaci coraz częściej zamiast słodyczy 

przynoszą owoce lub przygotowane w domu wspólnie  

z rodzicami babeczki marchewkowe, torty owocowe, galaretki 

itp. Dzieci z przyjemnością sięgają po urodzinowe zdrowe 

przekąski. Podczas urodzin Helenki ( grupa Stokrotek) dzieci 

zamiast cukierków zajadały się pysznym  tortem z galaretek 

owocowych przygotowanym przez rodziców w domu, Basia 

(grupa Biedronek) częstowała dzieci samodzielnie 

upieczonymi babeczkami, a Nela ( grupa Ślimaczków) 

częstowała z pyszną galaretkę z owocami. Podczas urodzin 

Julii dzieci zamiast cukierków zajadały się pysznymi  

babeczkami przygotowanymi przez rodziców w domu. 

Taka promocja zdrowego odżywiania kształtuje dobre nawyki 

u dzieci, w efekcie czego w przyszłości będą one z pewnością 



sięgały po pokarmy bogate w witaminy i składniki odżywcze, 

a te pełne cukru będą dla nich po prostu za słodkie. 

5. Próba 

ewakuacyjna 

Zorganizowanie próbnego alarmu przez panią dyrektor w 

porozumieniu ze Strażą Pożarną, podczas którego nauczyciele 

i dzieci ćwiczyły procedury ewakuacyjne, opuściły budynek  

i zebrały się na placu przedszkolnym w wyznaczonym do 

ewakuacji miejscu. 

6. Bądź 

bezpieczny 

Dzieci we wszystkich grup wiekowych odbyły pogadanki na 

temat bezpieczeństwa podczas korzysta z dróg i chodników  

i odbyły wycieczki na skrzyżowanie, aby w praktyce 

wykorzystać zdobytą na zajęciach wiedzę. Przygotowując się 

do wyjść dzieci pamiętały o kamizelkach odblaskowych, 

dzięki którym lepiej widoczne są na drodze. 

7. Kącik zdrowych 

porad 

Na bieżąco na stronie internetowej przedszkola umieszczane 

są artykułu dotyczące zarówno zdrowia psychicznego jak  

i fizycznego. 

8. „Moja kanapka” 

Dzień 

konsumenta 

Dnia 18 października w dniu konsumenta, dzieci z całego 

przedszkola miały okazję wykonać samodzielnie zdrowe  

i pyszne kanapki na śniadanie. Celem było: kształtowanie  

u dzieci odpowiednich nawyków żywieniowych, rozwijanie 

umiejętności przygotowania kanapek przy pomocy dorosłego, 

rozwijanie kreatywności i wyobraźni podczas robienia 

kanapek oraz dbanie o higienę podczas sporządzania 

posiłków. 

9. „Zabawy 

naszych 

dziadków” 

Rok szkolny 2019/2020 upływa nam pod hasłem „ Szanujmy 

wspomnienia” dlatego też  w sali gimnastycznej przygotowana 

została wystawa, na której dzieci mogły oglądać zabawki  

i przedmioty, którymi bawili się nasi rodzice i dziadkowie. 

Wśród przeróżnych przedmiotów można było usiąść w ławce z 

dawnej szkoły, obejrzeć pióra do pisania, zobaczyć pamiętniki, 

kasety magnetofonowe,  a także tarę do prania czy żelazko  

z duszą.  

Dnia 14 grudnia grupa Biedronek wystąpiła z przedstawieniem 

jasełkowym na wieczorze wigilijnym naszych babć i dziadków 

z koła Emerytów i Rencistów w Bytomiu Odrzańskim. 

Spotkanie wprowadziło wszystkich w świąteczny nastrój, było 

wspólne  kolędowanie i składanie świątecznych życzeń. 

Dnia 21 stycznia grupa Ślimaczków gościła babcię Kubusia, 

która ciepłym, miłym głosem przeczytała dzieciom bajki  

o zwierzątkach. Każda bajka była bardzo pouczająca. Dzieci 

dowiedziały się, że należy pomagać innym, dzielić się z innymi 

i słuchać osób dorosłych. 

W tym miesiącu obchodziliśmy również Dzień Babci  

i Dziadka, każda grupa przygotowała programy słowno- 

muzyczno-taneczne, podczas których zaprezentowała swoje 

umiejętności recytatorskie, wokalne i taneczne, złożyły 

życzenia i wręczyły wspaniałe własnoręcznie wykonane 

upominki. Na twarzach babć i dziadków widać było nie tylko 

dumę z wnucząt, ale wielkie wzruszenie. 



10. „Jak się zdrowo 

odżywiać?” 

Przygotowując się do świąt Bożego Narodzenia we 

wszystkich grupach wiekowych odbyły się  wigilie grupowe, 

podczas których dzieci podzieliły się opłatkiem, składały 

sobie życzenia i wspólnie kolędowały. Następnie wszyscy 

zasiedli przy udekorowanym stole, by spróbować różnych 

wigilijnych smakołyków. Na stole wigilijnym królowały 

przyniesione przez dzieci owoce( także suszone) oraz 

upieczone wspólnie z rodzicami kruche ciasteczka, rogaliki, 

babeczki i pierniczki ze zdrowych produktów, nie zabrakło 

również kompotu z suszonych owoców. Grupa Biedronek, 

Mróweczek, Ślimaczków, Motylków wspólnie wypiekała 

pierniczki, podczas tych zajęć dzieci poznały nie tylko trudną 

umiejętność pieczenia, ale również mogły wykazać się 

umiejętnościami dekorowania, ozdabiania i pięknego 

pakowania pierniczków. Grupa Biedronek i Motylków 

podczas zajęć przygotowywała również galaretki na wspólne 

wigilie. Pośród tych smakołyków nie zabrakło też 

tradycyjnych potraw wigilijnych takich jak pierogi z grzybami 

i kapustą czy kluski z makiem. Obiad tego dnia również był 

wg tradycji wigilijny, był czerwony barszcz i ryba. Wszystkim 

bardzo smakowało. 

Dnia 8 stycznia pani dietetyk w ciekawy sposób przedstawiła 

dzieciom informacje na temat produktów, które wpływają na 

nasze zdrowie. Przedszkolaki w ciekawy sposób zapoznały się 

z produktami żywnościowymi, ich podziałem na zdrowe  

i niezdrowe. Oglądały również schematem- piramidę 

żywieniową, która przedstawiała wygląd zdrowej diety. 

Uzmysłowiono dzieciom, jak ważne jest picie wody, co grozi 

organizmowi, który nie będzie przestrzegał reguł zdrowego 

odżywiania. Dzieci podczas spotkania nie tylko słuchały, ale 

również wykazały się dużą wiedzą, potrafiły wybrać spośród 

wielu ilustracji te, które przedstawiają zdrowe produkty. 

Przedszkolaki przyswoiły i po raz kolejny utrwaliły sobie 

wiedzę na temat zdrowego odżywiania. 

11. Bal owocowo- 

warzywny 

Dnia 25 października w Przedszkolu odbył się bal owocowo-

warzywny, na który wszystkie obecne dzieci przybyły  

przebrane za owoc lub warzywo, a poczęstunkiem były 

przygotowane przez rodziców przekąski z owoców i warzyw 

w różnej postaci: szaszłyków, jeżyków, sałatek owocowych 

oraz cukiniowych muffinek. Celem pojętego działania było 

kształtowanie postawy prozdrowotnej, uświadomienie 

dzieciom, że spożywanie  owoców i warzyw bogatych  

w witaminy jest bardzo ważne dla  zdrowia,  kształtowanie 

nawyków higienicznych, a także zachęcanie do próbowania 

nowych smaków. W efekcie dzieci świetnie się bawiły, 

tańcom i wspólnym pląsom nie było końca, a owoce  

i warzywa pod przeróżną postacią znikały w oka mgnieniu,  

oczywiście po uprzednim umyciu rąk. 



12. „Podziel się 

owocem z 

kolegą” 

W ramach akcji w kolejne trzy środy grudnia tj. 4, 11 i 18 dzieci  

przeliczały przyniesione owoce (grupa Biedronek przyniosła 

81 owoców, grupa Mróweczek 75 owoców, grupa Ślimaczków 

przyniosła 49 owoców, grupa Stokrotek przyniosła 124 owoce, 

grupa Motylków przyniosła 194 owoce, grupa Pszczółek 

przyniosły 86 owoców, grupa Żabek przyniosła 145 owoców) 

w sumie przez trzy kolejne środy bytomskie przedszkolaki 

zjadły 754 owoce. Nie wszystkie owoce zdołaliśmy policzyć, 

oprócz całych owoców rodzice przygotowywali dla dzieci, 

pojemniki z malinami, borówkami, granatem, a także już 

gotowe, pokrojone, przygotowane do spożycia owoce.  

Po śniadaniu dzieci częstowały się owocami  

i wspólnie delektowały się ich smakiem. 

Wspólne spożywanie owoców takich jak: banany, jabłka, 

arbuzy, kiwi, maliny, borówki pomarańcze, mandarynki czy 

ananas sprawiło dzieciom wiele radości. Przy okazji dzieci 

poznawały nowe smaki: granaty, liczi, mango melon oraz 

khaki. Akcja ta cieszyła się dużym zainteresowaniem, rodzice 

stanęli na wysokości zadania, owoców było bardzo dużo  

i bardzo różnorodnych. Dzięki tej akcji dzieci nie tylko zdrowo 

jadły, ale również uczyły się umiejętności rozróżniania 

owoców, poznawały ich nazwy, dzieliły na owoce krajowe  

i egzotyczne, to również uczyły się umiejętności dzielenia się  

z innymi. 

13. Z babcią piekę 

ciasteczka 

W miesiącu styczniu nasze przedszkole odwiedzały babcie: 10 

stycznia  grupę Biedronek, 16 stycznia grupę Żabek, 17 

stycznia grupę Motylków, 21 stycznia grupę Stokrotek, 24 

stycznia grupę Pszczółek i Ślimaczków. Celem ich wizyt było 

wspólne pieczenie ciasteczek z wnukami. W każdej grupie 

dzieci miały możliwość doskonalić swoje umiejętności 

cukiernicze i poznać sprawdzone przepisy na babcine 

ciasteczka, a w grupie Motylków nawet na ciasto 

czekoladowe. Wszyscy poradzili sobie doskonale  

z wyrabianiem, wałkowaniem i wycinaniem przeróżnych 

kształtów ciastek. W efekcie powstało mnóstwo 

przepysznych, maślanych i kruchych ciasteczek, którymi 

dzieci chętnie się częstowały i wspólnie konsumowały. 

Wszystkim bardzo smakowało, bo przecież wiadomo, że „nie 

ma to jak u babci”. Dzięki naszym babciom dzieci poznały 

przepis na domowe wypieki, dowiedziały się,  że zdrowsze 

słodycze to te przygotowywane w domu, ze znanych  

i zdrowych składników, a przede wszystkim wykonanych 

samodzielnie. Raz jeszcze dziękujemy wszystkim babcią, za 

poświęcony czas. Dziękujemy również babci Anieli z grupy 

Mróweczek, która nie mogła przybyć do przedszkola, ale 

upiekła pyszne orzechowe ciasteczka, które dzieci mogły jeść 

do woli. 

14. Tłusty czwartek We wszystkich grupach jako alternatywa dla pączków dzieci 

wspólnie z paniami na zajęciach przygotowywały kolorowe 

galaretki. Podczas zajęć kulinarnych dzieci nabywały 



prawidłowych nawyków żywieniowych, jak również 

doświadczały kolejnych etapów powstawania galaretki. 

15. „Od uprawy do 

potrawy” 

Zielony ogródek w sali, grupa Pszczółek we wrześniu 

degustowała pomidorki, które samodzielnie „wyhodowała”, 

wiosną obserwowali jak na przedszkolnym parapecie rosły 

sadzonki, następnie wysadzili je do przedszkolnego ogródka,  

a jesienią zebrały plony, które były zdrowym dodatkiem do 

przedszkolnych posiłków. 

W miesiącach luty i marzec grupa Pszczółek i Motylków 

założyła hodowlę rozsady warzywnej i ziołowej w sali. Dzieci 

posiały nasiona pomidorów (3 odmiany), papryki, groszku, 

bazylii. W ten sposób utrwalili postawy prawidłowego dbania 

o rośliny we wszystkich porach roku, nabyły potrzebną w tym 

celu: wiedzę i umiejętności. Każde dziecko również w grupie 

Pszczółek  i Motylków założyło własną hodowlę roślinną 

fasoli i grochu w woreczku. Dzieci  mogły obserwować 

poszczególne fazy wzrostu rośliny i uczyć się jakie czynniki 

są niezbędne dla wzrostu i rozwoju roślin. 

Dzieci z grupy Żabek założyły w sali zielony kącik. Dzieci 

posiały cebulkę na szczypior, bazylię, oregano i fasolę. 

Szczypior, który urósł z cebuli wykorzystali do posypania 

kanapek. Grupa Pszczółek do wcześniejszej hodowli rozsady 

warzywnej i ziołowej w sali dosadziła również cebulę na 

szczypiorek. 

16. Poczęstuj się 

zdrową 

przekąska 

10 marca w naszym Przedszkolu było pysznie, zdrowo  

i kolorowo. W ramach akcji "Podziel się przekąską z kolegą" 

wszystkie grupy przygotowały pyszne przekąski. Grupa 

Żabek przygotowała owocowy koktajl, grupa 

Pszczółek koreczki owocowe, grupa Motylków i Mróweczek 

zrobiła spaghetti z marchewki, dzieci z grupy Ślimaczków 

przygotowały sałatkę owocową, grupa Stokrotek koktajl 

bananowy, a dzieci z grupy Biedronek przygotowały koktajl 

ze szpinakiem. Dzieci chętnie częstowały się przygotowanymi 

przekąskami, nawet szpinak smakował, a spaghetti  

z marchewki był hitem dnia. 

17. ”Czyste 

powietrze wokół 

nas” 

Zadanie to zostało wykonane w domu ze względu na 

pandemię -Dzieci wraz z rodzicami  omówiły rodzaje dymów, 

dowiedziały się co się dzieje w organizmie człowieka, kiedy 

ludzie palą papierosy( Historia o podróży Dinusia pociągiem), 

wykonywały plakat „Dbam o planetę”, znaczek „Zakaz 

palenia”, śpiewały piosenkę o Dinusiu. Celem programu było 

wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego 

zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt 

z palącymi. 

18. „ Biały ząbek” Założeniem tego zadania było wspólne mycie zębów  

w ogrodzie przedszkolnym, wszystkich przedszkolaków.  

W związku z pandemią poprosiłyśmy rodziców, aby przesłali 

nam zdjęcia, na których dzieci we własnych domach myją 

zęby. Zadanie to cieszyło się dużym zainteresowaniem 

rodziców i dzieci, otrzymałyśmy bardzo dużo zdjęć.  Celem 



akcji było wyrobienie nawyku dbania o higienę jamy ustnej  

i prawidłowy sposób jej pielęgnowania. 

19. Pij wodę We współpracy z rodzicami dzieci, jako dodatkowe picie do 

przedszkola przynosiły wodę. Po wsparciu naszych działań 

przez rodziców wyrabiamy w dzieciach zdrowy  nawyk picia 

wody, która najlepiej gasi pragnienie, nie zawiera przy tym 

cukru, przyczyniającego się do powstawania próchnicy,  

a także konserwantów, barwników i aromatów. 

20. Bateria gorsza 

niż bakteria 

Na holach przedszkolnych znajdują się specjalne pudełka do 

zbierania zużytych baterii w ciągu roku uzbieraliśmy 60 kg 

zużytych baterii, które we współpracy ze Szkołą Podstawowa 

w Bytomiu Odrzańskim oddajemy do selektywnej zbiórki.  

21. Zakrętki W każdej sali znajdują się pojemniki na zakrętki, które 

odbiera dziadek naszego wychowanka Filipa. W  ciągu roku 

uzbieraliśmy 120 foliowych worków zakrętek; 

Dodatkowe zadania zrealizowane w ramach promocji zdrowia 

1. Pierwszy dzień 

jesieni  

Pierwszego Dnia Jesieni dzieci do przedszkola przyszły 

ubrane w kolorach jesieni i przynosiły owoce w kolorze 

pomarańczowym. Dzieci z grupy Stokrotek degustowały 

owoce, natomiast dzieci z grupy Żabek, Mróweczek, 

Motylków, Ślimaczków  z przyniesionych owoców wyciskała 

świeży sok. Celem było uświadomienie dzieciom, że 

spożywanie owoców i wyciskanych z nich soków bogatych  

w witaminy jest ważne dla zdrowia zwłaszcza jesienią, gdy 

ludzie częściej chorują oraz kształtowanie nawyków 

higienicznych, a także zachęcanie do próbowania nowych 

smaków. 

2. Wycieczka do 

głogowskiego 

zamku 

10 października 2019 grupy Żabek i Pszczółek zwiedzały 

Zamek Książąt Głogowskich, w którym obecnie znajduje się 

Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Głogowie. Dzieci 

poznały historię obrony Głogowa, zapoznały się z wyglądem 

zbroi rycerskiej, zwyczajami i obowiązkami rycerza. Każdy 

przedszkolak mógł poczuć się jak rycerz, przymierzając hełm 

i dzierżąc w ręku rycerski miecz. Na zakończenie dzieci brały 

udział w zajęciach plastycznych będących utrwaleniem 

zdobytej podczas zwiedzania zamku wiedzy. Zadaniem dzieci 

podczas oglądania prezentacji multimedialnej było wycięcie 

elementów stroju i wyposażenia rycerza. Przedszkolaki 

obejrzały cenne eksponaty znajdujące się na stałych 

wystawach muzealnych, obejrzały zamek z zewnątrz  

i z uśmiechami na twarzy wróciły do przedszkola  

z postanowieniem, że od dziś chłopcy będą zachowywać się 

wobec dziewczynek jak prawdziwi rycerze wobec 

księżniczek. 

3. „Co nam daje 

krowa?” 

W grupie Biedronek i Mróweczek  w miesiącu październiku 

odbyły się zajęcia zatytułowane „W mlecznej krainie”. Celem 

zajęć było poznanie przez dzieci wartości odżywczych mleka, 

zwierząt, które dają mleko oraz z przetworami z mleka. 

Chętne dzieci mogły spróbować żółtego i białego sera, 

śmietany i jogurtu. Na zakończenie zajęć dzieci miały okazję 



doić krowę. Krowa była tekturowa, wymiona z gumowej 

rękawiczki, a dojone mleko prawdziwe. Przedszkolaki 

świetnie się bawiąc przy dojeniu krowy ćwiczyły motorykę. 

4. Dzień jeża W miesiącu listopadzie, kiedy przypada święto jeża, wszystkie 

grupy realizowały tematykę „Chrońmy jeże”, podczas zajęć 

dzieci poznały zwyczaje jeży, a także dowiedziały się, że jeże 

są gatunkiem chronionym i zagrożonym. Dlatego też każda 

grupa brała udział w akcji „Plakat dla jeża- nie niszcz mojego 

gniazda” – wykonując plakat informujący o zagrożeniu dla 

jeży, które zostały rozwieszone w różnych miejscach naszego 

miasteczka(słupy ogłoszeniowe, witryny sklepowe, biblioteka 

publiczna). Grupa Stokrotek wykonywała domek dla jeża- 

maskotki, który znalazł się w kąciku przyrody, a także jak 

grupa Mróweczek domek dla jeża, które umieszczone zostały 

w przedszkolnym ogrodzie z nadzieją, że znajdzie w nich 

schronienie jakiś jeż. 

5. Święto 

Odzyskania 

Niepodległości 

W miesiącu listopadzie wszystkie grupy realizowały tematykę 

patriotyczną, 8 listopada odbył się festiwal pieśni 

patriotycznej, podczas którego każda grupa odśpiewała 

wybraną przez siebie pieśń patriotyczną, wszystkie dzieci  

w tym dniu były bardzo odświętnie ubrane(biało- czerwono)  

z akcentem patriotycznym( biało- czerwone czapki, flagę 

Polski wpiętą w pierś, niektóre dziewczynki miały biało- 

czerwone wstążki we włosach). Na zakończenie uroczystości 

o godz. 11.11 wszyscy przyjmując odpowiednią postawę 

odśpiewali hymn państwowy. Kontynuując tematykę 

patriotyczną panie Agnieszka Zielińska i Iwona Wesołowska 

zaproponowały konkurs plastyczny obejmujący małą ojczyznę 

„Moje miasto”. Celem konkursu było poznanie historii  

i zabytków Bytomia Odrzańskiego- naszej małej ojczyzny.  

W konkursie wzięło 74 dzieci, prezentując różnorodną 

technikę i inne spojrzenie na naszą miejscowość. Z prac 

powstała prezentacja multimedialna, którą można obejrzeć na 

przedszkolnym Facebooku. 29 komisja w składzie dyrektor 

MOK Ryszard Ryczkowski i była pani dyrektor przedszkola,  

z zarazem babcia naszego wychowanka Czesława Kowalska 

wyłonili zwycięzców konkursu.  

6. Dzień kota 17.02 przypadał dzień kota w związku z tym podczas zajęć 

dzieci we wszystkich grupach wiekowych zapoznały się  

z prawami zwierząt, zasadami prawidłowego żywienia, 

pielęgnacji oraz hodowli. Uwrażliwiono dzieci na zachowania 

się w różnych sytuacjach w kontakcie ze zwierzętami,  

w szczególności z zwierzętami obcym. W związku z „dniem 

kota” dzieci uczestniczyły w zabawach muzyczno-ruchowych, 

językowych i plastycznych dotyczących kotów. Odbyło się 

również wspólne wyjście na rynek w celu zawieszenia szarfy 

z napisem „Dzień Kota 2020” na pomniku kota. W ramach 

obchodów ”dnia kota” na terenie przedszkola odbyła się 

zbiórka karmy dla kotów potrzebujących pomocy z naszego 

miasta.  



7. „Kolorowa 

akcja -kredki dla 

szpitala” 

Jak mało kolorowy jest świat kiedy ogląda się go ze 

szpitalnego okna, nie trzeba nikomu mówić, dlatego 

społeczność przedszkolna włączyła się w akcję „Kolorowa 

akcja -kredki dla szpitala”, podczas której zbieraliśmy 

kolorowe kredki dla małych pacjentów nowosolskiego 

szpitala.  

 

• Rok szkolny 2020/2021 

➢ Działania podjęte dla rozwiązania problemu priorytetowego 

STANDARD III- PRZEDSZKOLE PROWADZI EDUKACJĘ ZDROWOTNĄ 

DZIECI I STAWRZA IM WARUNKI DO PRAKTYKOWANIA W CODZIENNYM 

ŻYCIU ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH 

RUCH I ZABAWA TO WAŻNA SPRAWA 

Lp. Nazwa zadania Sposób realizacji zadania 

1. „Promujemy 

zdrowie” 

Od pierwszych dni pobytu dzieci w przedszkolu staramy się 

promować zdrowy styl życia, utrudniony kontakt  

z rodzicami spowodował, że założenia PPZ dla rodziców 

dzieci nowoprzyjętych do przedszkola umieszczony został na 

stronie internetowej przedszkola. Zamieszczony został 

również plan działań przewidziany na ten rok szkolny,  

w którym zawarte zostały zadania jakie będziemy realizować. 

2. ”Czyste rączki” Podczas realizacji tego zadanie dzieci uczą się prawidłowego 

mycia rąk, stale są uwrażliwiane na problem pandemii wirusa 

covid -19, w dobie koronawirusa w każdej łazience 

umieszczone są instrukcje, każda grupa ma swoje oddzielne 

toalety i umywalki. Wszyscy zwracamy szczególną uwagę na 

częste i dokładne mycie rąk. Ręce myjemy przed i po 

posiłkach, po wyjściu z toalety, po zakończonej zabawie, po 

przyjściu z placu zabaw i wielu innych okolicznościach.  

W tym zakresie przedszkolaki uczą się również prawidłowych 

zachowań podczas kichania i kaszlenia, zachowania dystansu 

społecznego, prawidłowych zachowań podczas zabawy  

i nauki (korzystanie tylko ze swoich przyborów, konieczność 

dezynfekcji zabawek itd). W ten sposób minimalizujemy 

ryzyko zachorowania. 

3. Nowy sprzęt 

sportowy 

Ze względu na panującą pandemię zmieniły się zasady 

korzystania z przedszkolnego placu zabaw. Każda grupa 

przebywa na placu zabaw, w swoim co tydzień zmienianym 

sektorze, aby dzieci aktywnie korzystały z placu zabaw 

wzbogacony został kącik sportowy w ciekawe i atrakcyjne 

przybory do ćwiczeń ( piłki, kręgle, skakanki, piłki do 

skakania, rzutki, bujaki, chusty Klanza). Każda grupa 

wiekowa ma swój sprzęt, z którego korzysta podczas zabaw 

na placu przedszkolnym. 

4. Sportowy dzień 

przedszkolaka 

Ogólnopolski dzień przedszkolaka uczciliśmy 21 września, 

nie jak co roku kolorowym przemarszem ulicami naszego 

miasteczka, ale w myśl idei Przedszkola Promującego 

Zdrowie i naszego tematu na ten rok  przedszkolny „Ruch  

i zabawa to ważna sprawa” dzieci bawiły się w podchody. 

Zanim wyruszyliśmy na podchody we wszystkich grupach 



panie wyjaśniły na czym polega zabawa, wspólnie obmyślone 

zostały zadania ruchowe do wykonania. Zaopatrzeni  

w kolorową kredę i koperty z zadaniami dzieci wyruszyły, aby 

się bawić. Dzieci  z dużym zainteresowaniem i 

zaangażowaniem zarówno wyznaczały teren ucieczki  

i ukrywały listy, jak również poszukiwały tropu i ukrytych 

zadań, aby je wykonać. Zadaniem dzieci było między innymi 

wykonać przysiady, wrzucić piłkę do kosza, podrzucić 

woreczek, zrobić pajacyki. Natomiast nasza najmłodsza 

grupa, grupa Pszczółek w tym dniu uczestniczyły w spacerze 

ulicami miasta. Każde dziecko miało zawieszkę z odznaką 

podkreślającą wyjątkowość tego dnia. Dzieci w ten sposób 

integrowały się z grupą oraz ze społecznością przedszkolną.  

5. Dzień drzewa 9 października nasze przedszkole wzięło udział  

w ogólnopolskiej akcji sadzenia drzew. W każdej grupie 

odbyły się pogadanki związane z tematyką drzew, dzieci 

poznały budowę drzewa, jego znaczenie dla człowieka, 

zwierząt i przyrody, o tym w jaki sposób możemy dbać  

o drzewa rosnące w najbliższym otoczeniu i co dają one nam  

w zamian. Grupa Biedronek i Motylków wykonała album- 

Lapbook nt Jesieni i jej darów. Przedszkolny ogród 

wzbogacony został  o magnolię, która zasadzona została 

przez wszystkie przedszkolaki. Następnie każda grupa w 

przedszkolnym ogrodzie razem z panem woźnym sadziła 

swój bukszpan, którym będzie się opiekować. Mamy 

nadzieję, że wprowadzane przez nas działania 

proekologiczne wpłyną pozytywnie na uwrażliwianie dzieci  

i że, w przyszłości nasi absolwenci będą prawdziwymi 

miłośnikami przyrody i otaczającego ich świata. 

6. ”Złość piękności 

szkodzi”- 

zabawy ruchowe 

Każda grupa wiekowa podpisała Kontrakt grupowy, w którym 

zawarte są zasady obowiązujące podczas pobytu dzieci  

w przedszkolu. Podczas zawierania kontraktów, nauczycielki 

wraz z dziećmi rozmawiały o tym jak radzić sobie ze złością  

i w jaki sposób się jej pozbyć. Najlepszym sposobem jest 

przełożyć ją na ruch i zabawę zarówno w sali jaki i na placu 

zabaw. 

7. „Chcesz być 

duży i 

wspaniały, rób 

codziennie 

trening mały” 

Dnia 19 listopada w przedszkolu została  zorganizowana 

wystawa plakatów zatytułowana „Chcesz być duży  

i wspaniały, rób codziennie trening mały”. Celem tego  

zadania było  promowanie zdrowego stylu  życia,  

a przede wszystkim zachęcenie dzieci do uprawiania sportu  

i aktywnego spędzania czasu wolnego. Przed przystąpieniem 

do pracy nad wykonaniem plakatów przedszkolaki 

uczestniczyły  w krótkich pogadankach na temat zdrowego 

trybu życia i roli ruchu w życiu  każdego z nas. Plakaty 

zostały wykonane przez wszystkie grupy przedszkolne 

dowolną techniką plastyczną. Ze względów  na panującą 

epidemię i ograniczenia w przebywaniu rodziców na terenie 

placówki, plakaty wyeksponowane zostały w oknach sal 



przedszkolnych, tak aby dzieci wraz z rodzicami mogli je 

oglądać. 

8. Układamy menu Kolejnym zadaniem w ramach Przedszkola Promującego 

Zdrowie, które miały do wykonania nasze przedszkolaki, 

polegało na ułożeniu menu. Przed przystąpieniem do tego 

zadania dzieci przypomniały sobie zasady zdrowego 

odżywiania, poznały pracę dietetyka i zabrały się do pracy,  

po burzliwych dyskusjach każda grupa wiekowa wspólnie 

przygotowała menu w postaci plakatu, na których znalazły się 

ulubione potrawy przedszkolaków. Plakaty mogli podziwiać 

wszyscy wraz z rodzicami, ponieważ plakaty ozdobiły okna 

naszego przedszkola. 

9. Zimowe 

sporty(zadanie 

to uzależnione 

jest od pogody) 

Kiedy tylko spadł pierwszy  śnieg wszystkie przedszkolaki 

wybiegły na przedszkolne podwórko, aby nacieszyć się 

białym puchem. Przypominając sobie sporty zimowe. W tym 

roku Zima nas rozpieszczała, śnieg dopisał i przedszkolaki 

mogły się nim cieszyć do woli, były zjazdy z górki na pazurki, 

bitwy na śnieżki, lepienie kul śniegowych, wspólnymi siłami 

na przedszkolnym placu stanął piękny bałwan, przy którym 

dzieci chętnie pozowały do zdjęć. 

10. ”Śniadanie daje 

moc” 

Zadanie polegało na skomponowaniu sobie kanapki wg 

własnego pomysłu z dostępnych zdrowych produktów. Dzieci 

kolejny raz dowiedziały się o konieczności spożywania 

różnorodnego pieczywa, nabiału, warzyw oraz wędlin ze 

względu na ich wartości odżywcze. Wszystkie przedszkolaki  

z wielkim apetytem zajadały samodzielnie przygotowane 

przez siebie kanapki, raz jeszcze kształtując właściwe nawyki 

żywieniowe. 

11. Zielone ogródki 

w każdej sali - 

„Od uprawy do 

potrawy” 

W miesiącu listopadzie grupa Pszczółek siała szpinak. Zanim 

wyruszyli do przedszkolnego ogródka zapoznali się z 

wartościami odżywczymi szpinaku i wpływowi warzyw na 

nasze zdrowie. Przedszkolaki poznały etapy rozwoju roślin, 

jak również doskonaliły umiejętności pielęgnacji i hodowli 

warzyw. 

W przedszkolnym ogrodzie już widać pierwsze oznaki 

wiosny, zaczęły kwitnąć krokusy, na wierzbie pojawiły się 

bazie kotki. Dzieci z grupy Pszczółek i Biedronek już cieszą 

się efektami swojej jesiennej pracy w przedszkolnym 

ogródku. Pszczółkom wykiełkował szpinak , a Biedronkom 

tulipany.  

W myśl naszych założeń Przedszkola Promującego Zdrowie 

dzieci rozpoczęły sianie i sadzenie nowalijek, jako bomby 

witaminowej potrzebnej wszystkim przedszkolakom. 

Pszczółki i  Żabki założyły już w swoich salach „zielone 

ogródki”, siejąc rzeżuchę- Pszczółki już ją nawet zjadły do 



śniadania, bo wyrosła im bujna, zielona i pyszna, dzieci 

posadziły również cebulę i czekają na szczypiorek.  

Dzieci z grupy Biedronek samodzielnie sadziły cebule  

w przedszkolnym ogródku.  

12. Kolorowe 

rabatki 

Grupa Biedronek pierwszy dzień Jesieni powitała  

w przedszkolnym ogródku wysadzając cebulki tulipanów. 

Poznając tym samym cykl rozwojowy tulipanów, jak również 

pracę ogrodnika. Każde dziecko miało okazję posadzić swoją 

cebulkę kwiatową. 

13. ”W 

poszukiwaniu 

wiosny” 

22 marca (w poniedziałek) wszystkie przedszkolaki 

pierwszego dnia wiosny witała marzanna. W tym dniu  

w strojach dzieci dominował kolor zielony, pięknie 

prezentowały się również kolorowe kwiaty oraz nakrycia 

głowy. Ze względu na pandemię nie odbył się kolorowy 

pochód w poszukiwaniu wiosny ulicami miasta, oznak wiosny 

dzieci szukały w przedszkolnym ogrodzie, gdzie zakwitły już 

pierwsze krokusy. 

14. Piątki z 

aerobikiem 

W kolejne piątki maja wszystkie przedszkolaki brały udział  

w aerobiku, naszym założeniem było, aby dzieci na świeży 

powietrzu zapoznały się z jak największą ilością i 

różnorodnością form ruchowych przy muzyce,  a także 

uświadomienie, że ruch jest niezbędnym elementem rozwoju 

człowieka. 

Jeden z nich prowadziła nasza absolwentka Aleksandra 

Suczyłkin- trener personalny, grupowy, instruktor fitness. 

Były to zajęcia ruchowe opracowane dla dzieci w wieku 

przedszkolnym.  

Przedszkolaki jak i panie z dużym zaangażowaniem i radością 

wykonywały proponowane zestawy ćwiczeń. Po 

roześmianych minach widać było, że wszyscy bawili się 

świetnie, a przy okazji doskonalili koordynację ruchową. 

15. Owocowo- 

warzywny 

portret rodziców 

Kolejnym zadaniem, które miało wzbogacić wiedzę nt 

wartości odżywczych warzyw i owoców naszych 

wychowanków było stworzenie jadalnego portretu rodziców. 

We wszystkich grupach wiekowych powstały piękne 

owocowo- warzywne portrety rodziców, dzieci z przeróżnych 

owoców i warzyw komponowały portretu swoich rodziców. 

Do tego zadania niektóre grupy wykorzystały owoce  

i warzywa, niektóre ilustracje przedstawiające owoce  

i warzywa.  Dzieci z grupy Stokrotek wraz z rodzicami 

wykonywały portrety w domu, dziękujemy za zaangażowanie 

i wspaniałe pomysły. 

16. Dzień dziecka  

i sportu 

1 czerwca to dzień kiedy wszystkie dzieci obchodzą swoje 

święto, kolejny raz ten dzień uczciliśmy na sportowo. 

Wszystkie dzieci  zebrały się na placu zabaw, ze względu na 

reżim sanitarny każda grupa w swoim sektorze  i rozpoczęły 

zabawę od wspólnych tańców, następnie każda grupa 

wykonywała różne konkurencje sportowe, rzut do celu, 

przejście po równoważni, skoki w workach, skakanie na 

skakance, rzut do kosza, zabawy z chustą Klanza. 



Konkurencje sportowe dzieci zakończyły zajęciami 

plastycznymi, malowały farbami na dowolny temat, a grupa 

Żabek namalowała piłkarzy, którzy stanęli na przedszkolnych 

bramkach. Każde dziecko w prezencie otrzymało 

kolorowankę, którą ufundował radny Łukasz Gała. Dzieci 

doskonale się bawiły, a uśmiechy nie znikały z ich twarzy. 

17. Dzień roweru 2 czerwca zaproponowaliśmy naszym przedszkolakom  

i rodzicom, aby uczcić ”Dzień roweru” właśnie poprzez 

przyjechanie do przedszkola rowerem. W tym dniu w 

przedszkolu obecnych było 64 przedszkolaków, a na 

przedszkolnym placu naliczyliśmy 30 rowerów i pięć 

hulajnóg. Naszym założeniem było, aby 30% dzieci 

przyjechało do przedszkola rowerem, dzięki tak dużemu 

zaangażowaniu się w tę akcję rodziców  i przedszkolaków 

uzyskaliśmy wynik 55%, za co bardzo dziękujemy. Naszym 

celem było nie tylko promowanie roweru jako niedrogiego, 

niezawodnego i ekologicznego środka transportu, ale również 

zachęcenie dzieci czynnego uprawiania sportu. 

Dodatkowe zadania zrealizowane w ramach promocji zdrowia 

1. Jesteśmy 

uczestnikami 

ruchu 

drogowego 

W miesiącu wrześniu dzieci jak co roku utrwalały zasady 

ruchu drogowego. W każdej grupie odbyły się pogadanki na 

temat zasad ruch drogowego, szczególnie zasad poruszania się 

pieszych, dzieci na zajęciach w przedszkolu poznawały znaki 

drogowe, jak również numery alarmowe. Przedszkolaki 

doskonaliły umiejętność przechodzenia przez jezdnię w sali, 

po przejściu dla pieszych z sygnalizatorem świetlnym  

i bez sygnalizatora, a następnie udały się na spacery po 

mieście, aby w praktyce wykorzystać teorię. 

Grupa Mróweczek i Biedronek we współpracy z PCK, 

doskonaliła swoja wiedze nt znajomości przepisów ruchu 

drogowego posiłkując się książeczkami „Drogowe ABC”. 

2. Sprzątanie 

świata 

W miesiącu wrześniu przedszkolaki pamiętały o naszej 

planecie i jak każdego roku uczestniczyły w akcji Sprzątanie 

świata, choć tegoroczna akcja różniła się od poprzednich 

edycji z powodu pandemii COVID-19, to nie zapomnieliśmy, 

że Ziemia to nasz wspólny dom. Nie mamy innego. I to my 

musimy o niego zadbać! Akcja miała miejsce w salach, gdzie 

dzieci doskonaliły umiejętności segregowania śmieci przy 

pomocy tablicy multimedialnej, a następnie w toku działań 

praktycznych. Po raz kolejny dzieci wykazały się wiedzą  

i umiejętnościami jak również nauczyły się, że czystość 

otoczeni, w którym przebywamy zależy od nas samych. 

3. „Praca rolnika 

oczami dziecka” 

Grupa Pszczółek wzięła udział w konkursie plastycznym 

organizowanym przez Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 

na temat „Praca rolnika oczami dziecka”, wykonanie pracy 

poprzedziła pogawędka nt pracy rolnika, (prace polowe, 

uprawy, sady, hodowla zwierząt gospodarskich, maszyny 

rolnicze, zabudowania gospodarcze lub inne przedmioty czy 

osoby, kojarzące się z rolnictwem). Celem konkursu jest 

rozwijanie zmysłu plastycznego i przestrzennego, zdolności  



i kreatywności dzieci, a także promocję tematyki związanej  

z Powszechnym Spisem Rolnym 2020 wśród dzieci, ich 

rodziców oraz społeczności lokalnej gminy. 

4. Święto 

Odzyskania 

Niepodległości 

Pielęgnując polskie tradycje 10 listopada w naszym 

przedszkolu świętowaliśmy rocznicę odzyskania 

niepodległości Polski. Głównym celem, które zgromadziło 

małych patriotów na zajęciach było kształtowanie 

miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury 

i tradycji oraz poznanie symboli narodowych naszego 

kraju. W ten wyjątkowy dzień dzieci przyszły do 

przedszkola odświętni ubrane w charakterystyczne 

biało- czerwone barwy. Na zajęciach wykonywały 

zadania polegające na wyklejaniu mapy, flagi, godła 

Polski, serduszka barwami narodowymi. Oglądały 

prezentacje multimedialne „Polskie Symbole Narodowe”, 

recytowały wiersz W. Bełzy „Katechizm polskiego 

dziecka”, odśpiewały hymn narodowy przy zachowaniu 

odpowiedniej postawy ciała. Dzieci otrzymały również 

kotyliony w kształcie mapy Polski. Grupa Biedronek 

wyruszyła na poszukiwanie flagi Polski na budynku 

Przedszkola i pobliskich domów. 

5. Dzień jeża W miesiącu listopadzie przedszkolaki zajęły się również 

tematyką poświęcona naszym małym przyjaciołom- jeżom.  

Dzieci wykonały prace plastyczno-konstrukcyjne rozwijając 

przy tym sprawność manualną rąk oraz koordynację 

wzrokowo-ruchową. 

Poznały ciekawostki z życia jeży, doskonaliły wiedzę na 

temat ich przysmaków i zwyczajów, a także największych 

zagrożeń. 

Dzieci z grupy Ślimaczków uczestniczyły w pląsach przy 

nagraniu piosenki ,,A to jeż jak piłka”, a na koniec dnia 

szukały w ogrodzie przedszkolnym domku jeża. 

6. Dzień 

pluszowego 

misia 

To kolejne zadanie wykonywane w naszym przedszkolu. Miś 

jest bardzo ważny dla każdego dziecka. Można go przytulić,  

a nawet zwierzyć mu się z sekretów. Mimo coraz 

nowocześniejszych i coraz atrakcyjniejszych zabawek, moda 

na misie nie przemija. W tym dniu podczas zajęć dzieci 

poznały historię pluszowego misia, dowiedziały się, w jakich 

bajkach występują misie, wykonywały prace plastyczne 

podczas, których malowały, wyklejały i lepiły misie. Grupa 

Żabek wykonała fotobudkę w kształcie misia, która 

umieszczona została przed wejściem do przedszkola, tak aby 

każde dziecko mogło wykonać sobie pamiątkowe zdjęcie. 

7. Na świętego 

Andrzeja 

Dnia 27 listopada we wszystkich grupach wiekowych odbyły 

się przedszkolne andrzejki, podczas których dzieci przeniosły 

się w magiczny świat wróżb i zabaw andrzejkowych. Dzieci 

mogły „poznać swoją przyszłość” – tą bliską „co dostanę od 

Gwiazdora” i tą daleką… „kim będę w przyszłości”. Wśród 

atmosfery tańca i zabawy znalazł się również czas na 



poczęstunek w postaci owoców. Celem było kształtowanie 

postawy prozdrowotnej, uświadomienie dzieciom, że 

spożywanie  owoców bogatych w witaminy jest bardzo ważne 

dla  zdrowia,  kształtowanie nawyków higienicznych, a także 

zachęcanie do próbowania nowych smaków. W efekcie dzieci 

świetnie się bawiły, tańcom, wróżbom i wspólnym pląsom nie 

było końca, a owoce znikały w oka mgnieniu,  oczywiście po 

uprzednim umyciu rąk. 

8. Zakrętki Dnia 1 grudnia 2020 na terenie Przedszkola umieszczono 

metalowe serduszko, które w przeciągu trzech tygodni zostało 

zapełnione. Zebrane zakrętki przeznaczone są na pomoc  

w rehabilitacji absolwenta naszego Przedszkola- Filipa. 

9. Mikołaj 4 grudnia nasze Przedszkole odwiedził Mikołaj, jesteśmy 

Przedszkolem Promującym Zdrowie dlatego  w tym dniu nie 

było słodyczy, natomiast  każda grupa wiekowa obdarowana 

została wspaniałymi zabawkami, radości i wspólnym zabawą 

nie było końca. 

10. Tradycje 

świąteczne 

W naszym Przedszkolu  każdego roku dzieci poznają tradycje 

i zwyczaje związane ze Świętami Bożego narodzenia, ze 

względu na panującą pandemię i obostrzenia z nią związane 

nie odbyły się tradycyjne jasełka, natomiast w każdej grupie 

dzieci wspólnie ubierały choinkę, rozmawiały o tradycjach 

panujących w ich rodzinach, śpiewały kolędy, a w 

poniedziałek 21 grudnia odbył się uroczysty obiad, czerwony 

barszcz i ryba 

11. Babcia i dziadek 

mają swoje 

święto 

W miesiącu styczniu pamiętaliśmy o naszych babciach  

i dziadkach. Niestety ze względu na pandemię nie 

przygotowywaliśmy występów artystycznych dla naszych 

dziadków, ale o laurkach i życzeniach dzieci ze wszystkich 

grup wiekowych pamiętały. Raz jeszcze babciu, dziadku 

żyjcie nam sto lat!!! 

12. Zabawa 

karnawałowa 

Karnawał to czas radosnych zabaw i balów. Zgodnie  

z tradycją w dniu 12 lutego w naszym przedszkolu odbył się 

kolejny bal karnawałowy, na który dzieci z radością czekały. 

Na czas zabawy dziewczynki zamieniły się w księżniczki, 

damy dworu, wróżki, motylki,  

a chłopcy w rycerzy, piłkarzy, strażaków, supermenów i wiele 

postaci bajkowego świata. W tym roku ze względów na 

obowiązujący nas reżim sanitarny każda grupa bawiła się przy 

dźwiękach ulubionej muzyki w swoich salach, a następnie 

delektowała się zdrowymi przekąskami w postaci owoców. 

Zabawa karnawałowa dostarczyła dzieciom wiele radości, 

przyjemności i niezapomnianych chwil na długo. 

13. Dzień Ziemi 22 kwietnia  dzieci  uczestniczyły w obchodach światowego 

dnia ziemi, celem którego było kształtowały u naszych 

wychowanków poczucia odpowiedzialności za planetę 

Ziemię. W tym dniu dzieci stworzyły Kodeks młodego 

ekologa, wykonywały prace plastyczne utrwalające zdobytą 

wiedzę odnośnie segregowania śmieci i sposobów dbania  



o przyrodę. Poznały  pojęcie recyklingu. Dzieci miały również 

możliwość obserwowania różnych doświadczeń: kolorowej 

tęczy, octowo- olejowego jo-jo i wulkanu z sody. 

Wykonywały również prace  

w grupowych ogródkach wysiewając i wysadzając warzywa  

i kwiaty, ucząc się w ten sposób kolejnych etapów wzrostu 

roślin. Na przedszkolnym podwórku postały również 

kolorowe rysunki mówiące o światowym dniu ziemi. 

14. „Czyste 

powietrze wokół 

nas” 

Podczas zdalnego nauczania grupy starsze zrealizowały 

cykliczną tematykę „Czyste powietrze wokół nas”. Celem 

programu było zwiększenie wiedzy dzieci w zakresie 

zlokalizowania różnych źródeł dymu, określania różnych 

rodzajów dymu jak również określanie przyczyn 

wydobywania się dymów. Dzieci dowiedziały się także, że 

dym tytoniowy zawiera kilka tysięcy różnych substancji, które 

szkodzą zdrowiu. Dowiedziały się również, że palenie 

papierosów szkodzi nie tylko osobie, która pali, ale również 

wszystkim innym, którzy przebywają w tym samym 

pomieszczeniu. Wykonywały też pracę plastyczną „Dbamy  

o czyste powietrze wokół nas” mając świadomość, że to jakim 

powietrzem oddychamy w dużej mierze zależy od nas 

samych. 

15. Przeciwdziałanie 

pandemii 

Dzięki sponsorowi Luka Luka nasze przedszkole jeszcze 

skuteczniej dba o czystość i bezpieczństwo podczas panującej 

pandemi. Każda grupa wyposażona została w odświeżacze 

powietrza ( przez wbudowaną lampę UV, która usuwa 

alergeny, bakterie i co najważniejsze wirusy)  

i automatyczne dezynfektory. Natomiast radny Łukasz Gała 

zaopatrzył nasze przedszkole w płyny dezynfekujące. Raz 

jeszcze dziękujęmy za ten wspaniały sprzęt. 

16. „Dzień 

pszczoły” 

W grupie Motylków w dniu 22 i 23 maja dzieci obchodziły 

„Dzień pszczoły”. Celem zajęć było budowanie dziecięcej 

wiedzy o świecie przyrodniczym, poznanie i utrwalenie 

wiadomości nt życia pszczół, jak zachowywać się w ich 

obecności, ich znaczenia w życiu człowieka i 

przyrody.  Dzieci poznały produkty pszczele tj miód, pyłek 

pszczeli, propolis. Poznały ich wartości odżywcze. Poznały 

rodzaje miodów. Poznały etapy rozwoju pszczoły jej budowę, 

jak również etapy produkcji miodu. 

Dzieci na podstawie wykonanego eksperymentu zapoznały się 

ze zjawiskiem zapylania roślin przez pszczoły i inne 

zapylacze, poznały zagrożenia dla pszczół płynące ze strony 

człowieka. Dowiedziały się jakich owoców i warzyw nie 

byłoby gdyby nie praca pszczół. Zdobyły wiedzę się w jaki 

sposób mogą pomóc pszczołom. Założyły rabatkę roślin 



miododajnych, wykonały poidełko dla pszczół i innych 

owadów. 

17. Piknik 11 czerwca wszystkie grupy wiekowe wyszły na plac zabaw 

na piknik. W tym dniu dzieci przyniosły sobie zdrowe 

przekąski i kolejny raz miały możliwość doskonalenia wiedzy 

nt zdrowotnych właściwości owoców i warzyw. Przebywając 

na świeżym powietrzu dzieci korzystały ze sprzętu 

sportowego co pozwoliło im rozładować nadmiar energii  

i dotlenić organizmy. 

 

 

 

D. Informacja na temat monitorowania planu działań SzPZ: 

 

 

• Rok szkolny 2018/2019 

CEL:ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU RODZICÓW W PLANOWANIU  

I REALIZACJI ŻYCIA I PRACY PRZEDSZKOLA 

➢ Sposób monitorowania:  

Monitorowanie przebiegu działań służących osiągnięciu wytyczonych celów, polegało na 

ciągłej obserwacji tego, co działo się w trakcie realizacji opracowanych planów: 

- zapisy w protokołach rady pedagogicznej; 

- comiesięczne sprawozdania nauczycielek z realizacji zadań przesyłanych do 

koordynatora; 

- comiesięczne sprawozdania umieszczane na stronie internetowej, na Facebooku, tablicy 

informacyjnej dla rodziców; 

-zestawienie wyników ankiet; 

-dokumentacja PPZ prowadzona przez koordynatora; 

 

• Rok szkolny 2019/2020 

CEL: PROMOWANIE WŚRÓD DZIECI ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA 

➢ Sposób monitorowania: 

W roku szkolnym 2019/2020 ze względu na pandemię koronawirusa nie wszystkie działania 

mogły odbyć się w wyznaczonym czasie i w zaplanowany sposób. Konieczne były zmiany 

i modyfikacja planu, który polegał na innym sposobie realizacji określonych zadań. Z uwagi 

na pandemię nie zostały przeprowadzone badania ankietowe. Monitorowanie oparte zostało 

na rozmowach, zapisach w dziennikach, comiesięcznych sprawozdaniach z realizacji 

poszczególnych zadań. 

- arkusze obserwacji; 

- zapisy w dzienniku; 

- Kodeks właściwego zachowania i Polityka Żetonowa; 

- dokumentacja skarbnika Rady Rodziców, koszty zakupu owoców; 

- strona internetowa, Facebook; 

- comiesięczne sprawozdania nauczycielek z realizacji zadań przesyłanych do 

koordynatora; 

- comiesięczne sprawozdania z realizacji poszczególnych zadań umieszczane na stronie 

internetowej przedszkola; 

- dokonywanie corocznej ewaluacji prowadzonych działań; 

• Rok szkolny 2020/2021 

➢ Sposób monitorowania:  



W roku szkolnym 2020/2021 ze względu na nadal panującą pandemię Koronawirusa 

zadania zostały tak opracowane, aby mimo panującego reżimu sanitarnego można było je 

realizować. Z uwagi na pandemię nie zostały przeprowadzone badania ankietowe wśród 

rodziców. Monitorowanie oparte zostało na rozmowach z rodzicami, panią dyrektor, 

nauczycielkami, pracownikami nie pedagogicznymi, zapisach w dziennikach, 

comiesięcznych sprawozdaniach z realizacji poszczególnych zadań. 

- arkusze obserwacji; 

- zapisy w dzienniku; 

- strona internetowa, Facebook; 

- comiesięczne sprawozdania nauczycielek z realizacji zadań przesyłanych do 

koordynatora; 

- comiesięczne sprawozdania z realizacji poszczególnych zadań umieszczane na stronie 

internetowej przedszkola; 

- ankiety wśród nauczycieli i pracowników, którzy nie są nauczycielami; 

 

E. Informacja na temat monitorowania samopoczucia społeczności szkolnej: 

 

 

• Rok szkolny 2018/2019 

➢ Sposób monitorowania:  

Monitorowanie samopoczucia społeczności przedszkolnej- uczniów, rodziców, 

nauczycieli i pracowników przedszkola, którzy nie są nauczycielami odbyło się w parciu  

o narzędzia przygotowane przez ORE- ankiety i technika „Narysuj i opowiedz” ( standard 

II) 

Informacje na temat samopoczucia i stopnia zadowolenia pozyskiwano na podstawie 

bezpośrednich spostrzeżeń i rozmów z przedstawicielami poszczególnych grup 

społeczności przedszkolnej.  

UCZNIOWIE: 

1.Najczęściej dzieci wskazywały, że lubią w przedszkolu: 

- dobre relacje między koleżeńskie; 

- wspólną zabawę w sali; 

- zabawy klockami; 

- zabawy na placu przedszkolnym; 

- gra w piłkę; 

2.Nie lubią w przedszkolu: 

- kłótni między dziećmi, bicia się; 

- zabierania sobie zabawek; 

 

NAUCZYCIELE: 

1.Zwykle dobrze czują się w pracy w przedszkolu:100%-5pkt 

2.Poleciliby innym nauczycielom to przedszkole jako przyjazne miejsce racy: 100%-5pkt 

 

Na wyrażenie takiej opinii miały wpływ: miła atmosfera, pomoc koleżeńska, dobra 

współpraca ze współpracownikami i rodzicami. 

Jako ujemną stronę pracy w  przedszkolu nauczycielki wskazały konieczność wypełniania 

zbyt rozbudowanej dokumentacji przedszkolnej, niekiedy w krótkim czasie. 

  

PRACOWNICY PRZEDSZKOLA, KTÓRZY NIE SĄ NAUCZYCIELAMI: 

1.Zwykle dobrze czują się w pracy w przedszkolu:100%-5pkt 

2.Poleciliby innym  przedszkole jako przyjazne miejsce racy: 100%-5pkt 



 

Jako powód takiej opinii podali miłą atmosferę, życzliwy stosunek do wszystkich 

pracowników przedszkola. Negatywnie na ich samopoczucie wpływa niesforność dzieci. 

 

RODZICE: 

1.Zwykle dobrze czują się w przedszkolu swojego dziecka:100%-5pkt 

2.Poleciliby innym rodzicom to przedszkole jako przyjazne miejsce dla dziecka i jego 

rodziców:100%-pkt 

 

Na taką opinię rodziców mają wpływ: miła atmosfera, życzliwi nauczyciele i personel, 

pomocna dyrekcja, czysta i kolorowa placówka. Rodzice nie podali negatywnych opinii na 

temat samopoczucia w przedszkolu swojego dziecka. 

➢ Wyniki monitorowania: Z przeprowadzonych badań wynika, ze nasze przedszkole 

stwarza korzystną i miłą atmosferę oraz troszczy się o dobre samopoczucie całej 

społeczności przedszkolnej. Wszystkie grupy wchodzące w skład społeczności 

przedszkolnej są zadowolone ze sposobu jej funkcjonowania i dobrze się w niej czują. 

Uzyskaliśmy 100% twierdzących odpowiedz na temat samopoczucia zarówno 

nauczycieli jak i pracowników obsługi i administracji. 

 

• Rok szkolny 2019/2020 

➢ Sposób monitorowania: 

Monitorowanie samopoczucia społeczności przedszkolnej- uczniów, rodziców, 

nauczycieli i pracowników przedszkola, którzy nie są nauczycielami odbyło się w parciu  

o narzędzia przygotowane przez ORE- ankiety i technika „Narysuj i opowiedz” ( standard 

II) 

 

UCZNIOWIE: 

1.Najczęściej dzieci wskazywały, że lubią w przedszkolu: 

- dobre relacje między koleżeńskie; 

- zabawy autami; 

- zabawy klockami; 

- zabawy na placu przedszkolnym; 

- zabawa na trzepaku; 

2.Nie lubią w przedszkolu: 

- kłótni między dziećmi, bicia się; 

- zabierania sobie zabawek; 

- nikt nie chce się bawić ze mną; 

- jak dzieci się głośno zachowują, krzyczą; 

 

NAUCZYCIELE: 

1.Zwykle dobrze czują się w pracy w przedszkolu:100%-5pkt 

2.Poleciliby innym nauczycielom to przedszkole jako przyjazne miejsce racy: 100%-5pkt 

 

Na wyrażenie takiej opinii miały wpływ: dobra atmosfera, sympatyczne koleżanki, dobra 

organizacja, wsparcie dyrekcji, możliwość samokształcenia, uwagi wnoszone przez 

nauczycieli są brane pod uwagę podczas organizacji pracy przedszkola. 

Jako ujemną stronę pracy w  przedszkolu nauczycielki wskazały konieczność wypełniania 

zbyt rozbudowanej dokumentacji przedszkolnej, niekiedy brak szacunku ze strony 

rodziców.  

  



PRACOWNICY PRZEDSZKOLA, KTÓRZY NIE SĄ NAUCZYCIELAMI: 

1.Zwykle dobrze czują się w pracy w przedszkolu:100%-5pkt 

2.Poleciliby innym  przedszkole jako przyjazne miejsce racy: 100%-5pkt 

 

Jako powód takiej opinii podali miłą atmosferę, szacunek do każdego pracownika, jak 

również koleżeńską pomoc i wzajemne zrozumienie.  

 

RODZICE: 

1.Zwykle dobrze czują się w przedszkolu swojego dziecka:100%-5pkt 

2.Poleciliby innym rodzicom to przedszkole jako przyjazne miejsce dla dziecka i jego 

rodziców:100%-pkt 

 

Na taką opinię rodziców mają wpływ: miła atmosfera, życzliwi nauczyciele i personel, 

pomocna dyrekcja, czysta i kolorowa placówka, szczególnie rodzice zwrócili uwagę na 

przedszkolny korytarz, który został odnowiony i oklejony kolorowymi obrazkami. 

Rodzice zwrócili uwagę na piękny i zadbany ogród przedszkolny. Rodzice nie podali 

negatywnych opinii na temat samopoczucia w przedszkolu swojego dziecka, zwrócili 

jedynie uwagę na brak parkingu przed przedszkolem. 

 

➢ Wyniki monitorowania:  

Z przeprowadzonych badań wynika, ze nasze przedszkole stwarza korzystną i miłą 

atmosferę oraz troszczy się o dobre samopoczucie całej społeczności przedszkolnej.  

Wszystkie grupy wchodzące w skład społeczności przedszkolnej są zadowolone ze 

sposobu jej funkcjonowania i dobrze się w niej czują. Uzyskaliśmy 100% twierdzących 

odpowiedz na temat samopoczucia zarówno nauczycieli jak i pracowników obsługi  

i administracji. 

 

• Rok szkolny 2020/2021 

➢ Sposób monitorowania: 

Monitorowanie samopoczucia społeczności przedszkolnej- uczniów, rodziców, 

nauczycieli i pracowników przedszkola, którzy nie są nauczycielami odbyło się w parciu  

o narzędzia przygotowane przez ORE- ankiety i technika „Narysuj i opowiedz” ( standard 

II) 

 

UCZNIOWIE: 

1.Najczęściej dzieci wskazywały, że lubią w przedszkolu: 

- zabawy na placu przedszkolnym; 

- zabawa na trzepaku; 

- zjeżdżalnię; 

- piaskownicę;  

2.Nie lubią w przedszkolu: 

- kiedy inni nie zapraszają ich do zabawy 

- kłótni między dziećmi; 

- hałasu w sali; 

 

NAUCZYCIELE: 

1.Zwykle dobrze czują się w pracy w przedszkolu:100%-5pkt 

2.Poleciliby innym nauczycielom to przedszkole jako przyjazne miejsce racy: 100%-5pkt 

 



Na wyrażenie takiej opinii miały wpływ: dobra atmosfera, sympatyczne koleżanki, dobra 

organizacja, wsparcie i motywacja dyrekcji. 

Jako ujemną stronę pracy w  przedszkolu jedna z nauczycielek wskazała brak szacunku ze 

strony rodziców.  

  

PRACOWNICY PRZEDSZKOLA, KTÓRZY NIE SĄ NAUCZYCIELAMI: 

1.Zwykle dobrze czują się w pracy w przedszkolu:100%-5pkt 

2.Poleciliby innym  przedszkole jako przyjazne miejsce racy: 100%-5pkt 

 

Jako powód takiej opinii podali miłą atmosferę i możliwość uzyskanie pomocy od 

współpracowników. 

 

RODZICE: 

Ze względu na reżim sanitarny i ograniczone kontakty z rodzicami, w tym roku nie 

dokonaliśmy badania ankietowego wśród rodziców nt Samopoczucia w przedszkolu. 

 

➢ Wyniki monitorowania:  

Z przeprowadzonych badań wynika, ze nasze przedszkole stwarza korzystną i miłą 

atmosferę oraz troszczy się o dobre samopoczucie całej społeczności przedszkolnej. 

Nauczyciele, pracownicy, którzy nie są nauczycielami i dzieci  są zadowolone ze sposobu 

funkcjonowania przedszkola i dobrze się w niej czują. Dzieci szczególną uwagę zwróciły 

na możliwość zabawy na świeżym powietrzu. Uzyskaliśmy 100% twierdzących 

odpowiedz na temat samopoczucia zarówno nauczycieli jak i pracowników obsługi  

i administracji. 

 

 

F. Ewaluacja  działań ujętych w planach PPZ (narzędzia, wnioski):  

 

 

• Rok szkolny 2108/2019 

➢ Narzędzia użyte do ewaluacji (wymienić): 

Ewaluacja przebiegu działań służących osiągnięciu wytyczonych celów polegała na 

ciągłej obserwacji tego co działo się w trakcie realizacji zaplanowanych działań. 

Każde działanie podlegało ewaluacji, a informacje uzyskiwano poprzez: 

-analizę sprawozdań z poszczególnych działań; 

-bezpośrednie rozmowy z dziećmi, nauczycielami, pracownikami niepedagogicznymi  

i rodzicami; 

-analizę dokumentacji przedszkolnej; 

-analizę dokumentacji fotograficznej; 

-wytworów prac dzieci; 

-obserwacja zaangażowania w różne przedsięwzięcia; 

W ankiecie ewaluacyjnej wypowiedziało się 125 rodziców. 

100% rodziców odpowiedziało, że zagadnienia, które z nimi konsultowano w ramach 

PPZ uważają za wystarczające; 

98% rodziców odpowiedziało, że zasięgało informacji o realizacji zagadnień 

dotyczących w ramach PPZ; 

77% odpowiedziało, że realizacja programu PPZ miała wpływ na zwiększenie udziału 

rodziców w planowaniu życia i pracy przedszkola; 

52% rodziców odpowiedziało, że przedszkole zachęcało ich do udziału w zebraniach 

grupowych, 22% przy organizacji uroczystości przedszkolnych; 



99% rodziców odpowiedziało, że zagadnienia podjęte w ramach PPZ mają wpływ na 

kształtowanie zachowań prozdrowotnych ich dzieci;  

99% rodziców opowiedziało się, za kontynuacją programu PPZ w kolejnym roku 

szkolnym; 

➢ Wnioski z ewaluacji (wymienić): 

-wszystkie zaplanowane działania na rok szkolny 2018/2019 zostały zrealizowane 

zgodnie z harmonogramem; 

-zaangażowanie rodzice i dzieci w niektórych działaniach przerosło nasze oczekiwanie; 

-udało się osiągnąć założony cel, zwiększył się udział rodziców w planowaniu i 

realizacji życia i pracy przedszkola; 

➢ Efekty podjętych działań: 

-nauczycielki są świadome znaczenia udziału rodziców w edukacji zdrowotnej dzieci; 

-100% pracowników przedszkola i 71% rodziców uczestniczyło w szkoleniu 

dotyczącym zagadnień „wiodących” dotyczących „Zwiększenia udziału rodziców  

w planowaniu i realizacji życia i pracy przedszkola”; 

-zgromadzono publikacje i materiały dotyczące znaczenia udziału rodziców  

w planowaniu i realizacji życia i pracy przedszkola, stworzono na holu przedszkola 

kącik czytelniczy „O współpracy z rodzicami słów kilka”; 

 

• Rok szkolny 2019/2020 

➢ Narzędzia użyte do ewaluacji (wymienić): 

- ze względu na pandemię koronawirusa i zamknięcie placówki nie mięliśmy 

możliwości przeprowadzenia ankiet ewaluacyjnych w czerwcu 2020. W związku z tym 

w celu wyciągnięcia wniosków dotyczących efektów naszych działań, posłużyliśmy się 

własnymi spostrzeżeniami z realizacji poszczególnych zadań. Oparłyśmy się na 

dotychczasowych rozmowach z rodzicami i dziećmi jak również dyskusją podczas 

spotkań rady pedagogicznej i rozmów z paniami z obsługi. Mimo pandemii mięliśmy 

kontakt z rodzicami za pomocą internetu i niektóre zadania udało nam się zrealizować 

wspólnie z dziećmi i rodzicami w domu. 

➢ Wnioski z ewaluacji (wymienić): 

- wszystkie zrealizowane działania przyniosły założone efekty; 

- dzieci czerpały wiele radości z wykonywania poszczególnych zadań, miały możliwość 

wykazania się wiedzą i umiejętnościami; 

- w realizację zadań włączali się wszyscy zarówno nauczyciele, dzieci, personel jak 

również rodzice; 

- nie wszystkie zaplanowane działania na rok szkolny 2019/2020 udało nam się 

zrealizować, uniemożliwił nam to koronawirus; 

-niektóre zadania zostały zrealizowane w inny sposób niż były zaplanowane; 

➢ Efekty podjętych działań; 

     - dzieci coraz więcej wiedzą jak dbać o zdrowie, przełamują niechęć do jedzenia      

„zdrowych przekąsek”, lubią jeść owoce, częściej sięgają po warzywa (surówki); 

     - chętniej piją wodę, do przedszkola przynoszą wyłącznie wodę;  

     - potrafią świętować urodziny bez słodyczy (zastępują je zdrowymi produktami),  

w ramach poczęstunku przynoszą owoce;  

     - dzieci potrafią samodzielnie skomponować zdrowe śniadanie; 

     - dzieci lubią zajęcia dydaktyczne poświęcone edukacji zdrowotnej; 

     - dzieci wyrabiają podstawowe nawyki higieniczne i żywieniowe – rozwijają 

pozytywne postawy (kichanie w zgięty łokieć, prawidłowe mycie rąk, zębów, wietrzenie 

pomieszczeń); 



     - rodzice włączają się w działania i proponują ciekawe pomysły dotyczące zdrowych, 

urodzinowych poczęstunków, zaopatrują dzieci w wodę jako dodatkowe picie; 

    - dzieci chętnie uczestniczą w zabawach i zajęciach ruchowych i interesują się sportem; 

lubią spacery i zabawy na powietrzu, zajęcia ruchowe (zwłaszcza te, do których się 

przebierają w strój gimnastyczny); 

   - dzieci chętnie włączają się w pracę w ogrodzie, zakładają zielone ogródki w domach; 

   - dzieci, rodzice i pracownicy prowadzą zdrowszy tryb życia – więcej chodzą a mniej 

jeżdżą samochodami; przyjeżdżają do przedszkola rowerami, hulajnogami, uprawiają 

sport; 

   - społeczność przedszkola dostrzega działania promujące zdrowie podejmowane przez 

przedszkole; 

  - przedszkole tworzy warunki sprzyjające edukacji zdrowotnej; 

  - przedszkole proponuje dzieciom i rodzicom szeroki wachlarz działań profilaktycznych  

i promujących zdrowie;  

  - zaangażowani w działania prozdrowotne dyrektor, nauczyciele i pracownicy niebędący 

nauczycielami; 

 

 Rok szkolny 2020/2021 

➢ Narzędzia użyte do ewaluacji (wymienić): rozmowy z rodzicami, kwestionariusz 

ankiety wśród nauczycieli i pracowników, którzy nie są nauczycielami, analiza 

dokumentów, arkusze obserwacji; 

W ankiecie ewaluacyjnej wypowiedziało się 12 nauczycieli. 

   100% odpowiedziało, że realizowało zadania wynikające z realizacji programu PPZ. 

100% odpowiedziało, że dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach z zakresu edukacji 

zdrowotnej 

            Jakie? 

   100% odpowiedziało, że dzieci stosują nabytą wiedzę z zakresu edukacji zdrowotnej  

92% odpowiedziało, że dzieci prawidłowo (kulturalnie) zachowują się podczas 

spożywania posiłków  

92% odpowiedziało, że dzieci chętnie jedzą warzywa i owoce  

84% odpowiedziało, że dzieci chętnie zjadają surówki/ sałatki  

92% odpowiedziało, że dzieci potrafią wymienić zdrowe  produkty, skomponować  

z nich posiłek  

100% odpowiedziało, że dzieci wiedzą, kiedy należy myć ręce  

92% odpowiedziało, że dzieci wiedzą, jak bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym, 

jako pieszy  

100% odpowiedziało, że dzieci znają numer alarmowy  

83% odpowiedziało, że dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach ruchowych 

Jakich? 

  100% odpowiedziało, że w ćwiczeniach gimnastycznych  

  100% odpowiedziało, że w zabawach ruchowych w sali   

  100% odpowiedziało, że w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu 

  100% odpowiedziało, że w aerobiku prowadzonym na placu zabaw  

  100% odpowiedziało, że w chętnie uczestniczą w aktywności ruchowej (jeżdżą na 

rowerze, spacerują, itp.) TAK 12 n-lek co stanowi 100% 

 100% odpowiedziało, że w znają sposoby aktywnego spędzania czasu  

 75% nauczycielek odpowiedziało, że podczas realizacji programu PPZ zmieniła Pani 

swoje nawyki 

Jakie? 



   100% odpowiedziało, że nawyków odżywiania  

   83% odpowiedziało, że rozwijanie aktywności fizycznej  

   83% odpowiedziało, że zwraca uwagę na systematyczne wykonywanie badań  

   100% odpowiedziało, że zwraca większą uwagę na  utrzymanie dobrych relacji  

z bliskimi osobami 

     83% odpowiedziało, że znajduje  czas na odpoczynek/relaks  

W ankiecie ewaluacyjnej odpowiedziało 7 pracowników przedszkola, którzy nie są 

nauczycielami 

85% odpowiedziało, że zna założenia programu PPZ(Przedszkola Promującego 

Zdrowie) 

70% odpowiedziało, że zaobserwował/a , aby dzieci stosowały nabytą wiedzę z zakresu 

edukacji zdrowotnej 

Jakie? 

     70% odpowiedziało, że dzieci prawidłowo (kulturalnie) zachowują się podczas 

spożywania posiłków  

     57% odpowiedziało, że dzieci chętnie jedzą warzywa i owoce  

     57% odpowiedziało, że dzieci chętnie zjadają surówki/ sałatki  

    100% odpowiedziało, że dzieci wiedzą, kiedy należy myć ręce 

    100% odpowiedziało, że dzieci chętnie uczestniczą w zabawach ruchowych  

    30%  odpowiedziało, że podczas realizacji programu PPZ zmienił/a swoje nawyki  

Jakie? 

     85% odpowiedziało, że nawyków odżywiania  

     85% odpowiedziało, że rozwijanie aktywności fizycznej  

     57% odpowiedziało, że zwraca uwagę na systematyczne wykonywanie badań  

    100% odpowiedziało, że zwraca większą uwagę na  utrzymanie dobrych relacji z 

bliskimi osobami( rodziną, znajomymi) 

     100% odpowiedziało, że znajduje czas na odpoczynek/relaks  

 

➢ Wnioski z ewaluacji (wymienić): 

  - społeczność przedszkola dostrzega działania promujące zdrowie podejmowane przez          

przedszkole, zna je i wysoko ocenia; 

  - promowanie aktywności ruchowej przez przedszkole wpływa na rozwój sprawności 

fizycznej dzieci i budowanie pozytywnych zachowań w zakresie zdrowego i aktywnego 

stylu życia; 

  - promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia wśród dzieci, rodziców i pracowników 

przedszkola integruje społeczność lokalna i wpływa pozytywnie na relacje międzyludzkie; 

➢ Efekty podjętych działań: 

  - dzieci lubią zajęcia dydaktyczne poświęcone edukacji zdrowotnej; 

  - przedszkole tworzy warunki sprzyjające edukacji zdrowotnej; 

  - nauczyciele  wykorzystują w swojej pracy atrakcyjne formy, metody i środki 

dydaktyczne  służące rozwijaniu aktywności fizycznej dzieci w przedszkolu i poza nim; 

  - dzieci potrafią samodzielnie skomponować zdrowe śniadanie; 

  - zmiana stylu życia na bardziej sprzyjający zdrowiu, bardzo dużo dzieci i dorosłych  

(nauczycieli, pracowników nie pedagogicznych)przyjeżdża do przedszkola rowerami 

(brak miejsc w stojakach na rowery); 

  - zaangażowanie w działania prozdrowotne dyrektora, nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych; 



  - dzieci coraz lepiej wiedzą jak dbać o zdrowie – przełamują niechęć do jedzenia 

„zdrowych przekąsek” i surówek, chętniej piją wodę, znają piramidę zdrowego żywienia; 

chętnie uczestniczą w zabawach i zajęciach ruchowych i interesują się sportem; 

  - dzieci i dorośli znają alternatywne (zdrowe) sposoby spędzania wolnego czasu  

i wykorzystują je na co dzień lubią spacery i zabawy na powietrzu, zajęcia ruchowe; 

 

 

CZĘŚĆ II 

 

A. Opis stopnia akceptacji środowiska dla idei PPZ (w tym stopień świadomości 

i zaangażowania Rady Pedagogicznej, rodziców, pracowników niepedagogicznych): 

Zarówno nauczyciele, pracownicy nie będący nauczycielami, rodzice jak również dzieci 

chętnie przystąpili do realizacji zasad i koncepcji Przedszkola Promującego Zdrowie. Po 

zebraniu informacji zwrotnych od wszystkich grup tworzących społeczność przedszkolną 

okazało się, że 100% nauczycieli, pracowników nie będących nauczycielami i Rada 

Rodziców wyraża chęć przystąpienia do lubuskiej Sieci Przedszkoli Promujących 

Zdrowie. 

Po pierwszym roku działalności w ankiecie ewaluacyjnej za kontynuacją działań 

przedszkola w zakresie promocji zdrowia opowiedziało się 99% rodziców. 

Działania promujące zdrowie od wielu lat są realizowane przez nasze przedszkole  

i zawarte są w planach pracy przedszkola. Koncepcja Przedszkola Promującego Zdrowie 

jest akceptowana i popierana przez całe środowisko przedszkolne, a działania dotyczące 

promocji zdrowia są systematycznie realizowane na wielu płaszczyznach życia 

przedszkola. W planowanie i realizację działań zaangażowani są nie tylko nauczyciele, ale 

również rodzice pracownicy niepedagogiczni.  

Planowaniem, realizacją i ewaluacją działań zajmuje się powołany koordynator i zespół 

do spraw promocji zdrowia. 

 

 

B. Informacja na temat szkoleń dla (wymienić szkolenia, podać rok): 

 

• Rady Pedagogicznej: 

-Rada pedagogiczna i jednogłośna decyzja o przystąpieniu do programu Przedszkola 

Promującego Zdrowie 11.09.2018r. 

-Szkolenie Rady pedagogicznej „Jak tworzyć i rozwijać Przedszkole Promujące Zdrowie?”- 

prowadzone przez M. Rosolską 12.09.2018r. 

-Szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla nauczycieli i pracowników 

przedszkola prowadzony przez ratownika medycznego M. Zajączek 28.02.2019 

-Rada pedagogiczna i omówienie tematu „Znaczenie rodziców w edukacji dzieci w wieku 

przedszkolnym”- 24 październik 2018 

-Konferencja Lubuskich Szkół Promujących Zdrowie w Zielonej Górze nt „Spełnianie 

standardów w Przedszkolu i Szkole Promującej Zdrowie- w drodze do certyfikatu”. Na 

spotkaniu Przedszkole reprezentowała pani dyrektor R. Lenart i koordynator B. Perlak, 

otrzymaliśmy Zaświadczenie Lubuskiego Kuratora Oświaty o wpisaniu naszej placówki na 

listę Lubuskich Sieci Szkół Promujących Zdrowie- 5 czerwca 2019 

-Forum Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie- przykład dobrych praktyk-„Łączy nas 

zdrowie”. Na konferencji naszą placówkę reprezentowały koordynator B. Perlak i członek 

zespołu PPZ A. Świętoń -26 listopad 2019 ( prezentacja multimedialna z realizacji zadań  

w ramach PPZ) 



-Szkolenie dla Koordynatorów( w którym udział brały p. dyrektor R. Lenart i koordynator 

B. Perlak) nt „Budowanie planu działań i ewaluacji w Szkole (Przedszkolu)Promującej 

Zdrowie” ODN Zielona Góra- 27 luty 2020 

-szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej prowadzony przez ratownika 

medycznego M. Zajączek 28.02.2019, 25.05.2021, 8.06.2021 

 

 

• Uczniów: 

-zajęcia, na których omówione zostały założenia PPZ, zapoznano dzieci z tematyką, nad 

którą będziemy pracować; 

-co roczne zajęcia praktyczne w postaci wykonywania kanapek, sałatek, soków z warzyw  

i owoców; 

- zachęcanie dzieci do picia wody; 

-zabawa karnawałowa w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 pod hasłem „Owoce  

i warzywa bawią nas na zdrowie”; 

-motywowanie zielonymi serduszkami w ramach Polityki Żetonowej do próbowania 

nowych potraw szczególnie surówek podawanych do posiłków; 

-pogadanki na temat bezpieczeństwa z policjantami z KPP w Nowej Soli rok szkolny 

2018/2019; 

- udział w warsztatach edukacyjno- profilaktycznych „Szkółka zębowa”, profilaktyka  

i nauka prawidłowego dbania o higienę jamy ustnej, 20-23.11 i 3.12.2018; 

-udział w projekcie edukacyjnym dotyczącym odpowiedzialnego i bezpiecznego 

korzystania z mediów cyfrowych i urządzeń mobilnych- „Fonolandia” rok szkolny 

2018/2019; 

-udział w projekcie z Nadleśnictwem Nowa Sól "Dokarmianie ptaków” rok szkolny 

2028/2019; 

-co roczny udział projekcie z Biblioteką w Bytomiu Odrzańskim "Mała książka wielki 

człowiek"; 

-spotkania z przedstawicielami służby zdrowia: pielęgniarką, udział w akcji „Uratuj Misia” 

przeprowadzona przez Ratowników Medycznym ze Stowarzyszenia Ratowników 

Medycznych "MEDYK"31.05.2019; 

-co roczny udział w programie „Czyste powietrze wokół nas”; 

-występy na VIII BAT – „Klucz do zdrowia” z programem artystycznym zatytułowanym 

„Dbamy o zdrowie” rok szkolny 2018/2019; 

-udział w I Turnieju piłki nożnej rok szkolny 2018/2019; 

• Rodziców: 

-spotkanie z Radą Rodziców poinformowanie ich o założeniach PPZ i akceptacja, wrzesień 

2018 

-spotkanie z rodzicami podczas zebrań z rodzicami, wrzesień rok szkolny 2018/2019, 

2019/2020, informacje na stronie przedszkola rok szkolny 2020/2021 

-zapoznanie Rady Rodziców z wynikami ankietowymi i planem pracy na rok szkolny 

2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 

-szkolenie dla przedstawicieli grup prowadzone przez firmę zewnętrzną PERCEPT  

i EDUKACJA Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli z Zielonej Góry 

„Angażowanie rodziców do współpracy z przedszkolem” -7 luty 2019 

-szkolenie dla rodziców w formie warsztatów „Co możemy zrobić i będziemy robić, żeby 

promować zdrowy tryb życia wśród naszych dzieci?”- 21 luty 2019 

-pogadanka i prezentacja multimedialna przez panią z Sanepidu nt wszawicy 25.10.2018 

-informacje zamieszczone na stronie internetowej Przedszkola w zakładce PPZ 

-informacje na tablicy informacyjnej dla rodziców 



-informacje na tablicach informacyjnych poszczególnych grup 

-biblioteczka dla rodziców na korytarzu przedszkolnym ”O współpracy z rodzicami słów 

kilka…” 

- rok szkolny 2020/2021 od pierwszych dni pobytu dzieci w przedszkolu staramy się 

promować zdrowy styl życia, utrudniony kontakt z rodzicami spowodował, że założenia 

PPZ dla rodziców dzieci nowoprzyjętych do przedszkola umieszczony został na stronie 

internetowej przedszkola. Zamieszczony został również plan działań przewidziany na ten 

rok szkolny, w którym zawarte zostały zadania jakie będziemy realizować. 

       

 

• Pracowników niepedagogicznych: 

-spotkanie szkoleniowe pracowników niepedagogicznych z panią dyrektor 

-indywidualne konsultacje z koordynatorem PPZ 

-informacje zamieszczone na stronie internetowej przedszkola w zakładce PPZ 

-informacje na tablicy ogłoszeniowej przedszkola i grup 

-włączanie w pomoc w realizacje zadań w ramach PPZ  

-szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla pracowników przedszkola 

prowadzony przez ratownika medycznego M. Zajączek 28.02.2019, 25.05.2021, 8.06.2021 

 

C. Informacja na temat współpracy z rodzicami  

Rodzice chętnie uczestniczyli w realizacji działań przedszkola o charakterze prozdrowotnym: 

• Rada rodziców na spotkaniach z panią dyrektor omawiała planowane działania w 

ramach PPZ 

• Przedstawiciele rad oddziałowych chętnie wzięli udział w szkoleniu „Angażowanie 

rodziców do współpracy z przedszkolem” -7.02.2019 

• Rada rodziców współfinansowała wszystkie imprezy przedszkolne, zakupując owoce 

na poczęstunek dla dzieci; 

• Rodzice angażowali się w pomoc w realizacji zdań; 

• Wspólna wycieczka rowerowa do Tarnowa Byckiego rok szkolny 2018/2019 

• Rodzice współorganizują Piknik Rodzinny, podczas którego promujemy nasze 

przedszkole; 

• Przekazywanie rodzicom informacji nt wykonywania zadań wynikających z realizacji 

założeń PPZ na stronie internetowej przedszkola; 

 

 

D. Informacja na temat współpracy ze środowiskiem lokalnym: 

 

• Urząd Miasta Bytom Odrzański 

We współpracy z Urzędem Miasta co roku przygotowujemy Miejskie mikołajki, jest to  

program artystyczny dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy  z okazji mikołajek. 

Udział dzieci w obchodach odzyskania Niepodległości 11 listopada, przemarsz w biało-

czerwonym pochodzie ulicami miasta. 

 

• Miejski Ośrodek Kultury w Bytomiu Odrzańskim: 

Przedszkole 21 marca każdego roku bierze udział w imprezie organizowanej przez MOK dla 

mieszkańców miasta pod hasłem BAT- Bytomska Aktywność Twórcza, podczas którego 

prezentujemy program artystyczny na określony temat. 21 marca 2019 zaprezentowaliśmy 

program artystyczny zatytułowany „Dbamy o zdrowie”, pod ogólnym hasłem BAT-u "Klucz 

do zdrowia", w którym dzieci opowiedziały, że najcenniejszym i najdroższym skarbem jest 



zdrowie. Program składał się z trzech części: Myj się i dbaj o czystość. Jedz owoce i jarzyny, 

w nich mieszkają witaminy. Żeby zdrowym być trzeba biegać, skakać i w piłkę grać; 

 

• KPP Nowa Sól 

Policjanci odwiedzili nasze przedszkole 21.09.2018, tematem spotkania było utrwalenie zasad 

ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w 

przedszkolu i w domu. Policjanci zademonstrowali dzieciom również pozycję „żółwia” 

podczas ataku psa. 25.02.2019 policjanci przeprowadzili z dziećmi również pogadankę 

nt  dotyczące odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z mediów cyfrowych i urządzeń 

mobilnych. 

  

• OPS Bytom Odrzański 

Przedszkolaki mają okazję poznać pracę strażaków, obejrzeć remizę oraz sprzęt strażacki, 

usiąść w wozie strażackim podczas wycieczek do remizy ochotniczej straży pożarnej w 

Bytomiu Odrzańskim. Strażacy również uświetniają Pikniki Rodzinne organizowane przez 

przedszkole w czerwcu każdego roku. 

 

• PSP Nowa Sól 

Strażacy z PSP odwiedzają nasze przedszkole, aby dokonać sprawdzenia stanu budynku pod 

względem bezpieczeństwa przeciw pożarowemu, jak również w celu przeprowadzenia 

ewakuacji. 

 

• SPZOZ Nowa Sól 

W październiku 2019 wzięliśmy udział w akcji „Kolorowa akcja-kredki dla szpitala”, podczas 

której zbierane były  artykuły papiernicze, kredki, mazaki dla pacjentów oddziału dziecięcego 

w szpitalu w Nowej Soli. 

 

• PSS-E Nowa Sól 

Corocznie bierzemy udział w projekcie „Czyste powietrze wokół nas”. 25.10.2019 odbyła się 

prelekcja dla rodziców odnośnie wszawicy, natomiast w roku szkolnym 2019/2020 odbyło się 

spotkanie dla dzieci  z dietetykiem nt „Zdrowego odżywiania”.  

 

• PCK Nowa Sól  

Udział w konkursach organizowanych przez PCK, w roku szkolnym 2019/2020 otrzymaliśmy 

książeczek do edukacji o ruchu drogowym „Drogowe ABC”, 

 

• Szkoła podstawowa Bytom Odrzański 

Współpraca ze szkołą w zakresie promocji zdrowia( zarówno Szkoła Podstawowa jak i 

Przedszkole przystąpiły do Lubuskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie), 

wspólne konsultacje między dyrekcją i koordynatorkami promocji zdrowia obu placówek. 

Coroczne wizyty najstarszych grup przedszkolnych w szkole w celu zapoznania się z 

przyszłymi wychowawczyniami, obejrzenie szkoły i sal lekcyjnych. Udział grupy 

zerówkowej ze szkoły w I turnieju piłki nożnej w czerwcu 2019r. Coroczna współpraca z 

wolontariuszami ze szkoły przy organizacji Pikniku Rodzinnego. 

 

• Biblioteka 



Udział dzieci w akcji „Mała książka wielki człowiek”, wizyty w bibliotece, wypożyczanie 

książek, oglądanie w grudniu 2019 wystawy  „Zaczarowany bajek świat”, na której 

prezentowane były stare wydania  bajek z dzieciństwa naszych rodziców i dziadków. 

 

• Przytulisko dla zwierząt w Bytomiu Odrzańskim 

W roku szkolnym 2019/2020 wzięliśmy udział w akcji zbiórki żywności dla porzuconych 

zwierząt z bytomskiego Przytuliska. 

 

• Przytulisko Kiełcz 

W roku szkolnym 2019/2020 wzięliśmy udział w akcji zbiórki żywności, kocy dla 

porzuconych zwierząt z przytuliska. 

 

• Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nowa Sól  

 

Co roku odbywają się badania przesiewowe dotyczące lateralizacji i słuchu fonematycznego. 

W roku szkolnym 2018/2019 grupa Biedronek i Ślimaczków brała udział w projekcie 

rozwijającym kluczowe kompetencje matematyczne „Przedsiębiorczy przedszkolak”, 

natomiast w roku szkolnym 2019/2020 grupa Motylków, Pszczółek i Stokrotek  uczestniczyła 

w zajęciach z preorientacji zawodowej, podczas których dzieci zapoznały się z różnymi 

zawodami. Poznały atrybuty tych zawodów, specyfikę, a także przebierały się w stroje 

robocze dotyczące określonej profesji. 

 

• Filharmonia zielonogórska 

Nasi uczniowie co miesiąc uczestniczą w „Akademii Melomana” organizowanej przez 

Lubuskie Biuro Koncertowe w Zielonej Górze 

 

 

 

CZĘŚĆ III 

 

Opis sposobu współpracy szkoły ze służbą zdrowia: 

 

W roku szkolnym 2019/2020 współpracowaliśmy z pielęgniarką panią Wioleta Pasieczną, 

która dwa razy w tygodniu pełniła dyżur w naszej placówce. W tym czasie wykonywała 

następujące zadania: 

-prowadziła pogadanki nt czystości 

-sprawdzała czystość głów 

-prowadziła instruktaż prawidłowego mycia rąk 

 

Współpracowaliśmy również z  ratownikami Medycznymi ze Stowarzyszenia 

Ratowników Medycznych „Medyk”, którzy z ramach akcji „Uratuj misia” w roku 2019 

uczyli dzieci podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. 

 

Corocznie współpracujemy z lekarzem z Rodzinnego Centrum Medycznego odnośnie 

bilansów 6-latków. 

 

 



CZĘŚĆ IV 

 

Dokumentacja z przebiegu pracy PPZ (wymienić nazwy dokumentów): 

 

1. Plany działań przedszkole Promującej Zdrowie na lata 2018-2021.  

2. Co miesięczne sprawozdania z realizacji zadań w ramach PPZ zamieszczane na stronie 

internetowej przedszkola. 

3 Roczne raporty z działalności PPZ z roku 2018/2019 i 2019/2020 

4 Teczki z dokumentacją przebiegu realizacji zadań w ramach Przedszkola Promującego 

Zdrowie ( opracowane ankiety, raporty z realizacji wybranych zadań) 

5 Prezentacja multimedialna prezentowana na Forum Szkół i Przedszkoli Promujących 

Zdrowie „Łączy nas zdrowie” 26.11.2020 

6.Prezentacja multimedialna z realizacji zadań  realizowanych w roku szkolnym  2019/2020 

7 Protokoły Rad Pedagogicznych.  

8 Strona internetowa przedszkola - dokumentacja fotograficzna i co miesięczne pisemne 

sprawozdania z podejmowanych i zrealizowanych działań w zakładce Przedszkole Promujące 

Zdrowie. 

 

 

      Podpis dyrektora:                                            Podpis koordynatora szkolnego: 

 

 

                Renata Lenart                                                          Beata Perlak                           

 

 

 

Bytom Odrzański  6.07.2021 

 

* Wersję papierową raportu proszę przesłać do właściwego koordynatora 

wojewódzkiego oraz umieścić na stronie internetowej szkoły/placówki  

W przypadku zespołu szkół proszę przesłać raport dla każdego typu szkoły oddzielnie. 

 


