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załącznik 2  

RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE 

  

RAPORT ZA OKRES  OD 24.06.2015 r.  DO  31 SIERPNIA 2016 r. 

 

INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKOLE/PLACÓWCE: 

  

Pełna nazwa szkoły/placówki 

 

Przedszkole nr36 im. Marii Kownackiej  

 

W przypadku zespołu szkół 

proszę wpisać, której szkoły 

dotyczy raport 

- 

Szkoła jest w okresie:  

(właściwe podkreślić) 

 przygotowawczym 

 posiada certyfikat wojewódzki 

 posiada certyfikat krajowy 

Adres  

(ulica, nr, kod pocztowy, 

miejscowość) 

ul. Perzycka 30 b 

60-187 Poznań 

Gmina Poznań 

Powiat Poznań 

Telefon 61 8681601 

Adres mailowy szkoły przedszkole36@post.pl 

Adres mailowy koordynatora violetta.smentek@gmail.com 

Strona www www.przedszkole36.poznan.pl 

Imię i nazwisko dyrektora Małgorzata Materna-Gucia 

Imię i nazwisko koordynatora Violetta Smentek 

Imiona i nazwiska członków 

szkolnego zespołu  

nauczyciele: Anna Malinowska, Katarzyna 

Marcinkowska, Magdalena Paniączyk 

1. rodzice: Julia Cugier 

2. uczniowie: 

3. pracownicy niepedagogiczni: kucharka Barbara 

Szymańska, intendent  Elżbieta Melerowicz 

4. inne osoby: wicedyrektor Janina Nowaczyk 

Data podjęcia uchwały  

o przystąpieniu do programu 

24.06.2015r. 
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1. Opis podjętych działań w zakresie diagnozowania potrzeb społeczności szkolnej.  

1. Narzędzia użyte do diagnozy:  

 ankieta dla personelu i nauczycieli „Mój styl życia i samopoczucie oraz „Samoocena 

środowiska fizycznego przedszkola” Anieli Mandrowskiej – Xinxo;  

 ankieta dla rodziców „Samopoczucie i bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu”;  

 ankieta dla dzieci 6-letnich ( indywidualna) „Mój styl życia i samopoczucie”; 

 rysunek dzieci 5-6 letnich  na temat „Co lubię w przedszkolu?”, „Czego nie lubię w 

przedszkolu?”. 

 obserwacje nauczycielek 

2. Wyniki diagnozy - wyłonione problemy: 
 

Po analizie ankiet dla pracowników przedszkola uzyskaliśmy listę następujących problemów: 

 stresujący tryb życia; 

 mała aktywność ruchowa; 

 mała świadomość znaczenia profilaktyki zdrowotnej; 

 

Po analizie ankiet dla rodziców uzyskaliśmy listę następujących problemów: 

 duża ilość rodziców  nie  ogranicza czas oglądania telewizji (do 30 min.); 

 dzieci zjadają codziennie słodycze: wafelki w czekoladzie, cukierki ( 65%): 

            wg rodziców dzieci nie jedzą surówek ( 62%),warzyw ( 39%); 

 zbyt mała aktywność fizyczna dzieci poza przedszkolem; 

 rodzice wyrażają potrzebę spotkań z psychologiem lub innymi specjalistami. 

 

Po analizie rysunków i ankiet dla dzieci uzyskaliśmy listę następujących problemów:  

krzyk i hałas w salach: 

 trudności w rozwiązywaniu przez dzieci sytuacji konfliktowych np. wyrywanie 

zabawek, nie zapraszanie do zabawy, wyśmiewanie; 

 niewłaściwe nawyki żywieniowe dzieci- codziennie słodycze, mało warzyw, surówek i 

owoców; 

 1|3 myje zęby tylko 1x dziennie; 

 duża ilość czasu spędzana przed telewizorem i komputerem; 

Na podstawie obserwacji nauczycieli zauważa się, że: dzieci niechętnie jedzą 

surówki i warzywa. 

3. Wybrany spośród ww. problemów, problem priorytetowy. 
 Nieprawidłowe nawyki żywieniowe dzieci.  

 

 
 
2. Plan działań w zakresie promocji zdrowia – załączyć do raportu.  

 
UWAGA! W planie powinny znaleźć się wyłącznie działania mające na celu rozwiązanie 
problemu/ów priorytetowych. 

 
 
3. Sprawozdanie z realizacji podjętych działań, ujętych w załączonym do raportu 

planie działań. 
 

Opisać krótko, w jaki sposób zostały zrealizowane poszczególne punkty planu działań 
dotyczące problemu/ów priorytetowych.  
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Celem planu działań w zakresie promocji zdrowia na rok szkolny 2015/2016 w Przedszkolu 

nr 36 im. Marii Kownackiej w Poznaniu jest kształtowanie zasad i nawyków racjonalnego 

żywienia oraz stosowanie ich w życiu codziennym. 

 We wrześniu 2015 zespół ds. promocji zdrowia opracował oraz rada pedagogiczna 

przyjęła do realizacji roczny plan pracy przedszkola „Zdrowo jemy – zdrowo żyjemy - 

cz. I kształtowanie zasad i nawyków racjonalnego żywienia oraz stosowania ich w 

życiu codziennym”.  

 Stworzono dla rodziców kącik „Zdrowego żywienia”, w którym znajdują się rady 

dotyczące zdrowego odżywiania, przepisy z potrawami, które dzieci lubią jeść w 

przedszkolu. Kącik „Zdrowe żywienie” znajduje się w holu na dole oraz na stronie 

internetowej przedszkola.  

 Stworzono w przedszkolu kronikę Szkoły Promującej Zdrowie opisującej działania 

podejmowane w przedszkolu w ramach realizacji SPZ, zdjęcia. Kronika umieszczana 

jest na gazetce ściennej oraz na stronie internetowej przedszkola. 

 Zorganizowano spotkanie dla pracowników przedszkola z edukatorem HACCP  panią 

Pauliną Ożóg na temat „Zmian zasad żywienia w jednostkach oświatowych” w 

ramach wprowadzonego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. 

(10.09.2015r.). 

 Zorganizowano spotkanie informacyjno-warsztatowe dla rodziców i nauczycieli z 

Marią Jaśkowiak dietetykiem i edukatorem żywieniowym programu „Zdrowo jemy, 

zdrowo żyjemy”(8.10.2015r.). 

 Od września nastąpiły zmiany jadłospisu wynikające z Rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dn.26.08.2015r. 

 Systematycznie wywieszano przy jadłospisie przedszkolnym przepisy udostępnione 

przez rodziców i kucharkę ze „zdrowymi przekąskami”. Pozostali rodzice mieli 

możliwość zabrania przepisu i przygotowanie dania w domu.  

 Przygotowano i przeprowadzono radę szkoleniową dla nauczycieli na temat 

„Kształtowanie zasad i nawyków racjonalnego żywienia oraz stosowanie ich w życiu 

codziennym.” Podczas spotkania przekazano m.in. wskazówki dotyczące realizacji 

planu pracy przedszkola „Zdrowo jemy-zdrowo żyjemy” (23.09.2015r.). 

 Nauczycielki systematycznie realizowały  zadanie kształtowania i utrwalania 

prawidłowych nawyków żywieniowych wśród wszystkich podmiotów przedszkola 

poprzez wypełnianie zadań zawartych w planie rocznym „Zdrowo jemy, zdrowo 

żyjemy”. 

 Zorganizowano „Święto Pyry – PYRLANDII” prezentacja regionalnych tańców 

piosenek, konkurencje sportowe z wykorzystaniem pyry, jedzenie przez dzieci pyry z 

gzikiem przyrządzonej zgodnie z przepisem z kuchni wielkopolskiej (24.09.2015r.). 

 Zorganizowanie „Warzywnych dni w przedszkolu”. W tym dniu przedszkolaki 

przygotowywały II śniadanie. Zadaniem każdej z grup było pokrojenie  jednego ze 

składników warzywnej sałatki. Wszystkie grupy wyróżniały się kolorystyką ubrań, 

która była zgodna z kolorem wylosowanego wcześniej warzywa (02.10.2015r.). 

 Zorganizowanie „Owocowych dni w przedszkolu”. W tym dniu w każdej grupie 

królowały  różnorodne owoce: jabłka, gruszki, śliwki, winogrona i banany. Aby 

zachęcić wszystkie przedszkolaki do ich spróbowania każda z grup ułożyła owocowe 

obrazy (08.10.2015r.). 

 Pieczenie zdrowych ciastek, pieczywa, pierników np. owsianych z żurawiną. Kierując 

się zasadą, że najlepszym pieczywem jest to, które same upieczemy, zorganizowano 
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zajęcia kulinarne, podczas których dzieci piekły z nauczycielem w przedszkolu 

ciastka, bułeczki i chleby wg różnorodnych przepisów. W roli ekspertów wystąpili 

także rodzice i dziadkowie,  którzy z dużym zaangażowaniem dzielili się wiedzą 

piekarniczą.  

 Większość grup przeprowadziła konkurs rodzinny „Zdrowo gotuję z mamą i tatą” wg 

regulaminów opracowanych w grupach: plastyczne, kulinarne i fotograficzne 

promujące zaangażowanie rodzin dzieci w zmianę nawyków żywieniowych oraz 

dzielenie się z innymi przepisami kulinarnymi. 

 Zorganizowano we wszystkich grupach akcję „Zdrowe słodkości” umożliwiające  

degustację słodkich, ale zdrowych przekąsek przygotowanych przez rodziców na  

uroczystości i spotkania grupowych oraz wymianę przepisów.  

 Organizowano we wszystkich grupach „Zdrowe urodzinki/imieninki”, w ramach 

których dzieci z okazji swojego święta częstowały kolegów owocami lub  zdrowymi 

ciastkami.  

 Powstał program edukacji zdrowotnej „Z Plastusiem dbamy o zdrowie” opracowany 

przez przedszkolny zespół do spraw promocji zdrowia, który został zatwierdzony 

przez dyrektora i przyjęty do realizacji po pozytywnym zaopiniowaniu przez radę 

pedagogiczną   uchwałą  z dnia 17.02.1016r. 

  Zorganizowano akcję „Dzień soku”, w ramach której we wszystkich grupach  

wyciskano i spożywano sok z owoców (11.02.2016r.). 

 Zorganizowano w grupach akcję pt. „Dzień jajka”, w ramach której dzieci poznawały  

pochodzenie jajek, uczyły się  rozszyfrowywania liczb i symboli drukowanych na  

stemplowanym jajku oraz promowano spożywanie  jajek od kur z wolnego wybiegu. 

Dzieci przygotowywały także potrawy z jajek np. pasty, jajecznicę itp. (marzec-

kwiecień 2016r.). 

 Zorganizowano w akcję „Dzień wody”. W tym dniu w przedszkolu dzieci ubrane na 

niebiesko prezentowały hasła promujące picie wody, obejrzały film edukacyjny na 

temat oczyszczalni ścieków,  wykonywały doświadczenia fizyczne i chemiczne o 

wodzie (22.03.2016r.). 

 Organizowano warsztaty kulinarne z rodzicami, podczas których przygotowywano  

zdrowe kanapki, pasty itp. 

 W ramach obchodów „Światowego Dnia Zdrowia” nauczycielki wystawiły dla dzieci 

przedstawienie pt. „Zdrowy Czerwony Kapturek”. Wszystkie grupy, ubrane na biało, 

spotkały się w jednej sali, gdzie śpiewały piosenki o zdrowiu i prezentowały 

wiadomości na temat zdrowego trybu życia (07.04.2016r.). 

 Zorganizowano akcję  pt. „Podróż do mlecznej krainy”, w ramach której dzieci 

poznawały  pochodzenie,  rodzaje  mleka oraz jego różnorodne przetwory.  

Promowano także  picia mleka świeżego zamiast UHT.  

 Zorganizowano „Dzień sera”, dzieci mogły  degustować różne gatunki sera: białego, 

żółtego, koziego, owczego. Zniechęcano także  do spożywania serów topionych i 

innych przetwarzanych chemicznie. 

 Zorganizowano Rodzinny Festyn pt. „Zdrowo i kolorowo”, podczas którego rodzice z 

dziećmi mieli możliwość wspólnej zabawy prowadzonej przez animatorów 

promujących zdrowe odżywanie oraz degustację wypieków przygotowanych przez 

rodziców i  dań serwowanych przez kuchnię przedszkolną. 

 Zorganizowano „Międzyprzedszkolny Festiwalu Piosenki” pt. „Witaminowe Nutki” 

promujący zdrowe odżywanie (21.06.2016r.). 

 Przygotowywano przedstawienia dla rodziców i przedszkolaków na temat „Zdrowego 
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odżywiana” w ramach organizowanych w grupach uroczystości np. zakończeń  roku 

(maj-czerwiec 2016r.). 

 Przeprowadzono radę szkoleniową dla nauczycieli na temat „Kształtowanie zasad i 

nawyków racjonalnego żywienia oraz stosowanie ich w życiu codziennym.” Podczas 

spotkania przedstawiono sprawozdanie z realizacji planu pracy przedszkola „Zdrowo 

jemy-zdrowo żyjemy” (czerwiec 2016r.). 

 Promowano działania poprzez redagowanie artykułów, które ukazały się w Głosie 

Wielkopolskim pt. „Wyciskają soki, robią sałatki i  kanapki. Przedszkolaki uczą się jak 

zdrowo jeść” i „Przedszkolaki z Plastusiem uczą się zdrowo odżywiać” autorstwa 

Katarzyny Sklepik (wydania z dnia 12.03.2016r., 11.06.2016r.). 

 Podjęto współpracę z rodzicami oraz lokalnymi organizacjami i instytucjami: 

 W ramach realizacji tematu  pt. „Co tam u pszczółki Mai?”- w grupach odbyły 

się spotkania z  panią dr hab. inż. Monika Fliszkiewicz z Zakładu Hodowli 

Owadów Użytkowych z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na temat 

hodowli pszczół, produkcji miodu, oraz  ich walorów zdrowotnych 

(20.05.2016r.), ponadto odbyły się wycieczki do Skansenu Pszczelarskiego w 

Swarzędzu (kwiecień 2016r.); 

 W ramach zapoznania dzieci z ekologiczną uprawą owoców odbyły się 

wycieczki do osiedlowych sklepów oraz  Rolniczo-Sadowniczego 

Gospodarstwa Doświadczalnego Uniwersytetu Przyrodniczego w 

Przybrodzie; 

 Kontynuowano współpracę ze Miastem Poznań oraz Stowarzyszeniem 

Przyjaciół Osiedla Ławica, w ramach której zorganizowano wycieczkę do 

gospodarstwa agroturystycznego „Wesoła Farma” w Sławicy, podczas  której 

odbyło się spotkanie z gospodarzem, zwiedzanie gospodarstwa, spożywanie 

ciasta drożdżowego z domowego wypieku (2, 3.06.2016r.); 

 Realizowano  programy edukacyjne: „Dzieciństwo bez próchnicy”, „Kubusiowi 

Przyjaciele Natury”, „Bądźmy zdrowi, wiemy więc działamy”, „Zdrowy 

przedszkolak org”, „Mamo tato piję wodę”, „Zdrowo jemy zdrowo rośniemy”; 

 Organizowano  w grupach spotkania z ekspertami z rodzin dzieci np. dietetyk, 

stomatolog, lekarz, pielęgniarka, kucharka, piekarz. 

 Rodziny włączyły się w akcję Cała Polska Czyta Dzieciom promujących 

zdrowe odżywanie poprzez literaturę; 

 Zorganizowano spotkania na terenie przedszkola i szkoły z bibliotekarkami z 

Zespołu Szkół na ul. Żonkilowej panią Annę Lewandowską i panią Anetę 

Chojan wraz z wolontariuszami w ramach realizowanego projektu   „Poczytaj  

mi przyjacielu” promującej zdrowe odżywanie (8.03.2016r., 18.03.2016r.); 

 W roku szkolnym 2015/2016 przedszkole uzyskało certyfikat za ukończenie 

cyklu szkoleń w ramach ogólnopolskiego programu „Zdrowo jemy, zdrowo 

rośniemy” wspierającego prawidłowe nawyki żywieniowe u małych dzieci; 

 We wszystkich grupach odbyły się pogadanki na temat zdrowego odżywiania  

w ramach programu organizowanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie 

Studentów Medycyny IFMSA POLAND „Szpital Pluszowego Misia” 

(27.11.2015r. i 4.12.2015r.); 

 Udział w programach edukacyjnych „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, 

„Dzieciństwo bez Próchnicy”, „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”, 

„Mamo, tato wolę wodę” ustawienie dystrybutorów z wodą już od września we 

wszystkich salach, CPCD- czytanie książek o zdrowiu i zdrowym o zdrowym 



6 

 

odżywianiu; 

 Zorganizowano w przedszkolu warsztaty przyrodnicze dla dzieci na temat 

„Zdrowy styl życia”, które poprowadziła Agnieszka Szustak z „Ogrodu 

Ekologicznego Gładysiakowie w Wirach” (12.02.16 r.). 

 
 

4. Monitorowanie podjętych działań, ujętych w załączonym do raportu planie działań. 
 

1. Sposób monitorowania podjętych działania: 

Do monitorowania podjętych działań wykorzystano: 

 ankiety, w których wypowiedzieli się rodzice, pracownicy przedszkola oraz dzieci; 

 wpisy nauczycielek w dziennikach z realizacji podjętych działań;   

 prowadzenie fotograficznej dokumentacji, na bieżąco udostępnianej  na stronie 

internetowej przedszkola i w redagowanej kronice Szkoły Promującej Zdrowie. 

 protokoły spotkań zespołu ds. promocji zdrowia i protokoły z rad pedagogicznych i 

szkoleniowych.;  

 zaświadczenia z zewnętrznych szkoleń i warsztatów na temat zdrowego odżywiania;  

 arkusze sprawozdawcze nauczycieli za I i II semestr; 

 jadłospisy przedszkolne; 

  przepisy udostępniane rodzicom; 

  prace konkursowe w ramach ogłaszanych grupowych konkursów promujących 

zdrowe odzywania; 

2. Odpowiedzialni za monitorowanie poszczególnych działań: 

Za działania odpowiedzialny był: zespół ds. promocji zdrowia, pracownicy przedszkola, 

rodzice oraz dyrekcja Przedszkola nr 36 w Poznaniu.   

 

5. Informacja na temat ewaluacji podjętych działań, ujętych w załączonym do raportu planie 
działań. 

 

1. Sposób przeprowadzenia ewaluacji: 
Koordynatorki w czerwcu 2016r. przeprowadziły badania ankietowe wśród rodziców i 

personelu przedszkola dotyczące  podjętych działań w ramach realizacji planu rocznego 

„Zdrowo jemy zdrowo żyjemy” mających na celu zmianę nawyków żywieniowych przez 

dzieci, rodziców i pracowników. 

Po  analizie ankiet dla rodziców stwierdzono, że wzrosła ilość dzieci spożywających: 

 Surówki - 38% po analizie ankiety w VI 2015r., kryterium sukcesu – 48%, osiągnięty 

wynik 44% 

 Warzywa 61% po analizie ankiety VI 2015r., kryterium sukcesu-71%, osiągnięty 

wynik 70% 

Zmalała ilość spożywanych słodyczy: 

 Słodycze – 65% po analizie ankiety w VI 2015r. - kryterium sukcesu- 55%, osiągnięty 

wynik 58%. 

Analiza ankiet dla pracowników wykazała wzrost ilości spożywanych surówek (65%) i 

warzyw (88%) oraz zmniejszenie ilości spożywanych słodyczy w przedszkolu. 

 

2. Wnioski z ewaluacji: 
 

Podsumowując badania ankietowe stwierdzono, że zakładane cele zostały osiągnięte. 
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3. Efekty podjętych działań (wypisać konkretne efekty oraz czy i na ile udało się osiągnąć 

założone kryteria sukcesu): 

Efektem naszych działań jest:  

1. Zwiększenie zaangażowania rodziców  w kształtowanie u dzieci prawidłowych 

nawyków żywieniowych.  

2. Zwiększenie wiedzy nauczycieli  w zakresie kształtowania u dzieci prawidłowych 

nawyków żywieniowych.Spożywane przez dzieci posiłki w przedszkolu są zgodne z 

normami żywieniowymi.  

Dziecko: 

- Dba świadomie o zdrowie stosując się do określonych zasad zdrowego odżywiania, 

pamięta czego nie wolno mu jeść jeśli jest alergikiem. 

- Wie, dlaczego należy jeść dużo owoców i warzyw, pić  soki i wodę. 

- Wie, które produkty są zdrowe i potrzebne do prawidłowego funkcjonowania 

organizmu, a które można spożywać tylko czasami. 

- Uczestniczy w przygotowaniu wybranych potraw, np. sałatki, surówki, ciasteczek. 

- Potrafi wybrać produkty spożywcze odpowiednio na śniadanie, obiad czy kolację. 

- Orientuje się, że określone produkty spożywcze np. zioła, miód zmieniają smak 

potraw. 

- Rozumie dlaczego trzeba ograniczyć jedzenie takich produktów jak słodycze, chipsy i 

napoje gazowane. 

- Próbuje wszystkich potraw i określa ich smak, zapach. 

- Wie, że dobre samopoczucie jest związane z prawidłowym żywieniem.  

 
 

 

 
Podpis dyrektora:    Podpis koordynatora szkolnego: 

 
 Małgorzata Materna-Gucia    Violetta Smentek 
 
 
 

 
 Poznań,20.06.16r. 

     miejscowość, data 
 
 
 
 
 
 
* Wersję elektroniczną i papierową raportu proszę przesłać do właściwego koordynatora rejonowego oraz umieścić na 
stronie internetowej szkoły/placówki. 
 W przypadku zespołu szkół proszę przesłać raport dla każdego typu szkoły oddzielnie 


