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Zdrowie



 Program Szkoła Promująca Zdrowie realizowany 
w latach 2015/2018. 

    W ramach naszych działań powstał program edukacji zdrowotnej
 „Z Plastusiem dbamy o zdrowie”, którego realizację podzielono 

na trzy etapy:
- rok szkolny 2015/2016 „Zdrowo jemy – zdrowo żyjemy”;
- rok szkolny 2016/2017 „Sport, ruch sposobem na zdrowy styl 
życia;
- rok szkolny 2017/2018 „ Dbamy o bezpieczeństwo swoje 
i  innych oraz higienę naszego ciała i otoczenia”.

 Program Przedszkole Promujące Zdrowie cieszy się dużym 
zainteresowaniem od początku jego realizacji i pozytywnym 
wsparciem całej naszej społeczności przedszkolnej. 



W przedszkolu powołano  Zespół do spraw promocji zdrowia, 
w skład którego wchodzą:
Koordynator - Violetta Smentek
Członkowie zespołu: 
1. Magdalena Paniączyk - nauczyciel
2. Anna Malinowska - nauczyciel
3. Katarzyna Marcinkowska - nauczyciel ( do stycznia 2017r.)
4. Elżbieta Melerowicz - samodzielny referent; 
5. Barbara Szymańska – kucharka ( do września 2017r.);
6. Daniela Milanowska – kucharka ( od września 2017r.);
7. Julia Cugier – rodzic ( do sierpnia 2017r.);
8. Olga Hurka – rodzic ( od września 2017r.).

Opiekę nad całym zespołem sprawuje Małgorzata Materna-Gucia  
      dyrektor oraz Janina Nowaczyk - wicedyrektor przedszkola. 



AUTOEWALUACJA
W ZAKRESIE PIĘCIU STANDARDÓW

 PODSUMOWUJĄCA DZIAŁANIA 
SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE  

Wykorzystano ankiety dla nauczycieli, pracowników 
niepedagogicznych i rodziców. Przeprowadzono badanie dzieci 
techniką „Narysuj i opowiedz”. Wyniki badań opracowano w formie 
raportu.  



























1. Przedszkole jest zlokalizowane w pobliżu lasu, z dala od ruchliwych 
ulic. Estetyczny wygląd budynku, ładnie zagospodarowany teren wokół 
przedszkola (nowy plac zabaw, boisko, scena i rabaty z kwiatami). 
Pomieszczenia w przedszkolu są na bieżąco remontowane. 
2. Warunki sanitarne są na dobrym poziomie ( wszystkie łazienki zostały 
wyremontowane). Jedna z toalet znajduje się w ogrodzie przedszkolnym.
3.  W przedszkolu dba się aby pomieszczenia były na bieżąco wietrzone, 
okna zaopatrzone są w rolety eliminujące nadmiar nasłonecznienia, 
oświetlenie jest zgodne z normami, temperatura powietrza jest zgodna z 
przepisami.
4. Stan techniczny i jakość mebli jest bardzo dobra, są one dostosowane 
do wysokości dzieci i potrzeb nauczycieli.
5. Rytm dnia dostosowany jest do potrzeb i możliwości rozwojowych 
dzieci. Dzieci mają możliwość odpoczynku w zorganizowanych strefach 
relaksu.

Analiza ośmiu wymiarów środowiska fizycznego przedszkola



6. Plac zabaw jest bezpieczny i zadbany, sprzęty posiadają atest. 
Dzieci wychodzą codziennie do ogrodu, w którym organizowane są 
różnego rodzaju zajęcia sportowe, warsztaty dla dzieci, rodziców 
i  pracowników.
7. Wszystkie posiłki przygotowywane są w przedszkolu, każda grupa 
ma zapewniony stały dostęp do wody, dzieci każdego dania jedzą 
warzywa i owoce. W przedszkolu dzieci świętują urodziny i imieniny 
przynosząc zdrowe przekąski.
8. Teren przedszkola zapewnia bezpieczne warunki pobytu dzieci
w przedszkolu. Wszyscy pracownicy uczestniczyli w kursie pierwszej 
pomocy przedmedycznej oraz opieki nad dzieckiem przewlekle 
chorym – cukrzyca typu I. Dzieci uczestniczyły w warsztatach 
udzielania pierwszej pomocy.

Dokonując analizy ośmiu wymiarów środowiska fizycznego 
przedszkola i opisując jego wskaźniki można stwierdzić, iż nasza 
placówka tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, 
bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu dzieci i pracowników.



Udział w  programie Szkoła Promująca Zdrowie umożliwił nam 
systematyczną realizację działań w zakresie szeroko pojętej promocji 

zdrowego stylu życia wśród dzieci, rodziców i pracowników 
przedszkola.

W kolejnych latach zamierzamy kontynuować realizację programu
 „Z Plastusiem dbamy o zdrowie”, aby utrzymać wysoki poziom 

edukacji prozdrowotnej.



Dziękujemy

Zespół do spraw promocji zdrowia
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