
B. INFORMACJA NA TEMAT MONITOROWANIA PROJEKTU ORAZ 

MONITOROWANIA SAMOPOCZUCIA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ 

 

 

 Rok szkolny 2015-2016 

o Podczas monitorowania posłużono się  ankietami dla nauczycieli i 

rodziców. Stopień nabycia wiedzy i umiejętności dzieci oceniono na 

podstawie prowadzonych obserwacji i diagnozy. Przeprowadzone 

działania dokumentują plany pracy, zapisy w dziennikach, arkusze 

sprawozdawcze nauczycieli oraz kronika SzPZ prowadzona w formie 

papierowej i elektronicznej, scenariusze uroczystości dla rodziców. 

 Rok szkolny 2016- 2017 

o  Podczas monitorowania posłużono się ankietami  dla rodziców. 

Dokonywano analizy dokumentacji: plany miesięczne, zapisy w  

dziennikach zajęć przedszkola, statut przedszkola, procedury wewnętrzne, 

zarządzenia dyrektora, protokoły  rady pedagogicznej, strony internetowe 

poszczególnych grup przedszkolnych. 

 Rok szkolny 2017-2018 

o Podczas monitorowania posłużono się ankietami dla dzieci, nauczycieli, 

rodziców i personelu. Przeprowadzone działania dokumentują plany pracy, 

zapisy w dziennikach, arkusze sprawozdawcze nauczycieli, kronika SzPZ , 

arkusze obserwacji, rysunki dzieci, statut przedszkola, procedury 

wewnętrzne, regulaminy, zarządzenia dyrektora. 

Rodzice włączali się aktywnie w realizację podejmowanych przez placówkę zadań. Byli 

na bieżąco informowani m.in. poprzez kącik dla rodziców oraz stronę internetową. 

Zadania zaplanowane do realizacji  zostały zrealizowane w całości. Nad realizacją czuwał 

dyrektor i wicedyrektor przedszkola oraz koordynator ds. Szkoły Promującej Zdrowie 

wraz z zespołem. 

 

 

 

A. EWALUACJA PROJEKTU (narzędzia, wnioski)  

 

 

Sposób gromadzenia danych: 

- analiza dokumentacji – plany miesięczne, dzienniki zajęć przedszkola, strona 

internetowa, 

- analiza dokumentacji – statut, procedury wewnętrzne, zarządzenia dyrektora, protokoły 

rady pedagogicznej, regulaminy. 



- obserwacja zajęć dydaktycznych- arkusze obserwacji dyrektora i zajęć koleżeńskich. 

- analiza osiągnięć dzieci – wiedza na temat zdrowego stylu życia ( karty obserwacji, 

ankiety rysunkowe, wywiady, codzienna obserwacja podczas wykonywania zabiegów 

higienicznych i innych czynności, konkursy, występy artystyczne dzieci.  

- ankiety dla rodziców, nauczycieli, dzieci i personelu. 

Wyniki ewaluacji: 

Rok szkolny 2015/2016 

 W styczniu 2016r. zespół ds. promocji zdrowia opracował program edukacji 

zdrowotnej „Z Plastusiem dbamy o zdrowie”, który został przyjęty do realizacji przez Radę 

Pedagogiczną Przedszkola 36. 

W miesiącu maju 2016r. zespół ds. promocji zdrowia przeprowadził ankiety 

podsumowujące realizację zadania ”Zdrowo jemy, zdrowo żyjemy” w ramach ubiegania się 

o przyznanie certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. Celem ankiety było zbadanie zmian 

nawyków żywieniowych u dzieci, w ocenie 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. 

 

Wniosek: 

Podsumowując badania ankietowe stwierdzono, że zakładane cele zostały osiągnięte. 

Efekty: 

1. Zmiana nawyków żywieniowych - dzieci chętniej jedzą  owoce i warzywa, chipsy 

owocowe i warzywne, rośliny strączkowe kasze i chleb żytni, razowy, przyzwyczaiły się do 

smaku ziół, piją wodę. 

2. Dzieci w mniejszym stopniu spożywają słodycze zastępując je zdrowymi 

przekąskami, owocami. 

3. Dzieci, rodzice i pracownicy przedszkola znają zdrowe produkty żywnościowe i ich 

wartość dla zdrowia - wiedzą co jeść, aby być zdrowym, a jakich produktów unikać,  znają 

piramidę żywieniową; 

4. Zaobserwowano duże zaangażowanie rodzin dzieci w proces zmiany w żywieniu, 

wykorzystywanie wiedzy o zdrowym opartym o produkty naturalne żywieniu i przepisów 

kulinarnych w swoich domach. 

 



Rok szkolny 2016/2017 

Koordynatorki w czerwcu 2017r. przeprowadziły badania ankietowe wśród rodziców 

i dzieci dotyczące  podjętych działań w ramach realizacji planu rocznego „Sport, ruch 

sposobem na zdrowy styl życia” mających na celu uświadomienie znaczenia ruchu dla 

zdrowie oraz ograniczenie codziennego oglądania telewizji i korzystania z komputera na 

rzecz aktywności ruchowej. 

 

Po  analizie ankiet dla rodziców stwierdzono: 

74% rodziców twierdzi, że ich dziecko spędza na oglądaniu programów TV i korzystaniu z 

urządzeń elektronicznych od 30 do 60 minut dziennie; 

81% rodzin prowadzi aktywny tryb życia; 

83% rodziców twierdzi, że działania przedszkola miały wpływ na zwiększenie aktywności 

ruchowej dzieci  

 Po  analizie ankiet dla dzieci stwierdzono: 

 69% badanych dzieci wskazało aktywność ruchową, jako sposób spędzania czasu 

wolnego. 

 

Wniosek: 

Działania mające na celu ograniczenie codziennego oglądania telewizji i korzystania z 

komputera na rzecz aktywności ruchowej przyniosły oczekiwany efekt. 

Efekty: 

1. Wykształcenie ogólnej sprawności ruchowej i kształtowanie prawidłowej postawy ciała 

dzieci. 

2. Wychowanie do rekreacji, ograniczenie czasu oglądania telewizji na rzecz aktywnego 

wypoczynku  rodzin. 

3. Znajomość przez dzieci, rodziców i pracowników  przedszkola piramidy zdrowia   i 

stosowanie jej w życiu codziennym. 

4. Współpraca z rodzinami dzieci, instytucjami i organizacjami lokalnymi w celu realizacji 

zaplanowanych działań. 

5. Uświadomienie wszystkim podmiotom, że w podstawie piramidy żywieniowej znajduje 

się codzienna dawka aktywności ruchowej. 

Rok szkolny 2017/2018 

1. Po przeprowadzeniu badania ankietowego dotyczącego częstotliwości mycia zębów, 

w którym wzięło udział 150 dzieci i analizie wyników ankiet stwierdzono, że 81% dzieci 

myje zęby 2 x dziennie, natomiast pozostałe 19 %  1x dziennie.  

2. Po przeprowadzeniu badania ankietowego wśród rodziców stwierdzono, że 70% 

badanych uważa, że przedszkole zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa oraz 

uczy radzenia sobie z stresem i rozwiązywaniem sytuacji konfliktowych. 

Wniosek: 

Realizacja planu „Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych oraz higienę naszego ciała  i 

otoczenia” w ramach programu Szkoła Promująca Zdrowia przyniosła oczekiwane efekty. 

 

 



Efekty: 

 Podniesienie świadomości  rodziców i personelu na temat bezpieczeństwa 

emocjonalnego  oraz higieny osobistej i otoczenia dla zachowania zdrowia; 

 Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie z emocjami w sposób 

akceptowany społecznie; 

 Stosowanie zasad bezpieczeństwa  i przewidywanie konsekwencji określonych 

zachowań; 

 Akceptacja i przestrzeganie zasad higieny ciała i otoczenia. 

 Wyrobienie u dzieci czynnej postawy zapobiegającej chorobom i infekcjom oraz 

pozytywnego stosunku do wizyt lekarskich. 

 Współpraca z rodzinami dzieci, instytucjami i organizacjami lokalnymi w celu 

realizacji zaplanowanych działań. 

 

 

 

CZĘŚĆ II 

 

A. OPIS STOPNIA AKCEPTACJI ŚRODOWISKA DLA IDEI SzPZ ( w tym stopień 

świadomości i zaangażowania Rady Pedagogicznej Przedszkola36 i rodziców) 

 

 

Wszystkie działania zostały podjęte wspólnie z radą rodziców, radą 

pedagogiczną,  personelem oraz rodzicami dzieci. Podmioty te aktywnie współpracowały, 

czego efektem jest świadome traktowanie zadań związanych z promocją zdrowia. 

Dowodem tego jest zaangażowanie i wspólne działanie we wszystkich formach pracy. 

Wszyscy mieli na celu dążenie do podniesienia jakości pracy przedszkola poprzez 

działania dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia wszystkich wychowanków. Tworząc klimat 

przedszkola promującego zdrowie panowały życzliwe stosunki międzyludzkie, przyjazna 

atmosfera, zainteresowanie podejmowanymi działaniami. Każda ze stron skutecznie 

wywiązywała się z podejmowanych zadań, mając na uwadze wyłącznie dobro dziecka.  

  

 

B. IFORMACJA NA TEMAT SZKOLEŃ DLA RADY PEDAGOGICZNEJ, UCZNIÓW, 

RODZICÓW, PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI. 

 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.). 

 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.). 



 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.). 

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

spotkania z  panią dr hab. inż. Moniką 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 roku szkolnym 2015/2016 przedszkole uzyskało certyfikat za ukończenie cyklu 

szkoleń i działań praktycznych 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.); 

 Zorganizowano w przedszkolu warsztaty przyrodnicze dla dzieci na temat „Zdrowy styl 

życia”, które poprowadziła pani Agnieszka Szustak z Ogrodu Ekologicznego 

Gładysiakowie w Wirach (12.02.2016 r.); 

 Do przedszkola zapraszano na zajęcia ekspertów różnych dyscyplin sportowych i 

zawodów związanych ze sportem np.  joga 03.03.17r., Zumba 09.01.16r.,22.02.2017r., 

ścieżka sensoryczna Natan 27.02.2017r., aerobic na powitanie wiosny 21.03.2017r.- 

impreza plenerowa dla całej społeczności przedszkolnej, urodziny Marchewki 

07.04.2017r. - impreza plenerowa dla całej społeczności przedszkolnej; 

  22.09.2016r. odbyło się spotkanie szkoleniowo-warsztatowe dla nauczycieli nt. 

„Ochrony głosu” prowadzone przez pracownika ZUS; 

  28.09.2016r. odbyło się  spotkanie szkoleniowo- warsztatowe z inspektorem BHP dla 

pracowników przedszkola; 

 10.10.2016r.  odbyło się spotkanie informacyjno-warsztatowe dla personelu z 

edukatorem HACCP panią Pauliną Ożóg nt. zmian zasad żywienia w jednostkach 

oświatowych po 1.09.2016r.; 

 Zamieszczano na tablicach informacje dla rodziców nt. wydarzeń sportowych, 

propozycji aktywnego sposobu spędzania czasu, materiały edukacyjnych; 

 Odbyło się  spotkanie dla personelu przedszkola i rodziców z psychologiem panią 

Moniką Bekker-Gosko na  nt. „Sposobów radzenia sobie ze stresem” 20.11.2017r.- cz. 

I; 

 Odbyło się spotkanie szkoleniowe z zakresu bhp i ppoż wstępne i okresowe dla 

personelu przedszkola z inspektorem BHP – 06.09.2017r.; 

 Udział dzieci i personelu w próbnym alarmie przeciwpożarowym 06.09.17r.; 

 Odbyło się  szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników 

przedszkola 5.10.2017r.; 

  Udział  wicedyrektora i lidera w konferencji Szkół Promujących Zdrowie pt. 

„Ochrona i promocja zdrowia pracowników szkoły jako wartość w Szkole 

Promującej Zdrowie” 24.11.17r.; 

 Odbyło się  szkolenie dla pracowników przedszkola nt. „Dziecko z cukrzycą w 

placówce oświatowej” 25.01.2018r.; 



  Dyrektor i wicedyrektor wzięli udział w szkoleniu „Dziecko z cukrzycą w 

przedszkolu i w szkole”16.11.2017r.; 

  Udział wszystkich nauczycieli w szkoleniu w Klinice Diabetologii i Otyłości 

Wieku Rozwojowego w Poznaniu w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera 

w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33 dotyczącym opieki nad dziećmi z cukrzycą typu 

1 w latach 2016-2018; 

 Zapraszanie na zajęcia ekspertów różnych  zawodów związanych z higieną,  

bezpieczeństwem ludzi i udzielaniem pomocy: 

 17.10.2017r. udział dzieci w programie edukacyjnym „Mały ratownik” 

pokazy  instruktażowe udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej przez ratownika; 

 17.11.2017r. spotkanie ze Strażnikiem Miejskim- wykorzystanie 

literatury, filmów  edukacyjnych na temat bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym; 

 27.11.2017r. spotkanie z policjantem – rozpoznawanie pojazdów 

uprzywilejowanych i nauka  numerów alarmowych. 

 Poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu:  

 oddalania się od rodziców (opiekunów) w miejscach publicznych; 

rozmawianie z obcymi ludźmi, odchodzenie z nimi, wpuszczanie obcych 

do domu. Przedstawienie na terenie przedszkola w wykonaniu aktorów 

Teatru TeatRyle pt. „Nie wpuszczaj obcych do domu”- rozmowa z 

aktorami 20.12.2017r.  

 zbliżanie się do nieznanych zwierząt, zwłaszcza psów- spotkanie z 

pracownikiem „Schroniska dla Zwierząt w Poznaniu”. Podczas wizyty 

„Kotka Szprotka” w przedszkolu dzieci poznały zasady postępowania w 

kontakcie ze zwierzętami, aby uniknąć nieprzyjemnych i 

niebezpiecznych dla nich zdarzeń, nauczyły się pozycji „drzewa” 

 i „żółwia”. 

 Zorganizowanie akcji „Mamo, Tato jestem obok”- zachęcenie rodziców do nie używania 

telefonów komórkowych na terenie przedszkola, w trosce o zwiększenie 

bezpieczeństwa dzieci; 

 Zajęcia dla dzieci z panią psycholog Karoliną Zielińską nt. nazywania emocji, 

sposobów radzenia  sobie z rozwiązywaniem sytuacji konfliktowych- od listopada 

2017 do stycznia  2018r. oraz od lutego do czerwca 2018r.; 

 Przekazywanie rodzicom na bieżąco ważnych informacji nt: zagrożeń  wywołanych 

grypą,  wirusowym zapaleniem wątroby typu A i profilaktyki tych  chorób oraz 

informacji nt.  bezpiecznych ferii zimowych i letnich wakacji od Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego; 

 Odbyło się  spotkanie dla personelu przedszkola i rodziców z psychologiem panią 

Moniką Bekker-Gosko na  nt. „Sposobów radzenia sobie ze stresem”   cz. II  

21.03.2018r.; 

 Udział dzieci i personelu  w próbnym alarmie przeciwpożarowym 16.05.2018r. w 

ramach spotkania ze  strażakiem; 

  Zapraszano na zajęcia ekspertów różnych  zawodów związanych z higieną,  

bezpieczeństwem ludzi i udzielaniem pomocy: 



16.05.2018r . udział dzieci w programie edukacyjnym „Mały strażak” pokazy stroju 

strażackiego , wyposażenia apteczek, nauka numerów alarmowych, postępowanie w 

sytuacji zagrożenia pożarowego, próbny alarm, pokaz gaszenia pożaru; 

 07.02.2018r. . spotkanie ze Strażnikiem Miejskim w ramach akcji „Bezpieczne ferie”. 

 

 

C. INFORMACJA NA TEMAT  WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI 

 Zebrania organizacyjne z rodzicami (przedstawienie zagadnień do realizacji 

dotyczących promocji zdrowia, wymiana poglądów i doświadczeń, pomysłów). 

 Spotkania z rodzicami występującymi  w roli ekspertów- pielęgniarką, lekarzem, 

stomatologiem, dietetykiem, sportowcem. 

 Urządzenie w holu przedszkola kącika dla rodziców „Szkoła Promująca Zdrowie”. 

Zamieszczanie ciekawych artykułów,  ulotek, pozycji książkowych, zdjęć z 

organizowanych imprez, zestawów ćwiczeń, przepisów kulinarnych. 

 Organizowanie zajęć otwartych z udziałem rodziców. 

 Organizowanie konkursów rodzinnych. 

 Udział w „Festynach rodzinnych” o tematyce propagującej zdrowy styl życia. 

 Czynny udział w zbiórce surowców wtórnych- zakrętki, makulatura, baterie. 

 Pomoc w organizacji wycieczek, przedstawień, teatrzyków,  akcji podejmowanych 

przez przedszkole. 

 Udział rodziców w organizowanych w przedszkolu akcjach charytatywnych. 

 Przekazywanie informacji przez  wicedyrektora na temat sposobów żywienia 

przedszkolaków opartego na używaniu produktów naturalnych, spożywaniu dużej 

ilości warzyw, kasz, pieczywa żytniego i razowego, ograniczenia cukru i soli podczas 

zebrania z rodzicami dzieci  nowoprzyjętych w czerwcu każdego roku. 

D. INFORMACJA NA TEMAT  WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKLANYM 

 

 Komendą Miejską Policji w Poznaniu- wizyta funkcjonariuszy. 

 Strażą Miejską z dzielnicy Grunwald-wizyty na terenie przedszkola. 

 Schroniskiem dla Zwierząt w Poznaniu- zbieranie darów dla podopiecznych, wizyta 

pracownika schroniska na terenie przedszkola w ramach projektu „Kotek Szprotek”. 

 Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Poznaniu- Sekcja Oświaty 

Zdrowotnej i  Promocji Zdrowia- realizacja programów: „Moje dziecko idzie do szkoły”, 

Czyste powietrze wokół nas”, „Bądźmy zdrowi- wiemy więc działamy”, wspieranie 

placówki w podejmowanych działaniach. 

 Przychodnią zdrowia- wizyta w gabinecie lekarskim, pielęgniarskim, 

stomatologicznym. 

  Z firmą dostarczającą wodę  naturalną „Eden”- pojemniki z wodą w każdej sali. 

Realizacja programu „Mamo, Tato wolę wodę”.  

 Z Radą Osiedla Ławica- współfinansowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych 

całego przedszkola. 

  Z Przedszkolem Sióstr Nazaretanek- udział w Olimpiadzie Szachowej, w Festiwalu 

Piosenki Przedszkolnej. 



 Ze Szkołą Podstawową nr 58 - udział w zajęciach ruchowych zorganizowanych w sali 

gimnastycznej oraz ze SP nr 78 w ramach projektu „Poczytaj mi przyjacielu”. 

 Z Urzędem Miasta Poznania – dofinansowanie wycieczki turystyczno-krajoznawczej 

do Sławicy oraz zorganizowanie w przedszkolu wizyty studyjnej delegacji norweskiej 

w ramach projektu POZ-NORD, którego celem nadrzędnym była poprawa zdrowia 

publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze miasta 

Poznania oraz okręgu Nordland w północnej Norwegii. 

 

CZĘŚĆ III 

 

PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ (proszę dołączyć do raportu, jako załącznik)  

 

 

CZĘŚĆ IV 

 

OPIS PRACY SZKOLNEGO KOORDYNATORA I ZESPOŁU KOORDYNUJĄCEGO 

(WSPIERAJĄCEGO) 

 

 OPIS PRACY 

SZKOLNY 

KOORDYNATOR: 

Violetta Smentek 

 

Jako koordynator  ściśle współpracowała z 

przedszkolnym zespołem wspierającym oraz dyrektorem 

i innymi osobami zaangażowanymi w projekt. Po 

przebytych szkoleniach  przekazywała zdobyte 

wiadomości. Monitorowała realizację przydzielonych 

czynności oraz proces ewaluacji projektu. Współdziałała 

z instytucjami środowiska lokalnego. Zachęcała  całą 

społeczność przedszkolną do czynnego udziału w 

tworzeniu placówki promującej zdrowie. Czynnie 

uczestniczyła w szkoleniach i warsztatach dostarczając 

materiały, dzieliła się pomysłami, ciekawymi 

rozwiązaniami i wdrażała powyższe w planowanie dalszej 

pracy. Systematycznie dokumentowała wszelkie 

uroczystości, konkursy, imprezy, spotkania, warsztaty. 

Gromadziła dokumentację potwierdzającą realizację 

zadań- prelekcje, scenariusze, zdjęcia. Koordynowała 

zespołem podczas opracowania raportów rocznych i 

raportu końcowego. 

 

CZŁONKOWIE ZESPOŁU 

KOORDYNUJĄCEGO/ 

WSPIERAJĄCEGO: 

Magdalena Paniączyk 

Anna Malinowska 

Katarzyna Marcinkowska 

do stycznia 2016r. 

 

Aktywnie uczestniczyły w spotkaniach zespołu. 

Redagowały kronikę zamieszczając artykuły o tematyce 

zdrowotnej, działaniach na terenie przedszkola, 

ciekawostki i zadania dla dzieci. Brały udział w 

szkoleniach, warsztatach, radach pedagogicznych 

dotyczących promocji zdrowia oraz w procesie 



ewaluacji. Brały udział w ewaluacji wewnętrznej oraz w 

opracowaniu raportów. 

 

CZĘŚĆ V 

 

OPIS SPOSOBU WSPÓŁPRACY SZKOŁY ZE SŁUŻBĄ ZDROWIA 

 

 

Współpraca ze służbą zdrowia dotyczyła między innymi spotkań z zaproszonym 

lekarzem w ramach realizacji projektu „Rodzic ekspertem”. Dzieci uczestniczyły w 

pogadankach i prelekcjach z zakresu profilaktyki zdrowia, zdrowego i higienicznego 

trybu życia w tym: higiena ciała, aktywny wypoczynek, rola ochronnych szczepień, 

problem wad postawy, udzielanie pierwszej pomocy, prawidłowe odżywianie. 

Nawiązano również współpracę z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w 

Poznaniu- Sekcja Oświaty Zdrowotnej i  Promocji Zdrowia, która polegała na  udziale w 

programach: „Moje dziecko idzie do szkoły”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Bądźmy 

zdrowi- wiemy więc działamy” oraz wspieraniu placówki  w podejmowanych 

działaniach.      

Współpracowano z pobliską przychodnią zdrowia. Dzięki uprzejmości jej pracowników, 

dzieci odbyły wizytę w gabinecie lekarskim, pielęgniarskim i stomatologicznym. 

Zorganizowano na terenie przedszkola szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej, 

w których wzięli udział nauczyciele, pracownicy i dzieci.  

 

 

 

 

CZĘŚĆ VI 

 

DOKUMENTACJA Z PRZEBIEGU PRACY 

 

1. Program edukacji zdrowotnej na lata 2015-2018 „Z Plastusiem dbamy o zdrowie” 

2. Roczne plany pracy „Zdrowo jemy, zdrowo żyjemy”- 2015/2016 r., „Sport, ruch 

sposobem na zdrowy sty życia” 2016/2017 r. , „ Dbamy o bezpieczeństwo swoje i 

innych oraz o higienę swojego ciała i otoczenia” 2017/2018 r. 

3. Ewaluacja programu z poszczególnych lat (ankiety dla personelu przedszkola 

rodziców i dzieci). 

4. Kronika przedszkolna zawierająca opis i zdjęcia wszystkich wydarzeń realizowanych 

w ramach realizacji programu promocji zdrowia. 

5. Dokumentacja fotograficzna. 

6. Zapisy w miesięcznych planach pracy. 

7. Zapisy w dziennikach zajęć. 



8. Protokoły z zebrań z rodzicami i posiedzeń Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 36, 

na których wybrano obszary do realizacji w zakresie promocji zdrowia i dokonano 

sprawozdań z dotychczasowej działalności z uwzględnieniem wniosków do dalszej 

pracy. 

9. Wybrane scenariusze zajęć i imprez o tematyce zdrowotnej. 

10. Gazetka informacyjna dla rodziców „Szkoła Promująca Zdrowie”. 

11. Strona internetowa Przedszkola nr 36 w Poznaniu. 

  

 

 

 

 

Podpis koordynatora szkolnego:                                                Podpis dyrektora: 

          

 

……………………………………..                                               

Violetta Smentek                                                                           

Renata Wais 

 

 

Poznań                        10.09.2018 r.                

 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. 

 


