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Priorytetowe zadania 

 Zadanie 1. Tworzenie środowiska fizycznego 

sprzyjającego zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu 

samopoczuciu uczniów i pracowników. 

 

 Zadanie 2. Prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów 

i pracowników oraz dążenie do zwiększenia jej jakości 

i skuteczności. 

Priorytetowymi zadaniami w roku szkolnym 2014/2015 były: 



Zadanie 1 

1. Wymiana ogrodzenia przedszkolnego zwiększającego standard bezpieczeństwa 

dzieci. Bezpieczne, atrakcyjne i funkcjonalne wyposażenie placów zabaw w sprzęt do 

zabaw ruchowych. 

Nasze przedszkolaki korzystają z nowocześnie wyposażonego placu zabaw, który nie tylko 

stanowi atrakcję pod względem wizualnym, ale jest gwarancją bezpieczeństwa naszych dzieci. W 

naszym przedszkolu towarzyszy nam motto, iż bezpieczne dziecko, to szczęśliwe dziecko! W 

trosce o bezpieczeństwo naszych najmłodszych wymienione zostało ogrodzenie przedszkolne. 

 

 

Tworzenie środowiska fizycznego sprzyjającego zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i 

pracowników. 



Zadanie 1 

2. Estetyka pomieszczeń przedszkolnych (wyposażenie szatni przedszkolnych w 

nowe meble, zaopatrzenie grup w różnorodne, bezpieczne pojemniki, organizery, 

pudła do przechowywania akcesoriów, zabawek, pomocy dydaktycznych. 

 

Sale oraz szatnie przedszkolne sukcesywnie zaopatrywane były w nowe, funkcjonalne meble 

dostosowane do wieku dzieci, co znacznie podniosło estetykę pomieszczeń. W trosce o utrzymanie 

ładu i porządku zostały zakupione nowe pojemniki na zabawki i akcesoria do zajęć. Ponadto w 

salach i na korytarzach pojawiły się nowe tablice dydaktyczne i informacyjne. 

 

Tworzenie środowiska fizycznego sprzyjającego zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i 

pracowników. 



Zadanie 1 

3. Konkurs plastyczny „Wesołe i bezpieczne przedszkole” – ekspozycja prac 

plastycznych na terenie przedszkola oraz Urzędu Miasta. 

„Wesołe i bezpieczne przedszkole” – pod tym hasłem odbył się konkurs oraz wystawa prac 

plastycznych, która wyeksponowana została podczas uroczystego otwarcia placu zabaw. Wernisaż 

przeniesiony został do Urzędu Miejskiego, by mogli obejrzeć go mieszkańcy naszego miasta. 

Tworzenie środowiska fizycznego sprzyjającego zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i 

pracowników. 



Zadanie 2 
 

1. Cykle zajęć edukacyjnych z zakresu wyrabiania prawidłowych nawyków    
    żywieniowych. 

    Dzień mleka w naszym przedszkolu. 

W naszym przedszkolu wszystkie dzieci wiedzą, że właściwy sposób odżywiania ma decydujący wpływ 

na zdrowie, sprawność fizyczną i umysłową. Przez cały rok szkolny prowadzone były cykle zajęć 

edukacyjnych na temat zdrowego odżywiania, których celem było kształtowanie u dzieci umiejętności 

i postaw związanych z racjonalnym odżywianiem się i nabywaniem prawidłowych nawyków 

żywieniowych. W miesiącu listopadzie zorganizowaliśmy w naszym przedszkolu Dzień Mleka – każda z 

grup pod czujnym okiem nauczycielek przygotowywała zdrowe, mleczne potrawy (owocowo-mleczne 

koktajle, budynie o różnych smakach, jogurty z dodatkiem świeżych owoców). 

Prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i pracowników oraz dążenie do zwiększenia jej jakości i skuteczności. 



Zadanie 2 

2. Samodzielne przygotowywanie przez dzieci śniadań w ustalonym dniu     
    tygodnia. 

W każdy piątek dzieci miały możliwość samodzielnego przygotowywania śniadania. Głównym celem 

tego działania było kształtowanie u dzieci samodzielności, pokonywanie uprzedzeń dzieci do 

niektórych produktów żywnościowych, poprawne posługiwanie się sztućcami. Samodzielne 

przygotowane śniadania dzieci zjadały z wielkim apetytem. 

Prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i pracowników oraz dążenie do zwiększenia jej jakości i skuteczności. 



Zadanie 2 

3. Przedszkolny Autosalon – Mój Pierwszy Samochód. 

Pod takim hasłem odbył się w naszym przedszkolu konkurs, w którym dzieci wraz z rodzicami 

wykorzystując zgromadzone nieużytki stworzyły modele samochodów. Prace zostały wyeksponowane 

w Urzędzie Miejskim w Łęknicy, wzbudzając zachwyt wszystkich mieszkańców. Wystawie towarzyszył 

wernisaż fotografii – „Jestem widoczny, jestem bezpieczny” – dokumentujący działania podejmowane 

w naszym przedszkolu na rzecz bezpieczeństwa.  

Prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i pracowników oraz dążenie do zwiększenia jej jakości i skuteczności. 



Zadanie 2 

4. ŚWIECIMY NA DRODZE, ŚWIECIMY PRZYKŁADEM!!!!!! 

Podczas spacerów łęknickie przedszkolaki zawsze używają kamizelek odblaskowych. Zostały one 

zakupione na początku roku szkolnego. Chcąc zwrócić uwagę na bezpieczeństwo dzieci na drodze w 

naszym mieście zorganizowaliśmy „korowód odblaskowy " ulicami Łęknicy. Wszystkie grupy z naszego 

przedszkola przygotowały transparenty z hasłami zachęcającymi do noszenia odblasków. 

Maszerowaliśmy ulicami naszego miasta nawołując mieszkańców do bezpiecznych zachowań na 

drodze. 

 

 

 

 

 

 

Prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i pracowników oraz dążenie do zwiększenia jej jakości i skuteczności. 



Zadanie 2 
 
Prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i pracowników oraz dążenie do zwiększenia 
jej jakości i skuteczności. 
 

5. Akademia Aqua-Fresh - Dzieciństwo bez próchnicy. 

Łęknickie przedszkolaki po raz kolejny uczestniczyły w ogólnopolskim projekcie Akademii 

Aqua-Fresh. W ramach realizacji założeń programu dzieci brały udział w ciekawych 

zajęciach edukacyjno-profilaktycznych, uczyły się, jak prawidłowo myć zęby, wykonywały 

pomysłowe prace plastyczne dotyczące higieny jamy ustnej. 

30 września 2014 roku o godzinie 12:00 dołączyliśmy do 313228 dzieci w Polsce 

szczotkujących zęby – tym samym przyczyniliśmy się do ustanowienia rekordu 

Guinnessa. 

 

 

 



Zadanie 2 
Prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i pracowników oraz dążenie do zwiększenia 
jej jakości i skuteczności. 
 

6. Przedszkole przyjazne aktywności fizycznej. Kontynuowanie 
założeń projektu „Przedszkole w Ruchu”. 

W naszym przedszkolu tworzyliśmy wiele okazji do podejmowania aktywności 

fizycznej przez wychowanków. Najbardziej lubianą i popularną formą był ruch na 

świeżym powietrzu o każdej porze roku. Dzieci aktywnie uczestniczyły w: 

- zajęciach i zabawach ruchowych z elementami rywalizacji  

- gimnastyce korekcyjnej 

- spartakiadach wenątrz- i zewnątrzprzedszkolnych 

- przedszkolnym aerobiku 

 

 

 

 



Podsumowanie 
 

Realizując założenia programu „Przedszkole promujące zdrowie” mamy nadzieję, iż przyczyniły 

się one w dużej mierze do przyswojenia przez dzieci bogatej wiedzy z dziedzin bezpieczeństwa, 

zdrowia, kształtowania w nich prawidłowych postaw prozdrowotnych oraz właściwych nawyków 

higieniczno – zdrowotnych. Mamy nadzieję, iż zdobyta przez dzieci wiedza i umiejętności 

pozwolą zachować zdrowie i poprawić jakość ich życia. Przekazując dzieciom niezbędną wiedzę 

o zdrowiu, kształtując postawy prozdrowotne, przyczyniamy się do wypracowania zdrowego 

stylu życia oraz dbałości o własne zdrowie. 


