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     Edukacja zdrowotna pełni w naszym przedszkolu bardzo ważną 

rolę i wskazuje kierunek działań w dążeniu do osiągnięcia przez 

dziecko stanu dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i 

społecznego. Dlatego też obejmuje ona swoim zakresem między 

innymi profilaktykę wraz z edukacja prozdrowotną oraz kształtowanie 

czynnych postaw wobec zdrowia, bezpieczeństwa, higieny i 

sprawności ruchowej. 

W kształtowaniu u dzieci zachowania sprzyjającemu zdrowiu cała 

nasza społeczność przedszkolna wie jak ważną rolę odgrywa nie tylko 

nauczyciel, który występuje jako wzorzec zachowania, ale również 

środowisko przedszkolne, wspierające działania prozdrowotne oraz 

specjaliści zajmujący się „zdrowiem” zapraszani do przedszkola. 

Duże znaczenie odgrywa także rodzina dziecka. Bardzo ważne jest, 

by to czego dziecko nauczyło się w przedszkolu było wspierane przez 

jego rodzinę. Wspólne oddziaływania prozdrowotne domu rodzinnego i 

przedszkola  sprzyjają utrwalaniu właściwej postawy prozdrowotnej u 

dzieci.  

 

Informacja o dokumentacji potwierdzającej planowanie pracy 

przedszkola w zakresie promocji zdrowia 

 

 Programy Promocji Zdrowia z opracowanymi treściami 

wybranych obszarów      do realizacji w okresie trzech lat W 
zdrowym ciele zdrowy duch , Zdrowie to nasz skarb 

 Ewaluacja programu z poszczególnych lat (ankiety dla personelu 

przedszkola rodziców i dzieci). 

 Raporty z działań podejmowanych w kolejnych latach – 

2009/2010 ; 2010-2011; 2011-2012 ; 2012-2013  

 Kronika przedszkolna zawierająca opis i zdjęcia oraz wycinki 

prasowe wszystkich wydarzeń realizowanych w ramach 

realizacji programu promocji zdrowia.  

 Zapisy w miesięcznych planach pracy. 
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 Zapisy w dziennikach zajęć. 

 Protokoły z zebrań z rodzicami i posiedzeń Rady Pedagogicznej, 

na których wybrano obszary do realizacji w zakresie promocji 

zdrowia i dokonano sprawozdań z dotychczasowej działalności z 

uwzględnieniem wniosków do dalszej pracy. 

 Wybrane scenariusze zajęć i imprez o tematyce zdrowotnej. 

 Karty pracy dla dzieci opracowane przez nauczycieli. 

 

 
 

   Wiek przedszkolny ma zasadnicze znaczenie w kształtowaniu 

nawyków i sposobów zachowania dzieci, jest podstawą ich przyszłego 

życia. Mając to na uwadze Rada Pedagogiczna naszego przedszkola 

opracowała programy autorski promocji zdrowia w naszej placówce, w 

realizację, którego włączyli się wszyscy pracownicy, rodzice i 

środowisko lokalne. 

Celem naszych programów było stworzenie dziecku warunków do 

dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego, 

kulturowego i duchowego w czasie jego pobytu w przedszkolu oraz 

edukacja dziecka przedszkolnego w zakresie zdrowego stylu życia. 

Szczególną uwagę zwracamy na kształtowanie nawyków i umiejętności 

związanych ze zdrowym stylem życia, odporności na stres i czynniki 

szkodliwe dla zdrowia. 

Przez okres trzech lat realizacji programu promocji zdrowia we 

wszystkich grupach wiekowych przeprowadzono szereg zajęć z 

zakresu wybranych obszarów: higieny osobistej i otoczenia, 

aktywności ruchowej z profilaktyką wad postawy, bezpieczeństwa z 

elementami asertywności.  

 

 

   Głównymi założeniami przeprowadzonych zajęć było przygotowanie 

dzieci do dbania o własne zdrowie i dokonywania wyborów służących 

ich zdrowiu. W trakcie ich prowadzenia realizowano następujące cele: 

 



 
 

5 

 Wdrażanie dzieci do higieny osobistej i otoczenia. 

 Utrwalenie nawyków kulturalnego zachowania się przy jedzeniu. 

 Zapoznanie ze znaczeniem aktywności ruchowej dla 

prawidłowego rozwoju organizmu, sprawności umysłowej i 

dobrego samopoczucia. 

 Kształtowanie i utrwalanie nawyków aktywnego spędzania 

wolnego czasu i dbałości o prawidłową postawę ciała. 

 Korekcja wad postawy. 

 Zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ruchu drogowego i 

ich znaczeniem dla bezpieczeństwa pieszych, kierowców i 

rowerzystów. 

 Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy 

poszkodowanemu ze złamaną nogą, krwawiącym nosem, 

skaleczonym palcem. Umiejętność reagowania w sytuacjach 

niebezpiecznych, zagrażających zdrowiu. 

 Zwrócenie uwagi dzieci na zagrożenia wynikające z zabaw 

w niewłaściwych miejscach. 

 Kształcenie umiejętności odpowiedniego zachowania się dziecka 

podczas ataku psa i pożaru. 

 Kształtowanie nawyku stanowczego odpowiadania „NIE” 

w sytuacjach budzących w dziecku niepokój. 

 Wypowiadanie swojego zdania w sposób nieraniący innych. 

 Umiejętność wyrażania swoich uczuć w kontaktach z 

rówieśnikami. 

 

    

    Na koniec trzyletniej realizacji Programu Promocji Zdrowia 

przeprowadziłyśmy wśród personelu i rodziców badanie zadowolenia z 

naszej dotychczasowej pracy w zakresie realizacji wybranych 

obszarów priorytetowych „Ankieta dla rodziców i personelu 

przedszkola. Podsumowanie trzyletniej realizacji Programu 

Promocji Zdrowia w przedszkolu. Badanie przeprowadzono na 

podstawie 48 ankiet rozdanych wśród rodziców i personelu 

przedszkola. Ilustruje to poniższa tabela; 
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Podsumowanie trzyletniej realizacji Programu Promocji Zdrowia w przedszkolu 

  

Pytania 

  

Odpowiedzi 

Rodzice Personel 

TAK NIE TAK NIE 

1. Czy wiedzą Państwo w 

jaki sposób był realizowany  

trzyletni Program Promocji 

Zdrowia w naszym 

przedszkolu? 

27 7 13 1 

  

2. Czy Państwa zdaniem 

nasze działania sprzyjały 

zachowaniom 

prozdrowotnym dzieci? 

(dotyczy: estetyki placówki, 

higieny osobistej i 

otoczenia, wyposażenia sali, 

wyżywienia, sprawności 

ruchowej dzieci). 

30 4 14 0 

  

3. Czy oceniacie Państwo 

atmosferę placówki jako 

przyjazną, otwartą, 

kształtującą pozytywne 

relacje pomiędzy 

nauczycielami, rodzicami i 

dziećmi? 

31 3 14 0 

  

4. Czy przedszkole 

zapewnia warunki 

indywidualnego rozwoju 

dzieciom poprzez 

uwzględnianie ich 

indywidualnych potrzeb? 

31 3 14 0 

  

5. Czy Państwa zdaniem 

sprzęt i warunki przedszkola 

są sukcesywnie 

modernizowane i 

dostosowane do potrzeb 

zdrowotnych dzieci?  

29 5 12 2 

  

6. Czy zaplecze przedszkola 

i działania podejmowane w 

placówce przez dyrektora i 

personel zapewniają 

Państwa zdaniem 

bezpieczeństwo fizyczne 

dzieciom? 

31 2 14 0 
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7. Czy Państwa zdaniem 

sprzęt sportowy jest 

bezpieczny i o szerokim 

asortymencie do 

prowadzenia ćwiczeń 

gimnastycznych? 

27 7 12 2 

  

8. Czy Państwa zdaniem w 

przedszkolu pracownicy 

służby zdrowia kontrolują 

problemy zdrowotne 

przedszkolaków ? 

27 8 11 3 

  

9. Czy promowanie zdrowia 

wśród dzieci prowadzone 

jest przez nauczycieli w 

sposób urozmaicony, 

uwzględniający różnorodne 

formy pracy z dzieckiem? 

(np.: dyskusje, pogadanki, 

zabawy, konkursy, 

inscenizacje itp.) 

33 0 14 0 

  

10. Czy Państwa zdaniem 

placówka współpracuje ze 

środowiskiem lokalnym i 

innymi instytucjami na 

rzecz poprawy zdrowia 

dzieci? 

30 4 14 0 

  

11. Czy w przedszkolu 

dokonały się pozytywne 

zmiany  wynikające z 

realizacji Programu 

Promocji Zdrowia? 

29 5 13 1 

  

12. Czy przedszkole 

przeprowadza badanie 

opinii rodziców, 

pracowników i dzieci 

stosując do tego ankiety, 

rozmowy, wywiady? 

29 5 13 1 

  

13. Czy przedszkole w 

zadawalający sposób 

współpracuje z rodzicami w 

ramach promocji zdrowia? 

29 5 14 0 

  

14. Czy Państwo angażują 

się w realizację Programu 

Promocji Zdrowia? 

26 8 13 1 

  

15. Czy zdaniem Państwa 

placówka promuje 

podejmowane działania na 

rzecz zdrowia w środowisku 

lokalnym? (inscenizacje, 

występy, artykuły w prasie, 

32 2 12 2 
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konkursy)? 

16.Czy zdaniem Państwa 

słuszne jest kontynuowanie 

działań promujących 

zdrowie w naszym 

przedszkolu? 

32 2 12 2 

  

17. Państwa spostrzeżenia, 

uwagi i propozycje 

dotyczące realizacji 

Programu Promocji Zdrowia 

w naszej placówce: 

Propozycje: 

 Zagospodarowan

ie placu zabaw  

 Całkowite 

wyeliminowanie 

słodyczy w 

jadłospisie 

przedszkolnym  

 Przygotowywani

e posiłków dla 

dzieci ze skazą 

białkową itp. 

 

Propozycje: 

 Wyremontowanie łazienek 

Podniesienie estetyki na 

placu zabaw zwiększyć 

ilość koszy na śmieci  

 Większe zaangażowanie 

wszystkich pracowników w 

działania na rzecz 

promocji zdrowia. 

  

 

Dodatkowo przeprowadzono wśród nauczycieli ankietę dotyczącą 

stosowanych przez nich form pracy z dziećmi podczas 

prowadzenia zajęć o tematyce zdrowotnej, stopnia zadowolenia z 

realizacji tych zajęć oraz obserwacji udziału dzieci w 

prowadzonych zajęciach.  

 

  

Pytania Odpowiedzi 

Nauczyciele 

TAK NIE 

1. Czy uzasadnione było wdrożenie 

Programu Promocji Zdrowia? 
6 

  

0 

  

2. Czy dobór tematu i celi odpowiadał 

wiekowi i możliwościom dzieci? 
6  

  

0 

  

3. Które formy pracy odpowiadały Ci 

najbardziej?  

a. pogadanka 

b. dyskusja 

c. ankiety 

d. zabawy 

e. inne 

  

a.4 

b.1 

c.1 

d.6 

e.0 

  

4. Czy dzieci chętnie uczestniczyły w 6  0 
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zajęciach?     

5. Czy dzieci pozyskały odpowiednią wiedzę 

i umiejętności? 
6 

  

0 

  

6. Czy stworzono odpowiednie warunki do 

realizacji programu? 
5 1 

  

7. Czy chętnie prowadziłaś te zajęcia z 

dziećmi? 
6 0 

  

 

 

Analiza wyników ankiety dla rodziców , nauczycieli i personelu 

przedszkola. 

 

 Podsumowanie trzyletniej realizacji Programu Promocji Zdrowia w przedszkolu   

 

 Pytanie: 5,6,7- większość rodziców i personelu uważa, że wyposażenie 

przedszkola w sprzęt sprzyja rozwojowi zdrowotnemu dzieci. Dyrektor 

i personel podejmuje działania, które zapewniają dzieciom 

bezpieczeństwo fizyczne. Niektórzy rodzice twierdzą, że sprzęt na sali 

gimnastycznej mógłby być wyposażony dodatkowo w przybory. Wśród 

rodziców i nauczycieli są i tacy, którzy uważają, że należy więcej uwagi 

poświęcić zmodernizowaniu- odnowieniu sprzętu do ćwiczeń 

gimnastycznych.  

  

 Pytanie: 1,14,16- duża liczba rodziców wie jak realizowany był program 

promocji zdrowia w przedszkolu. Jednak nie wszyscy angażują się w jego 

realizację. To nam nauczycielom, zwraca uwagę na większe zadbanie 

o zmobilizowanie rodziców i zachęcenie ich do brania udziału w realizacji 

naszych wspólnych przedsięwzięć związanych z promocja zdrowia 

w naszej placówce. Cieszymy się jednak z ponad 2/3 rodziców, którzy 

z wielkim oddaniem i zaangażowaniem pomagają nam realizować 

postawione cele. 

 

 

 Pytanie: 10,13,15,8,- Zarówno rodzice jak i personel twierdzi, 

że przedszkole promuje działania placówki w środowisku lokalnym, 

biorąc udział w licznych konkursach zdrowotnych i plastycznych , 

wystawiając inscenizacje i zapraszając przedstawicieli instytucji 

lokalnych działających na „rzecz zdrowia” dzieci do przedszkola. Należy 

jednak zwrócić uwagę na większe zaangażowanie pielęgniarki w 
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kontrolowanie stanu zdrowia dzieci na terenie przedszkola (prowadzenie 

systematycznych kontroli zdrowia dzieci). 

 

 Pytanie: 2,3,4,11- Analiza wyników tych pytań wykazała, 

że w przedszkolu panuje miła i sympatyczna atmosfera. Zarówno rodzice 

jak i nauczyciele działają na rzecz dobra dzieci.. Podejmują wspólne 

działania, by wiedza i umiejętności zdobyte w przedszkolu były 

kontynuowane w domu. Dzięki temu wspólnie podejmowane działania 

„owocują” prowadzeniem „zdrowego stylu życia” przez dzieci. Rodzice 

i personel widzi pozytywne zmiany w przedszkolu w związku z realizacją 

programu promocji zdrowia. 

 

 

 Pytanie: 9,12 i ankieta do nauczycieli Realizując zagadnienia z promocji 

zdrowia nauczyciele stosują różnorodne formy pracy z dziećmi. 

Najbardziej jednak preferują naukę poprzez zabawę z wykorzystaniem 

praktycznych umiejętności, a potem pogadankę, dyskusje, ankiety. 

Nauczyciele bardzo chętnie prowadzą te zajęcia, z ich obserwacji wynika, 

że zajęcia te cieszą się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. To czy 

przedszkole systematycznie bada opinię rodziców, pracowników i dzieci 

stosując rozmowy, wywiady i ankiety duża liczba ankietowanych 

stwierdza, że tak, co wpływa na dobrą współpracę personelu i rodziców. 

 

 Pytanie: 17- pomimo sukcesywnej modernizacji ogrodu przedszkolnego 

rodzice jak i personel uważają, że większą uwagę powinno się poświęcić 

zagospodarowaniu ogrodu przedszkolnego w sprzęt. Rodzice zwracają 

uwagę na większe działania w kierunku posiłków dla dzieci ze skazą 

białkową. Personel czuje jeszcze niedosyt związany z większym 

zaangażowaniem wszystkich pracowników w działaniach na rzecz 

promocji zdrowia.  
 

Realizacja programów promocji zdrowia w znacznym stopniu 

wpłynęła na poprawę zachowania i dbania dzieci o ich własne 

zdrowie. Działania przez nas podjęte wpłynęły na estetykę 

naszego przedszkola i w dużej mierze promocję naszych działań w 

środowisku lokalnym. Dzięki naszej postawie „działaczy”, 

zaangażowaniu pracowników, współpracy rodziców i społeczności 

lokalnej postawione zadania udaje się nam sprawnie realizować, 

dla dobra naszych dzieci i społeczności. 
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Efektem podejmowanych przez nas działań jest: 

 

 Spędzanie przez dzieci i ich rodziny czasu wolnego w sposób 

czynny: na spacerach, wycieczkach rowerowych i zabawach na 

powietrzu 

 Ograniczenie siedzącego trybu życia np. przed komputerem 

 Pomoc rodziców i środowiska lokalnego w działaniach 

i przedsięwzięciach na rzecz przedszkola 

 Czynna postawa dzieci w dbaniu o higienę jamy ustnej w 

przedszkolu i w domu. Systematyczne wizyty u stomatologa 

 Poprawa stanu uzębienia u dzieci  

 Dbanie dzieci o czystość wokół siebie: sale zabaw i ogród 

przedszkolny.  Wzmożona troska rodziców o dobry stan zdrowia 

dzieci 

 Zainteresowanie i troska o współćwiczącego w trakcie zabaw i 

zajęć 

 Dbanie o bezpieczeństwo podczas wykonywania zabaw i gier 

ruchowych 

 Utrzymanie przez dzieci prawidłowej postawy w ciągu 

wykonywania różnorodnych czynności 

 Podejmowanie przez rodziców działań podnoszących estetykę 

naszego przedszkola  

 Dzieci potrafią poruszać się i przechodzić przez jezdnię w 

warunkach normalnego ruchu drogowego, dostrzegają 

niebezpieczne sytuacje 

 Wiedzą, jak radzić sobie w sytuacjach zagrożenia 

 Dzieci kształtują umiejętność mówienia NIE - asertywnej 

postawy wobec presji społecznej 

 Kulturalnie i bezpiecznie zachowują się wobec kolegów, dbają 

o bezpieczeństwo swoje i kolegów 

 Dostrzegają skutki nieznajomości swojego imienia, nazwiska i 

adresu 

 Mają opiekuńczy stosunek do roślin i zwierząt 
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W zakresie współpracy z instytucjami lokalnymi i rodzicami 

osiągnęliśmy następujące efekty działań: 

 

 

 Rozbudzanie u dzieci zainteresowań edukacją zdrowotną 

 Przestrzeganie przez dzieci i ich rodziców zasad 

bezpieczeństwa w ruchu ulicznym 

 Kształtowanie u dzieci prawidłowego zachowania na tle grupy 

 Umiejętność diagnozowania i monitorowania rozwoju dziecka 

 Zachęcanie rodziców do angażowania się w życie przedszkola 

 Zacieśnienie współpracy na szczeblu rodzic – nauczyciel 

 Podniesienie jakości pracy przedszkola 

 Współpraca z miejskimi instytucjami wpływa na podniesienie 

prestiżu przedszkola w środowisku lokalnym 

 

 

 

 

     Do podsumowania z przebiegu realizacji Programu Promocji 

Zdrowia za okres trzech lat dołączamy szczegółowe raporty z 

podejmowanych działań ukierunkowanych na rozwiązywanie 

zdiagnozowanych problemów priorytetowych wraz z dokumentacją  

zdjęciową . 

 

 

 

 


