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1. Cele priorytetowe wybrane do realizacji w roku szkolnym 2014/2015: 

 

I. Tworzenie środowiska fizycznego sprzyjającego zdrowiu, bezpieczeństwu  

i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.  

II. Prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i pracowników oraz dążenie do 

zwiększenia jej jakości i skuteczności.  

 

2. Zrealizowane działania w ramach zaplanowanego projektu: 

Oferta dotycząca edukacji zdrowotnej skierowana do przedszkolaków jest różnorodna. 

Realizacja zamierzeń odbywa się w warunkach zdrowia i bezpieczeństwa i obejmuje całą 

społeczność przedszkolną. W roku szkolnym 2014/2015 zrealizowaliśmy następujące 

projekty, podjęliśmy się realizacji następujących zadań: 

1) Odpowiednie wyposażenie sal przedszkolnych ( umeblowanie, dostosowane do 

potrzeb i wieku dzieci). 

2) Estetyka pomieszczeń przedszkolnych ( zaopatrzenie grup w różnorodne, bezpieczne 

pojemniki, organizery, pudła do przechowywania akcesoriów, zabawek, pomocy 

dydaktycznych). 



3)  Organizacja próbnych alarmów przeciwpożarowych na terenie placówki. 

4) Bezpieczne, atrakcyjne i funkcjonalne wyposażenie placów zabaw w sprzęt do zabaw 

ruchowych. 

5) Wymiana ogrodzenia przedszkolnego zwiększającego standard bezpieczeństwa 

dzieci. 

6) Wyposażenie grup przedszkolnych w nowy sprzęt sportowy. 

7) Kontynuowanie zajęć w poszczególnych grupach związanych z zasadami 

bezpieczeństwa obowiązującymi w przedszkolu i poza jego terenem. 

8) Konkurs plastyczny ,, Wesołe i bezpieczne przedszkole”- ekspozycja prac plastycznych 

w urzędzie miasta.  

9) Uzupełnienie, prawidłowe wyposażenie apteczek przedszkolnych. 

10) Promowanie zdrowego odżywiania wśród dzieci, rodziców i pracowników przedszkola 

- prezentacje multimedialne dla dzieci , 

- cykle zajęć edukacyjnych,  

- ,, Dzień mleka w naszym przedszkolu”, 

- zainicjowanie akcji pt. ,, Podziel się przepisem”, 

- samodzielne przygotowywanie przez dzieci zdrowych posiłków w ustalonym dniu  

tygodnia. 

11) Udział przedszkolaków w ogólnopolskich projektach dotyczących tematyki 

zdrowotnej: 

- ,, Dzieciństwo bez próchnicy”, 

- ,, Przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej, 

-  Kontynuowanie założeń projektu ,, Przedszkole w ruchu”. 

       12) Promowanie działań proekologicznych w przedszkolu: 

             - Obchody Dnia Ziemi, 

            - Przedszkolny Autosalon- Mój pierwszy samochód”- konkurs plastyczny  

               z wykorzystaniem nieużytków. 

12) ,, Świecimy na drodze, świecimy przykładem. 

 

I. Wnioski wynikające z realizacji celu ( celów) priorytetowego projektu.  

 

Oferta dotycząca edukacji zdrowotnej skierowana do dzieci jest bardzo bogata. Realizacja 

wszystkich działań ma na celu zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków, a szerokie jej 

propagowanie obejmuje całą społeczność przedszkolną- dzieci, nauczycieli oraz personel 

przedszkola. Do współpracy zapraszamy przedstawicieli środowiska lokalnego- pracowników 

policji, Urzędu Miasta, szkoły. Z analizy ankiet i wypowiedzi nauczycieli realizujących 

priorytetowe zamierzenia Szkoły Promującej Zdrowie wynika, że należałoby zwiększyć zakres 

kontaktów z rodzicami, zaplanować i umożliwić rodzicom udział w takich działaniach 

zdrowotnych placówki, które służyłyby nie tylko pogłębianiu edukacji zdrowotnej rodziców, 

ale służyłyby włączaniu ich w podejmowane przedsięwzięcia. W związku z powyższym 

należałoby w jak największym stopniu zachęcać rodziców do udziału w akcjach ekologiczno 

-zdrowotnych, wycieczkach rowerowych, pieszych, zawodach sportowych, konkursach.   



 W związku z powyższym zespół do spraw promocji zdrowia uznał za priorytetowy  cel  

w nadchodzącym  roku szkolnym 2015/2016: Tworzenie klimatu społecznego sprzyjającemu 

zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, osiąganiu przez wszystkich sukcesów  

i wspierający ich poczucie własnej wartości, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu 

członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.  
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