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Strona internetowa: www.zspleknica.info 

Dyrektor: Sławomira Marszałek 

Koordynatorki programu: Sylwia Mędrek, Anna Szymczyk, 

Aleksandra Dolaczyńska 

Członkowie zespołu: Ewa Sienkiewicz, Małgorzata Frontczak, Dorota 

Piechocka,  

Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do projektu: 27.11.2009 



Priorytetowe zadania 

1. Tworzenie środowiska fizycznego sprzyjającego zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu 
    samopoczuciu uczniów i pracowników. 
2. Zarządzanie projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu 
    i współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym rodziców) oraz społeczności lokalnej. 
3. Prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i pracowników oraz dążenie do zwiększenia jej 
    jakości i skuteczności. 
4.Tworzenie klimatu społecznego sprzyjającemu satysfakcji z nauki i pracy 
     w szkole, osiąganie sukcesów oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów  
    i pracowników. 
 



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

Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy 

                                                  Nasz kolorowy plac zabaw. 

Nasze przedszkolaki korzystają z kolorowego i bezpiecznego placu zabaw. Staramy się zapewnić nie 

tylko standardy bezpieczeństwa systematycznie go monitorując, ale również estetyczny  

i atrakcyjny wygląd. O każdej porze roku sadzimy kwiaty w specjalnych ekologicznych  

                           kwietnikach. W tym roku na naszym placu pojawiły się również  

                                                            nowe drzewka i krzewy. 



Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy 

               Wspólnie z rodzicami dbamy o piękny wygląd naszego przedszkola.  
 
Zawsze chętni do pomocy rodzice angażują się w prace „remontowo-porządkowe” wokół   
                                                             naszego przedszkola. 

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



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

                                                                              ZDROWO SIĘ ODŻYWIAMY 

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  dzieci umiejętności i postaw związanych z racjonalnym odżywianiem się i nabywaniem prawidłowych nawyków żywieniowych. 

Wiem co jem – samodzielne przygotowywanie zdrowych śniadań. 

                  Nasze przedszkolaki nabyły nawyk picia wody. 



 
 

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

                                      
 
                                                      ZDROWY DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA 

 
 
 
 

We wrześniu obchodziliśmy w naszym przedszkolu Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, który poprzedzony został 
wycieczką do sadu w Parku Mużakowskim. Z zebranych jabłek dzieci wraz z nauczycielkami przygotowały 
przepyszne ciasta, soki jabłkowo-marchwiowe, suszyły plasterki jabłek.  W tym dniu  na dzieci czekał zdrowy 
poczęstunek – soki jabłkowo-marchwiowe, chrupiące chipsy jabłkowe, zdrowe i przepyszne ciasta.  

 
 



Tworzenie klimatu społecznego sprzyjającemu satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganie sukcesów oraz wzmacnianie poczucia     

własnej wartości uczniów i pracowników.  

                                            DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI W NASZYM PRZEDSZKOLU 

 

Po raz pierwszy nasze przedszkolaki obchodziły ten  szczególny dzień, w którym okazywaliśmy sobie 

życzliwość i szacunek. Tego dnia wszyscy byli dla siebie wyjątkowo życzliwi, dzieci wykonywały upominki 

dla bliskich sercu osób. Uznaliśmy, że takie dni powinny trwać przez cały rok. 



   
Tworzenie klimatu społecznego sprzyjającemu satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganie sukcesów oraz wzmacnianie poczucia     

własnej wartości uczniów i pracowników.  
 

                                        

                                                PAKA DLA BEZDOMNIAKA 

      Zbiórka karmy dla schronisk w Żarach i Zielonej Górze stała się tradycją naszego przedszkola. W tym roku również 

zorganizowaliśmy akcję pomocy zwierzętom z tych schronisk. Przygotowany przez nas wernisaż w urzędzie naszego miasta pod 

hasłem „Paka dla bezdomniaka” zachęcał do dzielenia się in okazywania serca czworonogom. 

  



 
Tworzenie klimatu społecznego sprzyjającemu satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganie sukcesów oraz wzmacnianie poczucia własnej 

wartości uczniów i pracowników.  
 

W trosce o zdrowie psychiczne naszych przedszkolaków wykorzystywaliśmy  literaturę dziecięcą do 

kształtowania pozytywnych zachowań społecznych między dziećmi. Prowadziliśmy zajęcia relaksacyjne  

                                       oraz czytaliśmy dzieciom  bajki terapeutyczne. 

 
 

                             DBAMY O ZDROWIE PSYCHICZNE 



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

            Edukacja nauczycieli  i pracowników niepedagogicznych   
 

W ramach samodoskonalenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych przygotowaliśmy prezentacje multimedialne 

poszerzające wiedzę z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa oraz udzielania pierwszej pomocy. Nauczyciele oraz pracownicy 

niepedagogiczni wzięli udział w szkoleniu dotyczącym udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzonym przez  

                                                                        ratownika medycznego. 

  



Zarządzanie projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu 
    i współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym rodziców) oraz społeczności lokalnej. 

 

                                                   WIOSENNY PIKNIK ZDROWIA 
 
 

 
 

  

 Podczas Pikniku Zdrowia rodzice mieli okazję obejrzeć występy artystyczne przedszkolaków promujące zdrowy 
styl życia. Niespodzianką dla dzieci była sztuka teatralna przygotowana przez rodziców pt. „Kopciuszek w wersji 
fit”. Po występach zaprezentowano działania i osiągnięcia przedszkola w ramach realizacji programu „Szkoły 
Promującej Zdrowie”. Nie zabrakło zdrowych przekąsek w postaci koktajlów, sałatek, owoców w różnej postaci. Na 
placu szkolnym można było skorzystać z ,, kącika relaksacji”, zdobyć wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 
Na zakończenie rodzice rozegrali wspaniały mecz piłki nożnej. 
 
 



Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy 

                  TRANSGRANICZNA LIGA MISTRZÓW 

                              Zarządzanie projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu 
                                        i współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym rodziców) oraz społeczności lokalnej. 
 

Od wielu lat współpracujemy z partnerskim przedszkolem w Bad Muskau. W tym roku szkolnym rozpoczęliśmy 
realizację dwuletniego projektu pod nazwą „Transgraniczna Liga Mistrzów”.  
W ramach cyklicznych spotkań realizowane są zagadnienia z zakresu promocji zdrowia:  
● Polsko-Niemieckie Igrzyska Sportowe 
● zabawy i zajęcia ruchowe na powietrzu 
● działania przyrodnicze. 
 



Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy 

                        Zarządzanie projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu 

                                     i współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym rodziców) oraz społeczności lokalnej. 
 



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. Wierzymy, 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. 


