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CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA 

 

        Zadaniem priorytetowym  przedszkola jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka 

oraz zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. Przedszkole stwarza dzieciom  możliwość 

korzystania  z zajęć dodatkowych  rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci: zajęcia  

plastyczne „Mali artyści„ , zajęcia z zakresu nauki kodowania „ Debeściaki kodowania – 

programujemy przyszłość”,  zajęcia arteterapeutyczne, zajęcia rozwijające zainteresowania 

przyrodnicze „Mali odkrywcy”.      

       Podnoszenie poziomu świadomości w zakresie promocji zdrowia jest jednym                        

z ważniejszych elementów kształcenia młodego pokolenia, dlatego nasze przedszkole 

przystąpiło do projektu Śląskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie , a w wyniku 

podejmowanych licznych działań otrzymało  16 marca 2016 r.  Certyfikat Śląskiej Sieci  

Przedszkola Promującego Zdrowie. 

   Uczestniczenie w projekcie Śląska Sieć Przedszkoli Promujących Zdrowie motywuje  nas 

do podejmowania  działań w celu podnoszenia jakości pracy przedszkola w tym zakresie 

poprzez dbanie o zdrowie dzieci, bezpieczeństwo oraz doposażanie bazy przedszkola. 

  

W naszym przedszkolu:  

1. Zapewniamy wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój wszystkim wychowankom. 

2. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. 

3. Sprawiamy, że czuje się ono kochane, aktywne i szczęśliwe. 

4. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami. 

5. Dajemy dzieciom możliwość: 

- samorealizacji; 

- pracy i zabawy z innymi; 

- kreatywnego myślenia 

- nabywania umiejętności poprzez działanie; 

- uczestniczenie w ciekawych zajęciach rozbudzających wrażliwość ; 

- zrozumienia potrzeby akceptowania zdrowego stylu życia. 

6. Zapewniamy kompetentnych i życzliwych nauczycieli. 

7. Dbamy o dobre stosunki międzyludzkie i komunikacje. 

8. Stoimy na straży Praw Dziecka. 

9. Pomagamy sobie i szanujemy się nawzajem. 

10. Wspieramy partnerstwo między pracownikami, dziećmi, rodzicami oraz społecznością 

lokalną. 

Nasze przedszkole promuje zdrowy styl życia, w którym dominuje troska o zdrowie      

i dobre samopoczucie fizyczne, psychiczne i społeczne dzieci, nauczycieli i pozostałych 

pracowników placówki.  

    Proces wychowania zdrowotnego w przedszkolu można określić jako ciąg 

systematycznych, planowych i zamierzonych działań wychowawczych, powiązanych 

organicznie z rozwojem osobowości dziecka i procesem jego uspołecznienia. Przedszkole jest 

optymalnym miejscem dla rozpoczęcia działalności w zakresie edukacji zdrowotnej. 
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Przebywając w przedszkolu wiele godzin, dziecko zdobywa podstawowe informacje                

i umiejętności niezbędne do wzmacniania  zdrowia  w sposób naturalny: w powiązaniu            

z zabawą, posiłkami, zabiegami higienicznymi, wypoczynkiem.  

Kadra pedagogiczna przedszkola w sposób planowy i zamierzony stwarza określone 

sytuacje wychowawcze wywołujące proces rozwojowy zdrowotnego wychowania dziecka       

i kieruje tym procesem. Rezultatem tych działań  wychowawczo – zdrowotnych  jest wiedza 

dziecka z zakresu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, higieny oraz ukształtowanie postawy     

w zakresie kultury zdrowotnej i zdrowego odżywiania. 

 

 

Cele ogólne programu 

 Zwrócenie uwagi dzieci na potrzebę dbania o własne zdrowie: prawidłowe 

odżywianie, higienę osobistą. 

 Podniesienie świadomości dzieci w zakresie dbania o bezpieczeństwo własne oraz 

innych. 

 Zachęcenie rodziców do wspierania placówki w działaniach promujących zdrowie. 

 Dbanie o wystrój przedszkola jako czynnika sprzyjającego harmonijnemu rozwojowi 

dzieci. 

Cele szczegółowe programu: 

1. Ukierunkowywanie działań zmierzających do dbania o zdrowie własne i innych. 

2. Wdrażanie do przestrzegania podstawowych zasad zdrowego odżywiania. 

3. Przyzwyczajanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa swojego  i innych. 

4. Kształtowanie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających życiu    

i zdrowiu. 

5. Rozwijanie umiejętności współdziałania i współżycia w grupie. 

6. Rozwijanie sprawności ruchowej. 

7. Rozbudzanie wśród rodziców zainteresowania zdrowiem i rozwojem dziecka. 

 

Przewidywane efekty  
 

W wyniku podejmowanych działań chcemy osiągnąć 

 

1. Dobre samopoczucie dziecka. 

2. Zaspokojenie codziennych potrzeb dziecka. 

3. Zapewnienie miejsca, czasu i środków umożliwiających spontaniczną zabawę dzieci. 

4. Chronienie i wzmacnianie organizmu dziecka. Zapewnienie wystarczającej dawki. 

nieskrępowanego ruchu, optymalny program dnia i odpowiednie otoczenie. 

5. Zdrowe odżywianie się, mające wpływ na samopoczucie fizyczne i psychiczne. 

6. Prawidłowy rozwój psychiczny dziecka. Pobudzenie poczucia jego własnej wartości. 
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7. Tworzenie miłego, estetycznego i higienicznego otoczenia. 

8. Nieagresywne przekazywanie swoich emocji – określanie uczuć, mówienie o nich. 

9. Przyswojenie przez dziecko wiedzy o tym, co sprzyja, a co zagraża jego zdrowiu, 

organizowanie zabaw nie zagrażających jego zdrowiu i życiu; 

10. Poznanie przez dziecko elementarnych przepisów ruchu drogowego. 

11. Kształcenie nawyków odpowiedniego zachowania się w sytuacjach zagrażających 

bezpieczeństwu       

 

ZADANIA DO REALIZACJI 

MODUŁY: 

1. „Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych”. 

2. „Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki”- kształtowanie nawyków zdrowego  

odżywiania. 

3. „O higienę zawsze dbamy i o kulturze pamiętamy”. 

4. „Dbamy o wygląd naszego przedszkola”. 

PODSTAWY PRAWNE: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59).  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych              i niepublicznych szkołach i 

placówkach (Dz.U. 2018 poz. 2140) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym 

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia 

ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej 

do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. . (Dz. U. z 2017 r. poz. 356). 

4. Koncepcja Pracy Przedszkola Miejskiego nr 35 w Sosnowcu na  lata 2017 -2022. 

5. Statut Przedszkola Miejskiego nr 35 W Sosnowcu. 

6. Program wychowawczy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kuratorium.opole.pl/wp-content/uploads/2018/11/bhp-rozporzadzenie.pdf
http://www.kuratorium.opole.pl/wp-content/uploads/2018/11/bhp-rozporzadzenie.pdf
http://www.kuratorium.opole.pl/wp-content/uploads/2018/11/bhp-rozporzadzenie.pdf


Przedszkole Miejskie nr35 w Sosnowcu  Strona 5 
 

PROGRAM 

 

MODUŁ I: Dbamy bezpieczeństwo swoje i innych. 

 

Zadania/Treści 

 

Procedury osiągania celów Przewidywane efekty 

1.Bezpieczeństwo  

   w ruchu drogowym. 

1. Spotkanie z funkcjonariuszami 

Komendy Miejskiej Policji          

w Sosnowcu  i maskotką śląskiej 

policji  Sznupkiem  nt: 

„Bezpieczna droga do 

przedszkola”. 

2. Zorganizowanie VII edycji 

ogólnopolskiego  konkursu 

plastycznego „Bezpieczna droga 

do przedszkola”. 

3. Organizacja VIII edycji 

międzyprzedszkolnego  Quizu      

„ Bezpieczny i Zdrowy 

Przedszkolak”.  

1. Dzieci wiedzą jak 

prawidłowo przechodzić 

przez ulicę. 

2. Potrafią przekazać swoją 

wiedzę na temat 

poruszania się w ruchu 

drogowym w postaci 

pracy plastycznej 

3. Dzielą się swoją wiedzą 

2.Bezpieczeństwo  

  w przedszkolu. 

1. Ostrożne i bezpieczne poruszanie 

się po sali i innych 

pomieszczeniach przedszkolnych. 

 

 

 

 

2. Wspólne opracowanie kodeksu 

bezpiecznego zachowania             

i przestrzegania go podczas 

zabawy. 

3. Bezpiecznie bawimy się              

w ogrodzie przedszkolnym. 

1. Zna rozkład pomieszczeń 

przedszkolnych, potrafi 

bezpiecznie poruszać się 

po budynku, zna zasady 

bezpiecznego oddalania 

się z miejsca zabawy lub 

zajęć. 

2.Dziecko zna zasady  

    bezpiecznej zabawy. 

3. 

Zgodnie bawi się  

z kolegami na placu 

zabaw, bezpieczny 

sposób korzysta z 

urządzeń terenowych. 

Bezpieczeństwo życiu 

codziennym. 
 Zagrożenia  w sytuacjach 

stwarzanych przez przyrodę 

(zjawiska atmosferyczne, 

zwierzęta). 

 Spotkanie ze strażą pożarną. 

 Bezpiecznie korzystamy ze 

sprzętów domowych (odkurzacz, 

sokowirówka, itp.). 

1. Dziecko wie jak należy 

zachować się podczas 

burzy, śnieżycy ,itp. 

2.  Wie jak należy 

zachować się przy 

spotkaniu  z nieznanym 

psem oraz dzikimi 

zwierzętami. 

3. Zna zagrożenia płynące      

z pożaru 

4. Potrafi w bezpieczny 



Przedszkole Miejskie nr35 w Sosnowcu  Strona 6 
 

sposób korzystać                  

z urządzeń AGD. 

Pierwsza pomoc 

przedmedyczna. 

1. Zapoznanie z numerami 

alarmowymi, ćwiczenia 

wzywania karetki pogotowia. 

2. Uczymy się udzielania pierwszej 

pomocy: omdlenia, drobne rany, 

skaleczenia, utrata przytomności, 

złamania. 

3. Organizacja ogólnopolskiego 

konkursu plastycznego „Jestem 

małym ratownikiem”.  

1. Dziecko zna numery 

alarmowe, potrafi 

wezwać pomoc. 

2. Wie jakie czynniki           

i zachowania sprzyjają ,        

a jakie zagrażają jego 

zdrowiu. 

3. Wie w jaki sposób 

udzielić pierwszej 

pomocy.  

Bezpieczny 

wypoczynek. 

1. Spotkanie z funkcjonariuszami 

Komendy Miejskiej Policji          

w Sosnowcu  n.t: „Bezpieczne 

ferie” 

2. Jak chronimy się przed 

nadmiernym słońcem- pogadanka 

3. Jestem widoczny na 

wycieczkach. 

4. „Bezpiecznie odpoczywam           

z mamą i tatą”-  

wewnątrzprzedszkolny konkurs 

plastyczny 

1. Dziecko wie jak 

bezpieczne bawić się na 

śniegu. 

2. Rozumie konieczność 

noszenia nakrycia głowy 

podczas upałów. 

3. Podczas spacerów            

i wyjazdów dzieci noszą 

jednakowe kamizelki.  

4. Swoją wiedzę na temat 

bezpiecznego 

wypoczynku potrafi 

przekazać w formie 

plastycznej. 

 

MODUŁ II: „Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki”- kształtowanie nawyków  

                        zdrowego odżywiania. 

Poszerzenie wiedzy 

na temat zdrowego 

odżywiania. 

1. Zapoznanie   z Piramidą 

Zdrowego Żywienia. Wspólne 

wykonanie „piramidy”                

z użyciem różnych technik 

plastycznych. 

2. Opracowanie  w gazetce 

przedszkolnej dla rodziców 

artykułów z cennymi 

wskazówkami nt. właściwego 

odżywiania dzieci. 

3. Przedszkolny konkurs 

recytatorski „Wiem co jem”. 

4. Organizacja ogólnopolskiego 

konkursu plastycznego 

„Przedszkolaki jedzą zdrowo”.  

5. Dziecko z alergią pokarmową    

w przedszkolu – rozumienie 

innych potrzeb żywieniowych 

dzieci. 

1. Dziecko wie jakie 

produkty powinny 

znaleźć się w codziennej 

diecie człowieka. 

2. Rodzice są zaangażowani  

w  zasady zdrowego 

odżywiania. 

3. Dzieci potrafią dzielić się 

wiedzą na temat 

zdrowego odżywiania. 

4. Dziecko potrafi wskazać 

produkty stanowiące bazę 

zdrowego posiłku. 

5. Dziecko omawia sposoby 

przechowywania 

produktów 

żywieniowych. 

6. Wybiera warzywa            

i owoce zamiast słodyczy. 

Wdrażanie do 1. Higieniczne przygotowywanie     1. Przestrzega zasad higieny 
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samodzielnego 

przygotowywania 

posiłków. 

i spożywanie sałatek 

owocowych i warzywnych. 

2. Wspólne pieczenie zdrowych 

ciasteczek. 

3.  Lubimy soki owocowe- 

samodzielne wyciskanie soków 

z owoców. 

4. Wprowadzenie w codziennym 

jadłospisie porcji owoców i 

warzyw 

podczas 

przygotowywania 

prostych posiłków  

2. Potrafi w sposób 

kulturalny i higieniczny 

spożywać posiłki  

3. Wie jakie produkty są 

potrzebne do 

przygotowywania 

posiłków. 

Propagowanie picia 

„czystej wody”  

zamiast słodkich          

i gazowanych 

napojów. 

1. Zapewnienie dostępu do wody 

źródlanej podczas pobytu  

w przedszkolu 

2. Realizacja programu ”Mamo, 

tato wolę wodę” 

 Dzieci wybierają wodę, 

rezygnują ze słodkich, 

gazowanych napojów. 

 

MODUŁ III: „O higienę zawsze dbamy i o kulturze pamiętamy”. 

 

Czystość naszą 

wizytówką. 

1. Samodzielne rozbieranie się        

i ubieranie. 

2. Zwracanie uwagi na schludność 

wyglądu (uczesane włosy, 

zapięte guziki). 

3. Nabywanie umiejętności mycia 

rąk (zwłaszcza po wyjściu          

z toalety i przed posiłkami). 

4. Samodzielne korzystanie             

z toalety. 

5. Samodzielne posługiwanie się 

chusteczką do nosa, grzebieniem 

itp. 

6. Higiena jamy ustnej – poznanie 

zasad higieny jamy ustnej. 

7. Poznanie i przestrzeganie zasad 

higienicznego trybu życia: 

systematyczne wietrzenie 

pomieszczeń. 

8. Dbałość o czystość zabawek        

i miejsc zabawy. 

9. Przyzwyczajanie do 

przebywania na świeżym 

powietrzu. 

10. Rozumienie konieczności 

unikania hałasu, krzyku. 

11. Próby określania emocji, 

panowanie nad własnymi 

1. Potrafi ubierać się                

i rozbierać samodzielnie 

2. Dba o swój wygląd 

3. Samodzielnie zapina 

guziki. 

4. Potrafi prawidłowo myć 

ręce. 

5. Samodzielnie korzysta        

z toalety. 

6. Dba o higienę osobistą. 

7. Rozumie potrzebę 

higieny jamy ustnej             

i potrafi ją stosować. 

8. Rozumie potrzebę 

wietrzenia pomieszczeń. 

9. Czuje 

współodpowiedzialność 

za miejsce zabawy, 

czystość zabawek. 

10. Zna korzyści wynikające 

z czynnego ruchu i 

pobytu na świeżym 

powietrzu. 

11. Przestrzega zasady 

mówienia umiarkowanym 

głosem. 

12. Wyraża emocje w sposób 

niewerbalny. 
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negatywnymi odczuciami 

zwłaszcza do nauczycieli, 

rówieśników. 

12. Odpowiednie ubieranie się  

zależności od pogody zimą           

i latem. 

13. Organizacja .. edycji 

ogólnopolskiego konkursu 

plastycznego „Palenie szkodzi 

zdrowiu”.  

13. Panuje nad negatywnymi 

emocjami. 

14. Rozumie szkodliwość 

dymu papierosowego dla 

zdrowia.  

 

Znamy zasady 

kulturalnego 

zachowania. 

1. Używanie zwrotów 

grzecznościowych podczas 

codziennych aktywności            

w przedszkolu i poza nim. 

2. Przestrzeganie zasad 

kulturalnego zachowania się 

podczas spożywania posiłków. 

3. „ Światowy Dzień Życzliwości”- 

włączenie  się do obchodzenia 

dnia życzliwości,  okazywanie 

pozytywnych emocji w 

kontaktach z rówieśnikami          

i dorosłymi. 

1. Dziecko zna zwroty 

grzecznościowe i wie             

w jakich sytuacjach je 

stosować. 

2. Wie jak należy zachować 

się przy stole podczas 

spożywania posiłków. 

3. Wie, że życzliwość           

i uprzejmość są ważne we 

wzajemnych relacjach. 

 

MODUŁ IV: „Dbamy o wygląd naszego przedszkola”. 

Generalny remont  

i doposażenie sal 

przedszkolnych. 

1. Wygospodarowanie środków na 

odnowienie i doposażenie sal- 

malowanie pomieszczeń, 

położenie nowych gumolitów. 

1. Wyremontowane, czyste 

sale sprzyjają zdrowemu, 

bezpiecznemu pobytowi 

dzieci w przedszkolu. 

 

Zielone kąciki. 

 

 

1. Zakładanie zielonych kącików 

przez dzieci w salach oraz         

w ogrodzie przedszkolnym.  

 

 

1. Urozmaicenie wystroju 

sali przedszkolnej. 

2. Dzieci  znają cykl 

rozwoju roślin. Wiedzą, 

że rośliny mają dobry 

wpływ na samopoczucie. 

3. Przedszkolaki wiedzą jak 

dbać o rośliny.  

Zwierzęta w naszej 

sali. 

1. Opiekowanie się zwierzętami 

znajdującymi się w salach 

przedszkolnych.  

1. Dzieci wiedzą  jak dbać                    

o zwierzęta, wiedzą jak 

się nimi opiekować.  

 

EWALUACJA 

 Program podlega ewaluacji  czyli  sprawdzeniu  stopnia realizacji  założonych  celów  

i działań profilaktycznych. W związku z tym Zespół Promocji Zdrowia zaplanował działania 

pozwalające na ocenę zdobytych umiejętności i wiadomości z zakresu edukacji zdrowotnej.                          
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1. Oceniając poziom zdobytych wiadomości i umiejętności w zakresie poszczególnych 

modułów wykorzystane zostaną: 

 arkusze obserwacji,  

 analiza dokumentacji (dzienniki, karty wycieczek), 

 wywiad z dzieckiem. 

2. Opinia na temat sposobu realizacji programu uzyskamy od rodziców/opiekunów 

prawnych naszych wychowanków oraz od nauczycielek i pracowników 

niepedagogicznych przedszkola w formie ankiety.  

 

Ewaluacja będzie przeprowadzona przez  Zespół Promocji Zdrowia w miesiącu maju 

2021roku.  

 

 

 

 

 

 

 

 


