
    HARMONOGRAM  
           NA ROK 2018/2019 

   PRZEDSZKOLE NR 1 CHORZÓW 

Certyfikat    23.09.2015 – 31.08.2018  

 

PRIORYTET : Wzmocnienie roli rodziców w realizacji oraz 

planowaniu założeń programu promocji zdrowia. 



Lp. Zadania Jak? Po co? Terminarz Osoby 
odpowiedzialne 

1. Zapoznanie Rady 
Rodziców z Koncepcją 
Przedszkola Promującego 
Zdrowie 

Przedstawienie Koncepcji Pracy 
Przedszkola Promującego Zdrowie – 
zadania dla Rodziców. 
Zaangażowanie Rodziców w działania na 
rzecz promocji zdrowia. 

Sierpień 2018 Dyrektor i 
koordynator 
projektu 

2. Dokonanie wstępnej 
diagnozy przez zespół ds. 
promocji 

Wykorzystanie ankiety w celu 
opracowania planu szczegółowych  
działań na rok szkolny 2018/2019 

Wrzesień 2018 Zespół ds. 
promocji 

3. - Opisanie sposobu 
realizacji „zagadnienia 
wiodącego”, informowanie 
o tym rodziców; 
- Zorganizowanie akcji 
zachęcającej do 
pokonywania drogi do i z 
przedszkola w sposób 
aktywny; 
- Umieszczanie na stronie 
internetowej informacji o 
zajęciach dotyczących 
zdrowia i bezpieczeństwa 
realizowanych w danej 
grupie wiekowej 

- większa ilość rodzin będzie zwracać 
uwagę na praktykowanie zachowań 
prozdrowotnych w domu, 
zapoczątkowanych w przedszkolu; 
- rodzice częściej będą zachęcać dzieci do 
pokonywania drogi do i z przedszkola w 
sposób aktywny; 
 
 
- rodzice częściej będą zachęcani do 
zaglądania na stronę internetową 
przedszkola, zwracania uwagi na gazetkę 
ścienną i gazetki otrzymywane w 
przedszkolu dotyczące tematyki 
zdrowotnej, chętniej będą się angażować 
w życie przedszkola; lepsza współpraca 
między wychowawcą a rodzicem 

Cały rok 
szkolny 

Całe grono 
pedagogiczne 
 
 



4. Prowadzenie edukacji 
rodziców 

- organizacja zajęć otwartych o tematyce : 
„Jak zachęcać dziecko do aktywnego 
spędzania czasu”;( rodzice grup 
starszych) 
„Rola aktywności ruchowej w rozwoju 
dziecka”(rodzice grup młodszych) 

Listopad – maj 
2018/2019 

Całe grono 
pedagogiczne 

5. „Witaminki – rosnę 
zdrowo” – konkurs 

Realizacja X konkursu miejskiego dla 
dzieci 5 – letnich ;  propagowanie 
zdrowego stylu życia wśród 
przedszkolaków z terenu miasta 

- kwiecień 
2019 

Dyrektor 
n- l B. Garwol; 
n- l A. Blachnik 
n- l M. 
Szwierczyńska  

6. Próbna akcja ewakuacyjna 
w przedszkolu. 

Przeprowadzenie akcji ratunkowej W roku 
szkolnym 

Dyrektor 

7. Realizacja projektów 
prozdrowotnych – według 
ofert instytucji.  

Klub Zdrowego Przedszkolaka 
„Czyste powietrze wokół nas” 
„Zdrowo jemy – zdrowo rośniemy” 
„Żywienie na wagę zdrowia” 
„ZIPPI” 
„Czyste ręce” 

Cały rok 
szkolny 

Grono 
pedagogiczne 

8. Akademia Zdrowego 
Uśmiechu 

Realizacja założeń programu – wizyta 
specjalistów dokonujących przeglądu 
dziecięcych zębów 

- październik 
2018 

n- l B. Garwol 
 
 

9. Prowadzenie gazetki dla 
rodziców i dzieci na tablicy 
informacyjnej   
 
 

Zamieszczenie minimum 5 artykułów nt. 
promocji zdrowia w gazetce przedszkolnej 
„Przedszkolak”; 
Zamieszczenie kilku artykułów na 
priorytetowy temat na blejtramach w holu; 

Cały rok 
szkolny 

n- l A. Blachnik 
n- l B. Garwol 



10. Wspólne zabawy i gry z 
rodzicami w ramach 
„Festynu Rodzinnego 

- zawody z wykorzystaniem różnych 
przyrządów gimnastycznych; 
- zawody  „Siatkówka dla dorosłych” – 
rozgrywki grupowe; 
- wspólne tańce na trawie; 

- czerwiec 
2019 

Dyrektor; grono 
pedagogiczne 

11. Współpraca z Wydziałem 
Polityki Zdrowia w 
Urzędzie Miasta Chorzów 
Sportowe konkursy 

Współuczestnictwo w organizowanych 
akcjach o tematyce zdrowotnej , na terenie 
naszego Miasta 

W roku 
szkolnym  

Dyrektor ; grono 
pedagogiczne 

12. Dodatkowe działania - Spotkanie z Policjantami; 
- Wycieczka do Straży Pożarnej w 
Katowicach; 
- Zajęcia ze Strażą Miejską; 

W roku 
szkolnym  

Dyrektor ; grono 
pedagogiczne 

13. Ewaluacja - przygotowanie narzędzi do ewaluacji; 
- przeprowadzenie ewaluacji ; 
- analiza uzyskanych wyników , 
- podsumowanie całorocznych działań, 
- opracowanie Raportu. 

- czerwiec 
2019 

Zespół ds. 
promocji; 
koordynator 

 

 

 

 

 



HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SKIEROWANY NA WSPÓŁPRACĘ Z RODZICAMI 

I. Tablica informacyjna w holu: comiesięczne informacje dotyczące działań 

związanych z prowadzaniem treści Projektu. 

II. Artykuły zamieszczane w gazetce „Przedszkolak”. 

III. Przedszkolna strona internetowa z zakładką dotyczącą wdrażania Projektu. 

IV. Literatura tematycznie związana z Projektem – możliwość wypożyczenia z 

przedszkolnej biblioteki. 

V. Zajęcia otwarte o tematyce priorytetu -  dla rodziców. 

VI. Spotkania Rodziców ze specjalistami – pediatra, psycholog, itp.; 

VII. Współudział rodziców w przygotowaniu dzieci do miejskich zawodów 

sportowych (Piłka nożna, spartakiada przedszkolaków); 

VIII. Współudział rodziców w organizacji konkursu „Witaminki – rosnę zdrowo”. 

 

 

 



 

HARMONOGRAM  
           NA ROK 2017/2018 

   PRZEDSZKOLE NR 1 CHORZÓW 

Certyfikat    23.09.2015 – 31.08.2018  

 

PRIORYTET : Przestrzeganie zasad higieny nie gwarantuje 

zdrowia ale ich zaniedbywanie stanowi dla niego zagrożenie. 



 

Lp. Zadania Jak? Po co? Terminarz Osoby 
odpowiedzialne 

1. Zapoznanie Rady 
Rodziców z Koncepcją 
Przedszkola Promującego 
Zdrowie 

Przedstawienie Koncepcji Pracy 
Przedszkola Promującego Zdrowie – 
zadania dla Rodziców. 
Zaangażowanie Rodziców w działania na 
rzecz promocji zdrowia. 

Sierpień 2017 Dyrektor i 
koordynator 
projektu 

2. Dokonanie wstępnej 
diagnozy przez zespół ds. 
promocji 

Wykorzystanie ankiety w celu 
opracowania planu szczegółowych  
działań na rok szkolny 2017/2018 

Wrzesień 2017 Zespół ds. 
promocji 

3. Działania skierowane na 
szeroko pojętą higienę 
dziecka 

Mycie zębów po obiedzie w dwóch 
najstarszych grupach wiekowych; 
Filmy edukacyjne i bajki z wykorzystaniem 
rzutnika , dotyczące dbania o higienę; 
Rozpropagowanie kolorowanek 
przedstawiających zachowania 
higieniczne wśród dzieci; 
Przygotowanie piktogramów 
przypominających o konieczności 
systematycznych zabiegów higienicznych 
– na tablicę informacyjną; 

Cały rok 
szkolny 

Całe grono 
pedagogiczne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Prowadzenie edukacji 
rodziców 

Spotkanie z higienistką szkolną (SP12) – 
na temat dbania o higienę dziecka w 
placówce; 
Pogadanka nt. „Jak kształtować dobre 

Listopad – maj 
2018 

Całe grono 
pedagogiczne 



nawyki i nauczyć dziecko zasad higieny” 
Ogólne zebranie z rodzicami – prezentacja 
multimedialna nt. problemu wszawicy; 
Przeprowadzenie akcji „Doktor 
Marchewka” – badanie wzroku dla dzieci 5 
–letnich; 
Przeprowadzenie akcji badania słuchu dla 
dzieci 6 – letnich; 

5. „Witaminki – rosnę 
zdrowo” – jubileusz 
konkursu 

Realizacja X konkursu miejskiego dla 
dzieci 5 – letnich ;  propagowanie 
zdrowego stylu życia wśród 
przedszkolaków z terenu miasta 

- kwiecień 
2018 

Dyrektor 
n- l B. Garwol; 
n- l A. Blachnik 
n- l M. 
Szwierczyńska  
int. B.Kubiak; 

6. Próbna akcja ewakuacyjna 
w przedszkolu. 

Przeprowadzenie akcji ratunkowej W roku 
szkolnym 

Dyrektor 

7. Realizacja projektów 
prozdrowotnych – według 
ofert instytucji.  

„Akademia Aquafresh”; 
„Mamo, tato, wolę wodę” 
„Czyste powietrze wokół nas” 
„Kubusiowi przyjaciele natury”” 
„Zdrowo jemy – zdrowo rośniemy” 
„Żywienie na wagę zdrowia” 
„ZIPPI”  „Czyste ręce” 
„Dzieciństwo bez próchnicy” – edukacja i 
profilaktyka; 

Cały rok 
szkolny 

Grono 
pedagogiczne 

8. Akademia Zdrowego 
Uśmiechu 

Realizacja założeń programu – wizyta 
specjalisty - przegląd dziecięcych zębów 

- październik 
2017 

n- l B. Garwol 
 



9. Prowadzenie gazetki dla 
rodziców i dzieci na tablicy 
informacyjnej   
 
 

Zamieszczenie minimum 5 artykułów nt. 
promocji zdrowia w gazetce przedszkolnej 
„Przedszkolak”; 
Zamieszczenie kilku artykułów na 
priorytetowy temat na blejtramach w holu; 

Cały rok 
szkolny 

n- l A. Blachnik 
n- l B. Garwol 

10. Wspólne zabawy i gry z 
rodzicami w ramach 
„Festynu Rodzinnego 

- zawody z wykorzystaniem różnych 
przyrządów gimnastycznych; 
- zawody  „Siatkówka dla dorosłych” – 
rozgrywki grupowe; 
- wspólne tańce na trawie; 

- czerwiec 
2018 

Dyrektor; grono 
pedagogiczne 

11. Współpraca z Wydziałem 
Polityki Zdrowia w 
Urzędzie Miasta Chorzów 
Sportowe konkursy 

Współuczestnictwo w organizowanych 
akcjach o tematyce zdrowotnej , na terenie 
naszego Miasta 

W roku 
szkolnym  

Dyrektor ; grono 
pedagogiczne 

12. Dodatkowe działania - Spotkanie z Policjantami; 
- Wycieczka do Straży Pożarnej w 
Katowicach; 
- Zajęcia ze Strażą Miejską; 
- Szkolenie „Pierwsza Pomoc”  dla 
wszystkich przedszkolaków  

W roku 
szkolnym  

Dyrektor ; grono 
pedagogiczne 

13. Ewaluacja - przygotowanie narzędzi do ewaluacji; 
- przeprowadzenie ewaluacji ; 
- analiza uzyskanych wyników , 
- podsumowanie całorocznych działań, 
- opracowanie Raportu. 

- czerwiec 
2018 

Zespół ds. 
promocji; 
koordynator 

 



HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SKIEROWANY NA WSPÓŁPRACĘ Z RODZICAMI 

1) Tablica informacyjna w holu: comiesięczne informacje dotyczące działań 

związanych z prowadzaniem treści Projektu. 

2) Artykuły zamieszczane w gazetce „Przedszkolak”. 

3) Przedszkolna strona internetowa z zakładką dotyczącą wdrażania Projektu. 

4) Literatura tematycznie związana z Projektem – możliwość wypożyczenia z 

przedszkolnej biblioteki. 

5) Zajęcia otwarte o tematyce priorytetu -  dla rodziców. 

6) Współudział rodziców w przygotowaniu dzieci do miejskich zawodów 

sportowych (Piłka nożna, spartakiada przedszkolaków); 

7) Współudział rodziców w organizacji konkursu „Witaminki – rosnę zdrowo”. 

 


