
                                   2018/2019            

                       W bieżącym roku szkolnym rozpoczęłyśmy starania o: 

 

   KRAJOWY CERTYFIKAT PRZEDSZKOLA         

PROMUJĄCEGO ZDROWIE   

 

        LICZYMY NA WZMOŻONĄ WSPÓŁPRACĘ Z WAMI 

DRODZY RODZICE – BĄDŹCIE Z NAMI !!!   

 



Działania w naszym przedszkolu są koordynowane przez zespół ds. 

Promocji Zdrowia: 

Nauczycielki : 

Mgr Agnieszka Blachnik  i mgr Marta Szwierczyńska 

Rodzice :  

P. Marta Dziembała i P. Monika Szczepaniak 

Intendent :  

P. Beata Kubiak 

Koordynator Promocji:  

Mgr Bogusława Garwol 

Nad całością nieodzownie czuwa:  

Dyrektor mgr Mariola Piecha 



Nasze działania w tworzeniu przedszkola promującego 

zdrowie: 

 Poznanie i zrozumienie koncepcji przedszkola 

promującego zdrowie; 

 Uczestnictwo i zaangażowanie pracowników 

przedszkola i rodziców dzieci; 

 Działalność koordynatora ds. promocji zdrowia i 

zespołu promocji zdrowia; 

 Planowanie działań i ich ewaluacja; 

 Dążenie do połączenia działań w zakresie promocji 

zdrowia z podstawowymi celami i zadaniami przedszkola; 

 Współpraca ze społecznością lokalną. 



            STANDARDY PRZEDSZKOLA PROMUJĄCEGO 

ZDROWIE: 

1. Koncepcja pracy przedszkola ,jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji 

długofalowych , zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, 

pracowników i rodziców dzieci; 

2. Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, 

pracowników i rodziców dzieci; 

3. Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do 

praktykowania w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych; 

4. Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i 

rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji 

zdrowotnej dzieci.  



 

                                                   Nowa piramida 

 

 Ruch  

 

 

 

                  Higiena  



                               2017/2018 

                   PROMOCJA ZDROWIA –     

                     TO CO NAS WYRÓŻNIA !!! 

Nasze przedszkole jako jedyne do tej pory – z terenu miasta 

CHORZÓW – należy do ogólnopolskiej sieci „Placówek 

promujących zdrowie” ! 

We wrześniu 2015 roku otrzymaliśmy Certyfikat przyjęcia do 

Wojewódzkiej Sieci Szkół i Placówek Promujących Zdrowie !!!  

                       



   W związku z tym, każdego roku szkolnego , realizujemy plan działań 

z tą tematyką. Obejmuje on różnorodne programy związane z 

propagowaniem pozytywnych postaw wobec zdrowia własnego i 

innych.  

   Placówka Promująca Zdrowie – w naszym wykonaniu , to realizacja 

zaplanowanych działań , ujętych w rocznym harmonogramie. 

Działamy w czterech obszarach:  

 Odżywianie 

 Higiena 

 Ruch 

 Bezpieczeństwo 

Realizujemy również różnorodne Programy i Projekty Miejskie , 

Wojewódzkie i Ogólnopolskie   



PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE                                                                                                   

 ZDROWIE 
    

  Nasze Przedszkole posiada Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie        

                                   W dniu 23. 09.2015r. w trakcie Dni Promocji Zdrowia w naszym mieście, 

 otrzymaliśmy z rąk  mgr Soni  Gogulla  przedstawicielki  Katowickiego Regionalnego Ośrodka Metodyczno – Edukacyjnego    „ Metis”  -   

                                  CERTYFIKAT SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE . 

      W Chorzowie jesteśmy pierwszym Przedszkolem, które posiada  tak znaczące wyróżnienie. 

                                Wszystkim Rodzicom i Pracownikom Przedszkola pragnę gorąco pogratulować i podziękować  

za wsparcie, współpracę i życzliwość. To również dzięki Państwa zaangażowaniu w życie Przedszkola  

odnieśliśmy ten wielki sukces . W dalszym ciągu , w trosce o nasze dzieci – podejmować będziemy 

 przy współpracy z Państwem – działania służące promocji zdrowia. 

                                                                                                        Mariola Piecha  Dyrektor Przedszkola. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 



                      Przedszkole promujące zdrowie jest placówką rozwijającą się. Dlatego też pragniemy: 

1. Wspierać każde dziecko w rozwijaniu indywidualnego potencjału zdrowia oraz wspomagać całą społeczność przedszkola w tworzeniu 

warunków i perspektyw rozwoju zdrowia; 

2. Kształtować poczucie odpowiedzialności ,  zwłaszcza za zdrowie własne, rodziny  i społeczności, zachęcać do zdrowego stylu życia oraz 

stwarzać realne i atrakcyjne możliwości dokonywania wyborów sprzyjających zdrowiu; 

3. Zwiększać możliwości dzieci do podejmowania działań, a poprzez pracę z nauczycielami , rodzicami i innymi osobami osiąganie przez 

dzieci sukcesów; 

4. Umożliwić wychowankom rozwój ich potencjalnych możliwości fizycznych, psychicznych i społecznych oraz wzmacniać poczucie ich 

własnej wartości; 

5. Uzmysławiać pracownikom , rodzicom i wychowankom społeczną rolę placówki oświatowej  promowaniu zdrowia, tworzyć placówkę 

przyjazną dzieciom , rodzicom , nauczycielom oraz wszystkim pracownikom; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


