
    HARMONOGRAM  
           NA ROK 2019/2020 

   PRZEDSZKOLE NR 1 CHORZÓW 

Certyfikat Śląskiej Sieci     23.09.2015 – 31.08.2018  

 

PRIORYTET : Prowadzenie działań zmierzających do 

poszerzania i wzbogacania wiedzy dotyczącej zdrowego 

odżywiania się, ruchu, higieny i bezpieczeństwa. 



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 2019 Dyrektor i 
koordynator 
projektu 

2. Dokonanie wstępnej 
diagnozy przez zespół ds. 
promocji 

Wykorzystanie ankiety w celu 
opracowania planu szczegółowych  
działań na rok szkolny 2019/2020 
 

Wrzesień 2019 Zespół ds. 
promocji 

3.  
- 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 zachęcani do 
przeglądania strony internetowej 
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. Działania skierowane na 
dbanie o higienę osobistą 
dzieci 

- spotkanie w ramach AZU, przegląd i 
fluoryzacja zębów dziecięcych; 
- prelekcja dotycząca prawidłowej higieny 
jamy ustnej; 
- przeprowadzenie badań profilaktycznych 
wzroku wśród dzieci 5 – letnich; 
- przeprowadzenie badań profilaktycznych 
słuchu wśród dzieci 6 – letnich; 
- udział w programie „Czyste ręce” 
wszystkich grup wiekowych; 
 

Cały rok 
szkolny 

Całe grono 
pedagogiczne 
 

5. Działania skierowane na 
rozwój ruchowy dzieci 

- organizowanie spacerów i wycieczek w 
połączeniu z formami ruchu na świeżym 
powietrzu; 
-tworzenie warunków sprzyjających 
spontanicznej i zorganizowanej 
aktywności ruchowej; 
- przyjmowanie prawidłowej postawy 
podczas siedzenia przy stole, biurku, na 
dywanie, … 

Cały rok 
szkolny 

Całe grono 
pedagogiczne 
 

6. Działania skierowane na 
dbanie o bezpieczeństwo 
dzieci 

- przegląd pod względem bezpiecznego 
użytkowania sprzętu sportowego i 
zabawek w salach i na terenie ogrodu 
przedszkolnego; 
- spotkania z Strażą Miejską , Policją i 
Strażą Pożarną; 
- nauka właściwych zachowań wobec 
„Obcych”, nieznanych zwierząt,  

Cały rok 
szkolny 

Całe grono 
pedagogiczne 
 



-nauka prawidłowego zachowania 
podczas sytuacji zagrażających życiu i 
zdrowiu; 
-nauka własnego adresu zamieszkania i 
numeru telefonu do najbliższej dziecku 
osoby; 
 

7. Działania skierowane na 
zdrowe odżywianie dzieci 

-„Kolorowy tydzień” – promowanie 
jedzenia warzyw i owoców; tydzień 
zielony; tydzień brązowy; tydzień 
pomarańczowy; 
- wprowadzenie znajomości zasad 
żywienia według Piramidy Żywienia; 
- zakładanie w kącikach przyrody malej 
uprawy ziół; 
- zielone hodowle w kącikach przyrody 
 

Cały rok 
szkolny 

Całe grono 
pedagogiczne; 
dyrektor , 
intendentka i 
pracownicy 
kuchni 
 

8. Działania skierowane na 
personel przedszkola  

- organizacja szkoleń 
wewnątrzprzedszkolnych WDN, 
- uczestniczenie w szkoleniach 
doskonalących, 
 

Wg. terminarza Całe grono 
pedagogiczne 
 

9. Realizacja projektów 
prozdrowotnych – według 
ofert instytucji 

- „Zdrowo jemy – zdrowo rośniemy”; 
- „Żywienie na wagę zdrowia”; 
- „Klub zdrowego Przedszkolaka”; 
- „Kubusiowi Przyjaciele Natury” 
- „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”; 
 

Wg ofert Całe grono 
pedagogiczne 
 



10.  Realizacja projektów i 
programów własnych, 
wewnątrzprzedszkolnych 

- „SuperKtoś” 
-„Poznajemy Przyrodę”; 
- „ Innowacja pedagogiczna – bilateralna 
integracja” 
-Zajęcia muzyczno – taneczne  zespołu  
„MOZAIKA”; 
- „Gimnastyka korekcyjna”; 

Cały rok 
szkolny 

Autorki 
programów 

 

 

 


