
                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Witamy na stronie promocji zdrowia  w 

nowym roku szkolnym 2019/2020 



          Nasze Przedszkole od 2007 roku prowadzi działania skierowane na 

wszechstronny rozwój zdrowotny swoich wychowanków. W 2015 roku uzyskaliśmy 

Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.  

      W Chorzowie jesteśmy pierwszym Przedszkolem, które posiada  tak znaczące 

wyróżnienie. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



   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   

 

 

 



 

                  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. 

 



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 

 

 

 



W dniu 20 marca 2019, otrzymaliśmy informację z Ministerstwa 

Edukacji o rekomendacji naszego Przedszkola do Krajowego Certyfikatu 

Przedszkola Promującego Zdrowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 No i stało się !  
 „ Potwierdzenie udziału w uroczystym wręczeniu Krajowych Certyfikatów Przedszkole Promujące Zdrowie i Szkoła 

Promująca Zdrowie w dniu 27 listopada 2019 r. godz. 12.00 w ORE, Aleje Ujazdowskie 28, Warszawa „ 

 

 

 

 

 

 

Stoją od prawej: Valentina Todorovska -Sokołowska -przedstawiciel ORE ZPZS; Prof. Barbara Woynarowska- 
przewodnicząca Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie;         
Iwona Michałek-  Wiceminister Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej; Mariola Piecha -
Dyrektor Przedszkola nr 1  ; Tomasz Wojtasik - wojewódzki koordynator Śląskiej Sieci Przedszkoli i Szkół 
Promujących Zdrowie  oraz ja  koordynator przedszkolny. 



Informacja ze strony Ministerialnej : 
Wręczenie Krajowych Certyfikatów „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” 

 

„27 listopada 2019 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się uroczyste wręczenie 
Krajowych Certyfikatów „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie”. Minister Edukacji 
Narodowej Dariusz Piontkowski przyznał to prestiżowe wyróżnienie 22 przedszkolom i 32 
szkołom należącym do sieci przedszkoli i szkół promujących zdrowie w Polsce. 

Wiceminister edukacji Iwona Michałek pogratulowała laureatom otrzymania wyróżnienia. Podkreśliła, że 
zdrowie i edukacja są ze sobą nierozerwalnie związane. Przyznanie certyfikatu to formalne uznanie dla 
wysiłków całej społeczności szkolnej realizującej długofalowe i systemowe działania w zakresie promocji 
zdrowia. 

Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że przedszkole i szkoła pracują zgodnie z modelem przedszkola 
promującego zdrowie/szkoły promującej zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć, 
będących wynikiem wieloletniej, długofalowej i systematycznej pracy. 



Krajowy Certyfikat „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” w roku 2019 otrzymały Przedszkola ze Śląska: 

 Przedszkole Miejskie nr 27 w Sosnowcu 
 Przedszkole nr 1 w Chorzowie 
 Przedszkole nr 25 w Zabrzu 
 Przedszkole Miejskie nr 10 w Jaworznie 
 Miejskie Przedszkole nr 52 w Katowicach 
 Przedszkole nr 38 w Zabrzu 
 Przedszkole Miejskie nr 28 w Sosnowcu 
 Przedszkole Miejskie nr 15 w Jaworznie 
 Miejskie Przedszkole nr 12 w Katowicach” 

Pragnę w imieniu Dyrektor Marioli Piecha oraz swoim własnym  

serdecznie podziękować całej społeczności naszego Przedszkola, za trud 

włożony w zdobycie tego Certyfikatu. 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                        


