
SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
PROMUJĄCYCH

ZDROWIE

OKRES PRZYGOTOWAWCZY 
PRZEDSZKOLA NR 2 "ZIELONY WIATRACZEK" 

W SIERAKOWICACH
DO PRZYSTĄPIENIA DO SIECI



DZIAŁAMY OD MOMENTU POWSTANIA PLACÓWKI

Edukacja nie jest przygotowaniem do życia; 
to życie samo w sobie.

– JOHN DEWEY



Przedszkole "Zielony Wiatraczek" w Sierakowicach 
od momentu założenia próbuje wpisać się 

w koncepcję Przedszkola Promującego Zdrowie. By osiągnąć ten
cel podjęliśmy działania mające przyczynić się do przystąpienia

do Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie.
Wszyscy pracownicy przedszkola 

(Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni) zostali
przeszkoleni przez Rejonowego Koordynatora

Sieci Szkół Promujących Zdrowie - p. Ewę Wierzbę w temacie
dotyczącym: koncepcji, standardów,

założeń Przedszkola Promującego Zdrowie. Rodziców także
poinformowano o strukturze programu

dzięki indywidualnie przygotowanym ulotkom 
oraz informacjom umieszczonym na stronie

internetowej, a także na tablicy ogłoszeń w przedszkolnej szatni.

Przedszkole
Promujące 
Zdrowie



Podstawą tworzenia Przedszkola Promującego
Zdrowie jest zrozumienie koncepcji zdrowia.

Zdrowie jest stanem pełnego/całkowitego dobrego
samopoczucia/dobrostanu fizycznego,
psychicznego i społecznego a nie tylko jej brakiem
choroby (według WHO).

CZYM JEST ZDROWIE?
Koncepcja

Przedszkola
Promującego

Zdrowie



SPECYFICZNE
PODEJŚCIA 

W KONCEPCJI
PROMOCJI
ZDROWIA 

które zakłada, że zdrowie jest
tworzone i doświadczane przez ludzi w
siedliskach (miejscach stałego
przebywania) ich codziennego życia,
gdzie pracują, uczą się, bawią,
odpoczywają, kochają;

SIEDLISKOWE
OD LUDZI DO
PROBLEMU

siedlisk dla wymiany
informacji i doświadczeń;

TWORZENIE SIECI DŁUGOTRWAŁOŚĆ DZIAŁAŃ I
SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO
PLANOWANIA I
DOKONYWANIA EWALUACJI

KTÓRE ZAKŁADA, ŻE SPOŁECZNOŚĆ W DANYM SIEDLISKU
IDENTYFIKUJE WŁASNE PROBLEMY, ABY JE ROZWIĄZAĆ,

 ZREDUKOWAĆ; PODEJMUJĄ DZIAŁANIA: ŚRODOWISKOWE 
(ZWIĄZANE Z MIEJSCEM I WARUNKAMI CODZIENNEGO

 ŻYCIA, RELACJAMI Z INNYMI) I OSOBISTE 
(STYL ŻYCIA, KOMPETENCJE, ZDOLNOŚCI PRZYSTOSOWAWCZE);



100 %
ZAANGAŻOWANYCH PRACOWNIKÓW PLACÓWKI

POPARCIE RODZICÓW
DZIAŁANIA WSPÓLNOTY PRZEDSZKOLA



Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura
sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla
wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników, rodziców dzieci.
Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu
i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im
warunki do praktykowania w codziennym życiu zachowań
prozdrowotnych.
Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia
kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie
dbałości o zdrowie oraz prowadzenia edukacji zdrowotnej
dzieci.

STANDARDY

PRZEDSZKOLA PROMUJĄCEGO
ZDROWIE



Przekazywanie dzieciom spójnych i zrozumiałych dla nich informacji dotyczących zdrowia 

Pytanie dzieci o zdanie w sprawach, które je bezpośrednio dotyczą i branie ich pod uwagę;
Powierzanie dzieciom niektórych prostych zadań;
Zachęcanie dzieci do generowania pomysłów,
Zachęcanie dzieci do współpracy z rówieśnikami i dorosłymi oraz tworzenie 

W Przedszkolu Promującym Zdrowie istotne jest:

Przygotowanie dzieci do podejmowania świadomych działań dla własnego zdrowia i
zdrowia innych osób przez:

       i zachowań z nim związanych;

      warunków do tej współpracy;



Uświadomieniu dobie wartości zdrowia dla jednostki;
Identyfikacji czynników wpływających na ich zdrowie, w tym zwłaszcza czynników związanych
ze stylem życia;
Rozwijaniu kompetencji w zakresie dbałości o zdrowie własne i innych;
Przyjmowaniu korzystnych dla zdrowia zmian w swoim stylu życia;
Zrozumieniu koncepcji promocji zdrowia i PPZ;
Doskonalenia umiejętności prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

W Przedszkolu Promującym Zdrowie istotne jest:

Inwestowanie w zdrowie pracowników i ich kompetencje 
w zakresie prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci. 

Należy tutaj pomóc pracownikom w:



Uświadomieniu sobie wartości zdrowia dla nich samych i ich dzieci,
Identyfikacji czynników wpływających na ich zdrowie, w tym zwłaszcza czynników związanych
ze stylem życia,
Rozwijaniu kompetencji wychowawczych oraz w zakresie dbałości o zdrowie własne i dzieci;
Zachęcanie rodziców do podejmowania korzystnych dla zdrowia zmian w ich stylu życia.

W Przedszkolu Promującym Zdrowie istotne jest:

Edukowanie rodziców w zakresie dbałości o zdrowie własne i zdrowie ich dzieci. 
Ważne jest tutaj:

Pozyskiwanie rodziców do współpracy w tworzeniu PPZ na zasadzie partnerstwa;

Pomoc rodzicom w:



Nasze działania:

20.01.2020. WZIĘLIŚMY UDZIAŁ W SZKOLENIU
DLA PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA

PRZEPROWADZONYM PRZEZ
KOORDYNATORA REJONOWEGO PPZ

PRZEPROWADZILIŚMY KAMPANIĘ
INFORMACYJNĄ DLA RODZICÓW NA TEMAT

PPZ



Nasze działania:

10.2020. PRZEPROWADZILIŚMY ANKIETY DLA
PRACOWNIKÓW PLACÓWKI I RODZICÓW,

PRZEBADALIŚMY DZIECI TECHNIKĄ "NARYSUJ
I OPOWIEDZ"

BIERZEMY UDZIAŁ W KONSULTACJACH Z
REJONOWYM KOORDYNATOREM PPZ



Nasze działania:

PRZYGOTOWALIŚMY PLAN DZIAŁAŃ NA ROK
SZKOLNY 2020/2021 I ROZPOCZĘLIŚMY JEGO

REALIZACJĘ


