
 

 

 

 
 

RAPORT ZA ROK 2018/2019 

 

INFORMACJE  PODSTAWOWE O SZKOLE/PLACÓWCE: 

Nazwa Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w 

Koninie 

 

 Ul. Przemysłowa 7, 62 – 510 Konin 

 

 

Telefon 63 2424355 

Adres mailowy sekretariat@przedszkole32konin.pl 

Strona www www.przedszkole32konin.pl 

Imię i nazwisko dyrektora Dorota Wierońska 

Imię i nazwisko koordynatora Agnieszka Walkowska 

Imiona i nazwiska członków 

szkolnego zespołu 

1. nauczyciele: Agnieszka Walkowska, Beata 

Szatkowska, Agnieszka Nikiel, Małgorzata 

Fiałkowska,  

2. rodzice: Mariola Andrzejewska, Olga 

Krzewińska-Botor 

3. pracownicy niepedagogiczni: Małgorzata Sass, 

Jerzy Tomaszewski, Aleksandra Morkowska 

Data otrzymania certyfikatu 
Wielkopolskiej Sieci Szkół 
Promujących Zdrowie 

 

  19.11.2015r. 

Nr w wykazie szkół/placówek (lista 
dostępna na stronie 
www.ko.poznan.pl) 

Nr 7/SzPZ/2015 

 
 

1. Plan działań w zakresie promocji zdrowia. 
 
Załącznik nr 1 

 
 

2.  Sprawozdanie z realizacji podjętych działań. 
 

RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY/PLACÓWKI,  
KTÓRA NALEŻY DO 

WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE 
 



Zespół do spraw Promocji Zdrowia we współpracy z pozostałymi nauczycielami oraz całym 

personelem przedszkola zrealizował następujące zadania:  

 

− Kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród dzieci, rodziców, pracowników 

przedszkola  poprzez propagowanie szeroko rozumianej edukacji żywieniowej: 

• przygotowywanie zdrowych potraw przez dzieci w ramach zajęć 
dydaktycznych 

• codzienne zdrowe przekąski ,,Witaminka” w postaci owoców i warzyw oraz 

ich przetworów, 

• poprawa stanu zdrowia populacji dzieci narażonych na nadwagę, otyłość i 
choroby dietozależne. 

• pogadanki i zajęcia dydaktyczne uwzględniające założenia piramidy żywienia 

związane z propagowaniem aktywności ruchowej i regularnego picia wody 

 

− Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej wśród dzieci: 

• udział w Europejskim Tygodniu Sportu „Be active” zorganizowanym pod 

patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki,  

• udział w XVI Olimpiadzie z Bolkiem i Lolkiem- zdobycie III go miejsca  

• cykliczne zajęcia ruchowe dla dzieci i rodziców prowadzone z elementami 

metody Weroniki Sherborne, 

• zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w grupach prowadzone przez rehabilitanta. 

• udział w ogólnopolskim maratonie przedszkolaków ,,Sprintem do maratonu”, 

• udział w akcji Światowy Dzień Zdrowia pod hasłem „Uniwersalny 

zasięg/dostęp do opieki zdrowotnej” poprzez wykonanie plakatu oraz akcję 
informacyjną wśród rodziców 

• codzienny pobyt na świeżym powietrzu, 

• udział w XXI Ogólnopolskim Biegu Milowego Słupa 

• Rodzinny Miejski Festyn Integracyjny „W zdrowym stylu” 

 

− Promowanie działań proekologicznych: 

• prowadzenie rabatek kwiatowo-warzywnych przez przedszkolaki, 

• zajęcia edukacyjne dotyczące segregowania śmieci, zbiórka makulatury i 

plastikowych nakrętek. Wdrażanie procedur antysmogowych w celu ochrony 

zdrowia. 

• podnoszenie swiadomości rodziców w zakresie ochrony dzieci przed 

ekspozycją na dym tytoniowy. 

• zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy 

przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich 

tytoń. 

• uwrażliwienie dzieci na niebezpieczeństwo oraz kształtowanie umiejętności 

przewidywania skutków swoich działań,  
 



− Dbałość o zdrowie psychiczne : 

• „Grupa wsparcia dla rodziców” – spotkania z psychologiem, 

• zajęcia z wykorzystaniem technik arteterapii – bajkoterapia, czytanie dzieciom 

bajek, 

• zajęcia z dogoterapii, 

 

Realizowano : 

• Program edukacyjny „ Mamo, Tato-co wy na to” powstały z inicjatywy 

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu, 

• Przedszkolny Program Edukacji Antynikotynowej pt. „Czyste powietrze wokół nas”  

• Projekt międzynarodowy „Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka”.  

• działania w zakresie międzynarodowego Programu Eco School- Szkoły dla 

ekorozwoju- ,,Zielona Flaga” 

• Projekt społeczno-edukacyjny Akademia Zdrowego Przedszkolak. 

• Działania w ramach programu „Chronimy Dzieci” dotyczących profilaktyki przemocy 

wobec dzieci.   

 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym: 

• Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Koninie,  

• Komenda Miejska Policji,  

• Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej . 

• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie-studentki z kierunku 

pielęgniarstwo, 

• Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 

Koninie – studentki z kierunku higienistka stomatologiczna 

• Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , 

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 

• Sąd Rejonowy w Koninie- kurator sądowy działający w ramach koordynowania pracy 

rodziny sprawującej  pieczę zastępczą nad nieletnim 

• Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie 

 
 
 
 
 
 

3. Monitoring podjętych działań. 
 
Działania prozdrowotne są dokumentowane poprzez: 

- sprawozdania zespołu ds. promocji zdrowia po każdym semestrze, 

- sprawozdania do sanepidu po każdej akcji i z programów prozdrowotnych, 

- dokumentację fotograficzną, 
- dokumentację wychowawców – zapisy w dziennikach, 



- przygotowanie gazetek przedszkolnych,  

- wystawy wytworów dzieci, 

- przeprowadzenie spotkań z przedstawicielami służb ratowniczych, 

- kronikę szkolną, 
- zaświadczenia o ukończonych szkoleniach, 

- dyplomy za udział w programach profilaktycznych. 

 
4. Informacja na temat ewaluacji podjętych działań. 

 
Ewaluację podjętych działań przeprowadzono na podstawie obserwacji umiejętności dzieci, 

pomiarów diagnostycznych – wzrostu i masy ciała,  informacji zwrotnych od rodziców, 

specjalistów, partnerów współpracujących z placówką a także opinii wychowanków. 

Nastąpił wzrost świadomości przedszkolaków na temat właściwych nawyków żywieniowych, 

które zapobiegają  nadwadze i otyłości  oraz chorobom z tym związanymi. Dzieci zostały 

wdrożone  do świadomej aktywności fizycznej, która warunkuje optymalny rozwój. Brały 

udział w niestandardowych zajęciach promujących zdrowy styl życia np. olimpiady, festyny 

sportowe, zajęcia taneczne, spotkania z ciekawymi ludźmi. 

 
 
 
 

5. Dokumentacja potwierdzająca podjęte działania – załącznik „Prezentacja działań z zakresu 
promocji zdrowia podjętych przez ... (wpisać szkołę/placówkę) w roku….. (wpisać rok). 

 
Uwaga! 
Prezentację przygotować w programie PowerPoint. Maksymalna liczba slajdów nie powinna 
przekraczać 25. Do raportu dołączyć wydruk prezentacji (6 - 8 slajdów na stronie). 
 
 

6. Opis stopnia przygotowania do przystąpienia z wnioskiem o przyjęcie do Krajowej Sieci 
SzPZ/nadanie polskiego certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie – wypełniają tylko te 
szkoły/placówki, które należą do Wielkopolskiej Sieci SzPZ dwa lata lub więcej. 

 
Nasza placówka planuje ubiegać się o przyjęcie do Krajowej Sieci Szkół Promujących   
Zdrowie  
 
 
 
 
 
 
 
               Podpis Dyrektora:                                            Podpis koordynatora szkolnego: 
 
 
              Dorota Wierońska                                                   Agnieszka Walkowska 
 
 

 
Konin, 22.08.2019r. 
miejscowość, data 

 
 
 



 
Raport z rocznej działalności szkoły/placówki ubiegającej się o przyjęcie do Wielkopolskiej 
Sieci Szkół Promujących Zdrowie umieścić szkolnej stronie internetowej. Raportów nie należy 
nadsyłać do Kuratorium Oświaty. 
 
 
 
 

 
Załącznik nr 1 

LP.  ZADANIA 

TERMIN  

WYKONANIA 

1.  Arteterapia – terapia zaburzeń emocjonalnych wśród dzieci z 

wykorzystaniem technik artetarapii-np. bajkoterapia, drama, 

taniec. 

Cały rok 

2.  Prowadzenie zajęć z elementami Ruchu Rozwijającego Weroniki 

Sherborne. 

Cały rok 

3.  Współpraca z psychologiem- konsultacje, prelekcje, grupa 

wsparcia dla rodziców.   

Cały rok 

4.  Realizacja programu ” Czyste powietrze wokół nas”- 

zapobieganie następstwom palenia tytoniu. 

Cały rok 

5.  Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka „W zdrowym ciele zdrowy 

duch” 

IX 

6.  Organizacja Festynu Rodzinnego. V/VI 

7.  Europejski Tydzień Sportu „Be Active” ,,Sprintem do Maratonu”.  IX 

8.  „My się ruchu nie boimy” - ruch na świeżym powietrzu.  Cały rok 

9.  Udział w "Olimpiadzie sportowej z Bolkiem i Lolkiem".  Według zgłoszenia 

10.  Integracyjna Olimpiada Sportowa „Równajmy szanse”. III 

11.  Współpraca ze specjalistami: rehabilitant, fizjoterapeuta, 

pielęgniarka, neurolog. 

Cały rok 

12.  Prowadzenie gazetki prozdrowotnej dla rodziców, udostępnienie 

materiałów tematycznych. 

Cały rok 

13.  „My się ruchu nie boimy” ruch na świeżym powietrzu. Cały rok 

14.  Profilaktyka wad postawy w ramach zajęć dydaktycznych, zabaw 

ruchowych, gimnastyki korekcyjnej.  

Cały rok 

15.  Realizacja Ogólnopolskiego projektu „Akademia Zdrowego 

Przedszkolaka”. 

Cały rok 



16.  Zorganizowanie konkursu literackiego o tematyce zdrowotnej. IV  

17.  Samodzielne przygotowywanie kanapek przez dzieci podczas 

śniadania i podwieczorku. Celebrowanie posiłków. 

Cały rok 

18.  Realizacja programu : „Mamo, Tato – co Ty na to?” – dzieci 5, 6-

cioletnie.  

II semestr 

19.  Realizacja programu „Chronimy dzieci” Cały rok 

20.  Realizacja międzynarodowego projektu „Inteligencja 

emocjonalna – kluczem do sukcesu dziecka” 

Cały rok 

 

 

 

 


