
PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 59 W OPOLU-BRZEZIU



Link do hymnu PP59 w Opolu-Brzeziu (kliknij)

https://youtu.be/G9hy58O-DDQ


Od 2017 r. PP59 zlokalizowane jest w najmniejszej
dzielnicy Opola (wcześniej w miejscowości Brzezie).
Usytuowane jest między domkami jednorodzinnymi,
w otoczeniu pól, lasów i łąk. Przedszkole rozpoznaje
potrzeby środowiska lokalnego, z którym współpracuje.
Od wielu lat zajmuje się promocją zdrowia i edukacją
prozdrowotną.



Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu-
Brzeziu od 2012 r. należy do Opolskiej 
Sieci Szkół Promujących Zdrowie, 
a w 2015 r. zostało uhonorowane 
Wojewódzkim Certyfikatem Przedszkola 
Promującego Zdrowie.

Nasze przedszkole to miejsce, w którym 
promocja zdrowia jest jednym 
z priorytetowych zadań i wpisuje się 
w koncepcję funkcjonowania 
i działalności placówki.



DZIAŁANIA PODEJMOWANE 
W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU
PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE 

W PP59 W OPOLU



PROMOWANIE ZDROWEGO ODŻYWIANIA

Kisimy kapustę

Owocowe szaszłyki

Sałatka jarzynowa

Robimy sok



Dzień mleka

Poznajemy warzywaLubimy wodę

Dzień chleba Spotkanie z dietetykiem



Jarzynowy bal Owocowy bal

Pieczemy pierniki z rodzicami „Szwedzki stół”



PROMOWANIE AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ

Zabawy ruchowe w ogrodzie

Gry zespołowe

Zajęcia fitnesGimnastyka korekcyjna

Zajęcia karate



Integracyjny turniej sportowy

Turniej gier i zabawMikołaj na sportowo

Igrzyska piłkarskie



„Taniec Smerfów”

„Jezioro łabędzie”

Taniec nowoczesny

Kujawiak

PRZEGLĄDY 
TAŃCA

PRZEDSZKOLAKÓW



EDUKACJA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

Bezpiecznie na pasach

Spotkanie z policjantemZabawy edukacyjne



Pierwsza pomoc

Spotkanie z ratownikiem wodnymSpotkanie ze strażakami

Spotkanie z ratownikiem medycznym



Teatrzyk o bezpieczeństwie

Bezpiecznie na rowerkach

Projekt „Widoczni na drodze”

Bezpieczny spacer



DZIAŁALNOŚĆ EKOLOGICZNA

Dzień Ziemi Segregujemy śmieci

Spotkanie z leśniczym

Nasze drzewko



Sadzimy drzewko

Nasze uprawy Zielony dzień



Zajęcia w CNP

W izbie leśnej

Ekologiczna moda

Praca plastyczna –Jestem EKO

EKO festiwal

Mali badacze



DBANIE O HIGIENĘ

Spotkanie z kosmetyczką

Spotkanie z fryzjerką

Myjemy ręce

Myjemy zęby



Spotkanie z dentystką

Spotkanie z pielęgniarkąW gabinecie stomatologicznym

W aptece



TWORZENIE KLIMATU SPRZYJAJĄCEGO ZDROWIU I DOBREMU SAMOPOCZUCIU

Patyczak Zippi

Jesteśmy życzliwi Jesteśmy koleżeńscy

Podsumowanie programu Przyjaciele Zippiego



Uczymy się o emocjach

Kiermasz charytatywny

Zabawy walentynkowe

Wyrażanie ekspresji – zabawa w teatrProgram – Opole w rytmie życzliwości 



Dzień Rodziny

Występy dla starszych i samotnych Jasełka w DPS Z życzeniami dla mieszkańców

Spotkanie z babcią i dziadkiem



PROMOWANIE ZDROWIA W ŚRODOWISKU

W opolskim ratuszu „Wesoła rodzinka” – festyn 

Teatrzyk dla mieszkańców dzielnicy

Występy w środowisku



Współpraca z PMWSzZ

Współpraca z sanepidem Warsztaty edukacyjne z rodzicami

W przepompowni wody



Środowiskowa zabawa taneczna Spotkanie z absolwentami

Wojewódzki konkurs o zdrowiu

Przegląd tańca – integracja z opolskimi przedszkolakami



Urząd Miasta Opola

Kuratorium Oświaty w Opolu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu i w Dobrzeniu Wielkim

Komenda Miejska Policji w Opolu

Nadleśnictwo Kup

Ośrodek Zdrowia w Dobrzeniu Wielkim

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu

Dom Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim

Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim

Rada Dzielnicy Brzezie

Przedszkola Miasta Opola i gminy Dobrzeń Wielki

Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli w Opolu (RCRE, RZPWE, MODN)

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

NASI PARTNERZY



CO NAS WYRÓŻNIA JAKO PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE?

• PP59 to wiodąca placówka promująca zdrowie w środowisku, realizująca szereg 

programów ekologicznych, społecznych i sportowych. Organizujemy coroczne Przeglądy 

Tańca Przedszkolaków. 

• W realizację naszej misji angażuje się cały personel pedagogiczny, administracyjno-

obsługowy i rodzice. Działania prowadzimy w sposób planowy, systemowy i długofalowy.

• Kształtujemy prawidłowe nawyki żywieniowe (zdrowy jadłospis, jedzenie owoców z sadu 

przedszkolnego, samodzielne przygotowywanie produktów: pierogów, kompotów, 

jogurtów).

• Realizujemy wiele programów i przedsięwzięć z zakresu edukacji zdrowotnej.

• Współpracujemy z instytucjami i fundacjami w zakresie krzewienia oświaty zdrowotnej.

• Pozyskujemy partnerów wspierających działania w zakresie promocji zdrowia.



WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 
W RAMACH PROGRAMU 

PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE 
PRZEPROWADZONEJ 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020



WSTĘP

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej 
w celu ubiegania się o nadanie Krajowego Certyfikatu Przedszkole Promujące Zdrowie.

Badania zostały wykonane zgodnie z zasadami i narzędziami do autoewaluacji 
w przedszkolu promującym zdrowie, opracowanymi przez prof. Barbarę Woynarowską.

Zgodnie z wytycznymi Ośrodka Rozwoju Edukacji zastosowano i wykorzystano do badań 
ankiety dla nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i rodziców. 
Przeprowadzono badanie dzieci techniką „Narysuj i opowiedz”. 
Wyniki badań opracowane zostały w formie raportu.

Ewaluację zrealizował Zespół Promocji Zdrowia PP59 w Opolu, który tworzą przedstawiciele 
różnych grup społeczności przedszkolnej; zarówno nauczyciele, jak i pracownicy 
niepedagogiczni oraz rodzice wspierani przez koordynatora programu – dyrektora 
przedszkola Kornelię Macioszek.



STANDARD I

Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura 

sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla 

wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.



Wymiar
Średnia liczba 

punktów

Wybrane elementy, których poprawa jest pilna i możliwa

(wybierz je z kolumny 3)

a b c

1. Uwzględnienie promocji zdrowia w 

dokumentach oraz w pracy i życiu 

przedszkola

4,7

Nieznaczne zaangażowanie pracowników niepedagogicznych na rzecz 

promocji zdrowia w przedszkolu

2. Struktura dla realizacji programu 

przedszkola promującego zdrowie
4,8

Zbyt ogólnikowe zapoznanie nowych przedstawicieli rodziców z zadaniami 

zespołu PPZ

3. Szkolenia, systematyczne 

informowanie i dostępność informacji 

na temat koncepcji przedszkola 

promującego zdrowie

4,6

Niska frekwencja pracowników niepedagogicznych na szkoleniach

dotyczących PPZ. 

Niewystarczające informowanie rodziców dzieci nowoprzyjętych do 

przedszkola o idei, celach  i działaniach programu „PPZ”

4. Planowanie i ewaluacja działań w 

zakresie promocji zdrowia oraz ich 

dokumentowanie

5

Podsumowanie wyników w standardzie pierwszym



Średnia liczba punktów dla standardu pierwszego (dla 4 wymiarów): 4,8

Problem priorytetowy:

Niewystarczające informowanie rodziców dzieci nowoprzyjętych o idei, celach, zasadach 

i działaniach Przedszkola Promującego Zdrowie

Podsumowanie wyników w standardzie pierwszym



STANDARD II

Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu 

i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci.



Badana grupa
liczba zbadanych osób

Wymiary
(numery stwierdzeń)

Ocena: średnia 

punktów w 

każdym wymiarze

Ocena: średnia 

punktów we 

wszystkich 

wymiarach

Elementy wymagające poprawy
(jeśli aktualny stan odbiega od 

pożądanego (5 pkt)

1 2 3 4 5

Nauczyciele
liczba: 5

Stwarzanie nauczycielom możliwości uczestnictwa w życiu przedszkola (4-5) 5

5

Relacje i wsparcie ze strony dyrektora przedszkola (6-9) 5

Relacje między nauczycielami (10-12) 5

Relacje z rodzicami dzieci (13-15) 5

Pracownicy
niepedagogiczni

liczba: 5

Stwarzanie pracownikom możliwości uczestnictwa w życiu przedszkola (4-5) 4

4,8

Poziom zaangażowania pracowników 

niepedagogicznych w realizację zadań 

przedszkola

Relacje i wsparcie ze strony dyrektora przedszkola (6-8) 5

Relacje z nauczycielami (9-11) 5

Relacje z innymi pracownikami p-la, którzy nie są nauczycielami (12-14) 5

Rodzice dzieci
liczba: 40

Stwarzanie rodzicom możliwości uczestnictwa w życiu przedszkola (3-6) 5

5
Relacje z nauczycielami i dyrektorem (7-9) 5

Postrzeganie przez rodziców sposobu, w jaki nauczyciele traktują ich dziecko 

(10-13)
5

Badanie klimatu społecznego przedszkola za pomocą ankiety



Podsumowanie wyników w standardzie drugim: 
badanie klimatu społecznego przedszkola za pomocą ankiety

Średnia liczba punktów dla standardu drugiego dla wszystkich badanych grup
dorosłych: 4,9

Problem priorytetowy:

Niewystarczający poziom zaangażowania pracowników niepedagogicznych
w realizację zadań przedszkola



Wymiary klimatu  
społecznego

A. Co dzieci lubią w przedszkolu? Co im się w nim podoba? B. Czego dzieci nie lubią w przedszkolu? Co im się w nim nie podoba?

Treści (wskaźniki) zawarte w notatkach 
z rozmów z dziećmi

Liczba
wskazań

Treści (wskaźniki) zawarte w notatkach z rozmów 
z dziećmi

Liczba
wskazań

1. Samopoczucie 
i atmosfera 
w przedszkolu

jest miło i wesoło, rozdzielamy serduszka
jest fajnie
wszystko lubię

2
1
2

2. Osoby dorosłe 
i relacje z nimi

wszystkie panie, panią dyrektor
jak panie się uśmiechają
jak pani czyta bajki i opowiada ciekawe 
rzeczy

9
1
1  

3. Dzieci i relacje 
między nimi

zabawy z koleżankami i kolegami.
zgodna zabawa

10
2     

popychanie, dokuczanie, bicie, krzyki, przedrzeźnianie
zabieranie przez dzieci zabawek, przeszkadzanie 
odtrącenie w zabawie, stwierdzenie „nie lubię cię”
skarżenie, pokazywanie języka

7
4
2
3

4. Rzeczy
(zabawki, sprzęty)

autka, klocki, magnesy, książki, gry, puzzle, 
lalki, układanki, zwierzątka
kąciki – kuchenka, teatrzyk, 
plac zabaw

13
3
2
2        

budowane pistolety z klocków
połamane kredki
lalki (chłopcy)
samochody (dziewczynki)

2
1
3
3

5. Aktywności
(zajęcia, zabawy,     
imprezy)

zabawa klockami, rysowanie, tańce, książki 
zajęcia z j.  ang., niem., zajęcia z literkami 
gra na instrumentach, śpiewanie
ćwiczenia z kodowania
zabawy sportowe, gra w piłkę, 

14
7
3
4
6

rysowanie
praca w książce

1
2

6. Jedzenie i picie
owoce, szwedzki stół, soki, kompot, koktajl
zupa mleczna, mięso, spaghetti, pierogi

8
9

zupy, mięso
wiśniowy kompot

1
2

7. Pomieszczenia, 
wyposażenie i teren 
przedszkola

ogród/plac zabaw
telewizor
trampolina

3
1
2

8. Inne Słońce 1 przedszkole jest za długo, wczesne wstawanie 2

Badanie klimatu społecznego w grupie przedszkolnej techniką „Narysuj i opowiedz”



Badanie klimatu społecznego – przykładowe wypowiedzi wychowanków 
„Co dzieci lubią w przedszkolu?”

„Lubię kodowanie i zabawy 
w dodawanie” (Malwinka 6-l.)

„Lubię rysować, budować z klocków, zajęcia 
z niemieckiego i angielskiego, bawić się 
z moimi koleżankami i lubię panie” (Miłka 6-l.)

„Lubię rysować, bawić się klockami 
i samochodami. Lubię zajęcia 
z angielskiego” (Max 5-l.)



Badanie klimatu społecznego – przykładowe wypowiedzi wychowanków 
„Czego dzieci nie lubią w przedszkolu?”

„Nie lubię, jak dzieci pokazują język, jak ktoś mi dokucza 
i rysuje moją książkę, jak ktoś się wyśmiewa z drugiego 
dziecka. Nie lubię żadnej zupy” (Emilka 6-l.)

„Nie lubię krzyku, lalek, bicia i uważam, 
że przedszkole jest za długo” (Max 6-l.)

„Nie lubię jak ktoś się bije i krzyczy, jak 
dzieci pokazują język” (Kamilka 6-l.)



Mocne strony:  
Dzieci lubią spędzać czas w przedszkolu, mają dobre relacje z dorosłymi w placówce. Chętnie się bawią
i aktywnie uczestniczą w zajęciach proponowanych im przez nauczycielki np.: w zajęciach z kodowania,
sportowych, językowych, plastycznych, tanecznych. Większość wychowanków lubi przedszkolne menu, dużo
satysfakcji przynosi im samodzielne komponowanie kanapek, robienie sałatek i soków.

Słabe strony, problemy do rozwiązania:
Relacje we wspólnych zabawach nie zawsze są dobre. Dzieci nie lubią niewłaściwego zachowania swoich
kolegów: krzyku, hałasu, przeszkadzania w zabawie i dokuczania. Niektóre przedszkolaki wyrażają swoje
emocje w sposób nieakceptowany społecznie i nie stosują zasad ustalonych w grupie.

Problem priorytetowy:
Część dzieci nie przestrzega określonych norm zachowania się w grupie

Podsumowanie wyników w standardzie drugim: 
badanie klimatu społecznego w grupie przedszkolnej techniką 

„Narysuj i opowiedz”

Grupa dzieci w wieku 5-6 lat. Liczba dzieci w grupie: 25. Liczba zbadanych dzieci: 24



STANDARD III

Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci 

i stwarza im warunki do praktykowania w codziennym życiu 

zachowań prozdrowotnych.



Wymiar

Średnia 

liczba 

punktów

Wybrane elementy, których poprawa jest pilna i możliwa

(wybierz je z kolumny 3)

a b c

1. Program edukacji zdrowotnej 

w przedszkolu i jego realizacja

4,8

Słabe zaangażowanie części rodziców planowaniem i realizacją pracy 

wychowawczo-dydaktycznej z zakresu edukacji zdrowotnej. 

Zadania prozdrowotne zainicjowane w przedszkolu nie zawsze są 

kontynuowane w domu. Ujednolicenie działań przedszkola i domu 

rodzinnego z zakresu edukacji zdrowotnej.

2. Umożliwianie dzieciom praktykowania 

prozdrowotnych zachowań związanych 

z żywieniem
4,7

Nagradzanie dzieci słodyczami podczas konkursów, urodzin, występów. 

Nieodpowiedni dobór artykułów spożywczych i napojów podczas imprez 

przedszkolnych. 

3. Umożliwianie dzieciom praktykowania 

zachowań związanych z dbałością o ciało
5

4. Działania dla zwiększenia aktywności fizycznej
5

5. Umożliwianie dzieciom praktykowania 

zachowań zwiększających ich bezpieczeństwo 5

Podsumowanie wyników w standardzie trzecim



Podsumowanie wyników w standardzie trzecim: 

Średnia liczba punktów dla standardu trzeciego (dla 5 wymiarów): 4,9

Mocne strony:
W przedszkolu realizowany jest program edukacji zdrowotnej. Umożliwia się dzieciom
praktykowanie zachowań prozdrowotnych, związanych z żywieniem (przygotowywanie zdrowych
posiłków) i dbałością o ciało (np. mycie zębów), rozwijanie aktywności fizycznej oraz kształtowanie
postaw zwiększających bezpieczeństwo wychowanków.

Słabe strony:
Działania prozdrowotne zainicjowane w przedszkolu nie zawsze są kontynuowane w domu.
Zaangażowanie części rodziców planowaniem i realizacją pracy wychowawczo-dydaktycznej
z zakresu edukacji zdrowotnej nie jest wystarczające. Zdarza się, że dzieci są nagradzane
w przedszkolu słodyczami. Słodycze pojawiają się także podczas imprez i uroczystości
przedszkolnych.

Problem priorytetowy:
Część rodziców nie kontynuuje działań prozdrowotnych z dziećmi w domu



STANDARD IV

Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia 

kompetencji pracowników i rodziców dzieci 

w zakresie dbałości o  własne zdrowie 

oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.



Wymiar

Średnia 

liczba 

punktów

Wybrane elementy, których poprawa jest pilna i możliwa

(wybierz je z kolumny 3)

a b c

1. Rozwijanie kompetencji pracowników 

do dbałości o zdrowie i prowadzenia 

edukacji zdrowotnej dzieci

4,8

Niewystarczające kompetencje pracowników niepedagogicznych 

w zakresie dbałości o zdrowie i edukacji zdrowotnej dzieci

2. Pomoc rodzicom dzieci w rozwijaniu 

kompetencji do dbałości o zdrowie 

i do wychowywania swego dziecka
4,8

Niedostateczne wykorzystanie aktywności dziadków na rzecz realizacji 

zadań z edukacji zdrowotnej w przedszkolu

Podsumowanie wyników w standardzie czwartym



Podsumowanie wyników w standardzie czwartym: 

Średnia liczba punktów dla standardu czwartego (dla 2 wymiarów): 4,8

Problem priorytetowy:

Niedostateczne wykorzystanie aktywności dziadków na rzecz realizacji zadań z edukacji

zdrowotnej w przedszkolu



STANDARD V

Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia 

kompetencji pracowników i rodziców dzieci 

w zakresie dbałości o  własne zdrowie 

oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.



Badana grupa Średnia 

liczba 

punktów 

Najważniejsze lub najczęściej powtarzające się czynniki wpływające na 

samopoczucie  (dotyczy odpowiedzi na pytania otwarte w ramkach

Dobrze Źle
1 2 3 4

Nauczyciele 
Liczba: 5

5

• miła domowa atmosfera
• udzielanie wzajemnej pomocy 
• docenianie przez dyrektora
• dobra współpraca z dyrektorem, rodzicami 

i personelem 
• życzliwość  

Pracownicy  niepedagogiczni 
Liczba: 5 5

• dobra atmosfera 
• wzajemna pomoc 
• kulturalne odnoszenie się do siebie
• współpraca 
• pomoc dyrektora przedszkola w razie potrzeby 

Rodzice dzieci 
Liczba: 40

4 • zaangażowanie i uprzejmość nauczycieli
• domowa atmosfera  
• życzliwość i uśmiech każdego dnia
• zadowolenie dziecka (chętnie przychodzi do p-la)
• pomoc nauczycieli
• dużo zabawek i pomocy dydaktycznych
• duży dobrze wyposażony plac zabaw, ogród i sad
• dzieci czują się w p-lu dobrze i bezpiecznie 

• nagradzanie 
słodyczami

Ocena efektów działań – dobre samopoczucie w przedszkolu



Średnia liczba punktów dla wszystkich grup: 4,7

Elementy wymagające poprawy: 

nagradzanie dzieci słodyczami, celebrowanie urodzin cukierkami w przedszkolu

Problem priorytetowy: 

Nagradzanie dzieci słodyczami 

Podsumowanie – dobre samopoczucie w przedszkolu:



Badana  grupa Średni  odsetek  odpowiedzi Tak

1 2

Nauczyciele
Liczba: 5 100%

Pracownicy  niepedagogiczni
Liczba: 5 100%

Rodzice dzieci
Liczba: 40 75%

Średni odsetek odpowiedzi: Tak – dla wszystkich grup łącznie – 92%

Wnioski do dalszych działań: 

Wprowadzenie podczas imprez przedszkolnych oraz urodzin dzieci menu owocowo-warzywnego 

zamiast słodyczy

Podejmowanie działań dla wzmocnienia zdrowia:



KORZYŚCI Z PRZEPROWADZONEJ AUTOEWALUACJI

• Przeprowadzona autoewaluacja pokazała w jakim stopniu przedszkole osiągnęło

ustalone standardy PPZ.

• Autoewaluacja pozwoliła określić mocne i słabe strony placówki i zdiagnozować

problemy priorytetowe.

• Uzyskane dane stanowią podstawę do planowania dalszych kierunków działań

w zakresie promocji zdrowia w naszym przedszkolu.

• Wyniki badań zmotywowały nas do podejmowania dalszych działań, osiągania

lepszych rezultatów w zakresie promocji zdrowia.



WYŁONIONE PRIORYTETY NA PODSTAWIE WYNIKÓW AUTOEWALUACJI

Standard Średnia liczba  

punktów 

Problem priorytetowy

1 2 3

1. Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i 
struktura sprzyjają realizacji długofalowych, 
zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia 
dzieci, pracowników i rodziców dzieci

4,8
Niedostateczne informowanie rodziców dzieci nowoprzyjętych 
o idei, celach, zasadach i  działaniach Przedszkola Promującego 
Zdrowie.
Niewystarczająca współpraca w zakresie planowania 
i realizowania działań prozdrowotnych 

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

4,9
Niewystarczający poziom zaangażowania pracowników 
niepedagogicznych w realizację zadań przedszkola.
Część dzieci nie przestrzega określonych norm zachowania się 
w grupie.

3. Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci  
i stwarza im warunki do praktykowania  w 
codziennym życiu zachowań prozdrowotnych

4,9
Część rodziców nie kontynuuje działań prozdrowotnych
z dziećmi w domu

4. Przedszkole podejmuje działania w celu 
zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców 
dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz 
prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci

4,8
Niedostateczne wykorzystanie aktywności dziadków na rzecz 
realizacji zadań z edukacji zdrowotnej w przedszkolu



Wyniki autoewaluacji ukazały oczekiwania rodziców, nauczycieli,

pracowników niepedagogicznych w zakresie promocji zdrowia

w naszym przedszkolu. Umożliwiły wyłonienie problemu

priorytetowego oraz przyczyniły się do opracowania programu

przedszkola promującego zdrowie na kolejne lata.



WYBÓR PROBLEMU PRIORYTETOWEGO

Niewystarczająca współpraca rodziców i pracowników przedszkola 
w zakresie planowania i realizowania działań prozdrowotnych

CEL: 

Zwiększenie współpracy rodziców i pracowników przedszkola 
w zakresie planowania i realizowania działań prozdrowotnych



DZIAŁANIA PLANOWANE NA PRZYSZŁY ROK SZKOLNY

• Przedstawienie całej społeczności przedszkola wyników autoewaluacji placówki,

zaproponowanie zadań do realizacji

• Wyjaśnienie rodzicom i wszystkim pracownikom przedszkola znaczenia ich udziału w edukacji

zdrowotnej dzieci

• Dostarczenie nauczycielom, rodzicom i pracownikom niepedagogicznym informacji z zakresu

PPZ w celu pogłębienia ich wiedzy i umiejętności

• Organizowanie szkoleń ze specjalistami nt. rozwijania kompetencji wychowawczych dzieci,

a także umiejętności dbania o zdrowie

• Ustalenie sposobu informowania zarówno rodziców jak i wszystkich pracowników

przedszkola o realizacji programu PPZ, o tematyce i terminach planowanych spotkań,

szkoleń, warsztatów

• Opracowanie ankiety do badania potrzeb rodziców i pracowników przedszkola, dokonanie

diagnozy potrzeb i opracowanie wniosków



WYKORZYSTANIE WYNIKÓW AUTOEWALUACJI – PODSUMOWANIE 

Rezultaty ewaluacji zostały wykorzystane do opracowania przez Zespół ds.

Promocji Zdrowia planu działań na rok szkolny 2020/2021 i posłużą do

rozwiązywania zaobserwowanych problemów priorytetowych. Realizacja planu

przyczyni się do osiągania coraz lepszych wyników w ramach Przedszkola

Promującego Zdrowie oraz pogłębienia współpracy przedszkola z rodzicami

i środowiskiem.

Szczególną uwagę zwrócimy na potrzebę zorganizowania akcji informacyjno-

prozdrowotnej dla rodziców dzieci nowoprzyjętych do placówki oraz szkoleń

i warsztatów ukazujących wartość zdrowego stylu życia. Chcemy też zachęcać

rodziców do wspólnego planowania i realizowania działań prozdrowotnych.



WYKORZYSTANIE WYNIKÓW AUTOEWALUACJI – PODSUMOWANIE 

Planujemy podejmować m.in. następujące działania:

• Zachęcać dzieci i rodziców do wprowadzania do domowego menu zdrowych 

produktów i potraw (pieczywa wieloziarnistego, kasz, większej ilości owoców 

i warzyw) oraz do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu 

i systematycznej aktywności fizycznej. 

• Zrezygnować z nagradzania dzieci słodyczami. Częstowanie cukierkami 

z okazji urodzin zastąpimy owocami i zdrowymi przekąskami. 

• Wyniki autoewaluacji wskazują również, że dzieci nie zawsze przestrzegają 

określonych norm zachowania się w grupie, nie radzą sobie z emocjami, 

dlatego należy zintensyfikować poczynania w tym zakresie i pracować nad 

pozytywnymi postawami wychowanków we ścisłej współpracy z rodzicami.



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
Zespół Promocji Zdrowia Przedszkola Publicznego nr 59 w Opolu-Brzeziu                  

koordynator – Kornelia Macioszek dyr. PP59 w Opolu

www: www.pp59opole.wodip.opole.pl 

e-mail: przedszkole59opole@interia.pl


