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I. Wyniki diagnozy wstępnej, opis problemów priorytetowych. 

"Wyniki badań nad sposobem żywienia oraz aktywności fizycznej dzieci i młodzieży 
wskazują na istnienie obecnie w Polsce wielu nieprawidłowości w tym zakresie. 

W przezwyciężeniu niewłaściwych zachowań zdrowotnych 
takich jak: nadwaga, otyłość oraz niski poziom aktywności fizycznej 

i biernego spędzania czasu wolnego 
bardzo ważną rolę mają do spełnienia szkoły i przedszkola" 

(Ośrodek Rozwoju Edukacji 7.03.2012)

Edukacja zdrowotna stanowi ważny element kształcenia  wychowanków Przedszkola Nr 11 w Piasecznie. 
Placówka od lat uczestniczy w różnorodnych programach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia. 
Nasze działania przynoszą pozytywne skutki, które są zauważane przez rodziców i środowisko zewnętrzne. 
Przejawem tego są pozytywne opinie na temat naszego przedszkola wśród społeczności lokalnej i władz 
zwierzchnich. 

Nasze działania przynoszą efekty, jednak zauważamy, że zdrowe nawyki nie są jeszcze wystarczająco mocno 
utrwalone. 
 Każdego roku pojawiają się w naszej placówce nowi wychowankowie, wśród których można dostrzec bardzo 
niski poziom aktywności ruchowej oraz duże zaniedbania żywieniowe. Dzieci te są mało sprawne fizycznie, 
niechętnie uczestniczą w zajęciach ruchowych i nie lubią wychodzić na dwór. W czasie posiłków widać bardzo dużą 
niechęć do spożywania warzyw, owoców, produktów pełnoziarnistych. Dzieci te początkowo preferują białe pieczywo, 
najczęściej bez żadnych dodatków, ryż, ziemniaki, mięso, najlepiej panierowane. Odmawiają jedzenia surówek, 
niektórych owoców, kasz, pełnoziarnistego pieczywa.

W związku z naszymi obserwacjami oraz za namową pani dyrektor Małgorzaty Adamus, Rada Pedagogiczna 
podjęła decyzję o powołaniu Zespołu Przedszkola Promującego Zdrowie

Głównym zadaniem zespołu było określenie problemów priorytetowych na podstawie diagnozy potrzeb i 
zasobów społeczności przedszkolnej oraz opracowanie planu działań zmierzających do ich rozwiązania. 
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Podczas spotkań zespołu ustalone zostały metody badania oraz sposób analizy otrzymanych wyników. 
Diagnozę potrzeb oraz wyboru problemów priorytetowych dokonano na podstawie badań, którymi objęto całą 
społeczność przedszkolną. 

Do przeprowadzenia badań zastosowano następujące narzędzia: 
a) ankieta na temat zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej wśród dzieci - skierowana do rodziców, 
b) ankieta dotycząca działań prozdrowotnych prowadzonych w przedszkolu skierowana do nauczycieli i pracowników 
niepedagogicznych
c) wywiad z rodzicami, nauczycielami i pracownikami przedszkola, 
d) obserwacja dzieci w czasie posiłków, na zajęciach, podczas wycieczek, spacerów oraz w czasie zabaw,
f) analiza dokumentów przedszkolnych 

W oparciu o zebrane dane przedszkolny zespół ds. promocji zdrowia ustalił problemy priorytetowe do realizacji 
w okresie przygotowawczym i zaplanował terminy realizacji zadań związanych z poszczególnymi problemami 
priorytetowymi: 

1. Zbyt mała aktywność ruchowa dzieci
2. Nieprawidłowe nawyki żywieniowe dzieci
3. Niezbyt duże zaangażowanie rodziców w życiu przedszkola

W styczniu 2019 roku wniosek naszego przedszkola o wpisanie na listę kandydatów do Mazowieckiej Sieci 
Przedszkoli Promujących Zdrowie zyskał akceptację Kuratorium Oświaty     w Warszawie   i tym samym rozpoczęliśmy 
realizację naszych zamierzeń, określonych w Programie Edukacji Zdrowotnej na lata 2018-2021.
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Nr
WYMAGANIA NASZE DZIAŁANIA UWAGI O 

REALIZACJI

1
 Opis stopnia akceptacji środowiska 
przedszkolnego dla idei Przedszkoli 
Promujących Zdrowie, w tym stopnia 
świadomości i zaangażowania Rady 
Pedagogicznej oraz rodziców 
w tworzenie Przedszkola Promującego 
Zdrowie 

Pod koniec czerwca 2018 r. pani dyrektor Małgorzata Adamus 
poinformowała Radę Pedagogiczną o możliwości podjęcia inicjatywy 
przystąpienia przedszkola do Mazowieckiej Sieci Przedszkoli 
Promujących Zdrowie. Po przeprowadzeniu dyskusji Rada 
Pedagogiczna jednogłośnie zaakceptowała ideę tworzenia PPZ. 
Następnie z koncepcją została zapoznana cała społeczność 
przedszkolna. 

Nauczyciele od tego czasu stale doskonalą swój warsztat pracy 
poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach i szkoleniowych radach 
pedagogicznych dotyczących tematu zdrowia, wymieniają się zdobytą 
wiedzą i doświadczeniem między sobą. Chętnie współpracują ze sobą 
realizując podjęte zadania, mogą też liczyć na wsparcie dyrektora oraz 
pozostałych pracowników przedszkola.

17 września 2018r., odbyło się zebranie z rodzicami, na którym 
p. dyrektor i koordynator zespołu PPZ przedstawiły rodzicom ideę 
tworzenia Przedszkola Promującego Zdrowie. Rodzice zaakceptowali 
ideę i wielu z nich systematycznie angażuje się w działania 
przedszkola, uczestniczy w  przedszkolnych wydarzeniach, a także 
stara się kontynuować zdrową edukację w domach.
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2  Przedstawienie wyników diagnozy, 
wskazanie i opis problemów 
priorytetowych będących punktem 
wyjścia do stworzenia planu działań. 

Diagnoza wstępna funkcjonowania przedszkola w kontekscie zdrowia 
jego  społeczności wykazała  potrzebę  najpilniejszej  pracy  w  dwóch 
obszarach 

1) Standard 3:   Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i   
stwarza im warunki do praktykowania w codziennym życiu zachowań 
prozdrowotnych   

Wyniki diagnozy przedstawiają się następująco:

1.  Program edukacji  zdrowotnej  w przedszkolu  i  jego realizacja   (4,5 -  średnia 
liczba punktów z zebranych ankiet)

2.  Umożliwianie dzieciom praktykowania prozdrowotnych zachowań związanych  
z żywieniem ( 4,5)

3. Umożliwianie dzieciom praktykowania prozdrowotnych zachowań związanych  
z dbałością o ciało (5)

4. Działania dla większej aktywności fizycznej (3,7)

5. Umożliwianie dzieciom praktykowania zachowań zwiększających 
bezpieczeństwo. (5)

2)   Standard 4: Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia   
kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o 
własne zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci 

Wyniki diagnozy przedstawiają się następująco:

1. Rozwijanie kompetencji pracowników do dbałości o zdrowie i prowadzenia 
edukacji zdrowotnej dzieci (3) 

2. Pomoc rodzicom dzieci w rozwijaniu kompetencji do dbałości o zdrowie i do 
wychowywania swojego dziecka (3)

5



Problemy  priorytetowe sformułowane  na  podstawie  powyższych 
wyników diagnozy:

1. Zbyt mała   aktywność ruchowa dzieci  
2.   Nieprawidłowe nawyki żywieniowe dzieci  
3.   Niezbyt duże zaangażowanie rodziców w życiu przedszkola  

Dokonanie wyboru powyższych priorytetów wynika z realizacji misji,  
a  także  leży  u  podstaw  wszelkich  działań  z  zakresu  edukacji 
zdrowotnej. Podejmowane zadania w zakresie określonych priorytetów 
będą  odpowiedzią  na  wnioski  wynikające  z  autoewaluacji  
i zagwarantują wdrożenie potrzebnych zmian. Ponadto nasilenie pracy 
w  tych  kierunkach  przyczyni  się  do  wzmocnienia  działań  i  da 
gwarancję  pobytu  dzieci  i  dorosłych  w  zdrowym,  bezpiecznym  
i przyjaznym przedszkolu, a także zapewni wszechstronny rozwój całej 
społeczności przedszkolnej.

3 Opis realizacji podejmowanych działań 
oraz ich ewaluacja w zakresie 
zdiagnozowanych problemów. 

Realizacja podjętych działań rozpoczęła się już jesienią 2019 roku, 
gdy tylko na Radzie Pedagogicznej zatwierdzone zostały wszystkie 
zaplanowane na ten rok szkolny projekty edukacyjne.  Cele założone 
w projektach to odzwierciedlenie problemów priorytetowych 
sformułowanych na podstawie diagnozy wstępnej. 

Realizacja podejmowanych działań w zakresie problemu: 
1. Zbyt mała   aktywność ruchowa dzieci  

  Niezmierne ważnym elementem zdrowego trybu życia jest ruch, 
dlatego podjęliśmy wiele  działań, aby poprawić i zwiększyć sprawność 
ruchową dzieci. 
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Działania obejmowały: 

•   systematyczną, bez względu na pogodę, organizację zabaw oraz 
spacerów na świeżym powietrzu. 
• czynny udział w ćwiczeniach gimnastycznych w  salach i na boisku 
przedszkolnym.
• organizację  olimpiad sportowych zimowych i letnich
• udział reprezentacji naszego przedszkola, złożonej z dzieci 
5 i 6 letnich, w XII Mistrzostwach Przedszkoli Gminy Piaseczno 
w Wieloboju Lekkoatletycznym (wrzesień 2019 roku) 
• współpracę z "Klubem Tańca Sportowego Grawitacja" (instruktorka 
tańca z "Grawitacji" co tydzień prowadzi zajęcia sportowe, w których 
dzieci bardzo chętnie uczestniczą w ubiegłym roku dzięki wsparciu 
klubu podczas obchodów Dnia Dziecka udało się zorganizować 
zajęcia ruchowe,  w których wzięli udział także rodzice)
• od października 2019 do maja 2020 raz w miesiącu w ramach XXIII 
Akcji Akademii Zdrowego Przedszkolaka wszystkie przedszkolaki brały 
udział w zajęciach z projektu "Zdrowy brzuszek mam, o odporność 
dbam", w czasie których miały okazję poznać różne aspekty zdrowia 
i choroby oraz uczyły się jak skutecznie dbać o swoje zdrowie. 
Również w bieżącym roku podjęliśmy współpracę z Akademią 
Zdrowego Przedszkolaka i więliśmy udział w XXV akcji  p.t. „Podróż do 
Ekokrainy”.  Dzieci poznały pojęcie recyklingu, dowiedziały się jakie są 
źródła energii i sposoby jej pozyskiwania, uczyły się o zdrowej i 
ekologicznej żywności oraz wartościach zdrowotnych aktywności 
fizycznej.
•  W ubiegłym roku szkolnym, tj. 2018-19, dzieci ze wszystkich grup 
w ramach projektu "Sprawne uszko - słyszę lepiej, mówię wyraźniej" 
uczestniczyły w zabawach słuchowych prowadzonych przez logopedę. 
W ramach tego samego projektu pani logopeda zamieszczała na 
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stronie internetowej przedszkola oraz na tablicach informacyjnych 
artykuły dla rodziców dotyczące dbania o słuch dziecka. W bieżącym 
roku szkolnym kontynuowana jest pedagogizacja rodziców w tym 
zakresie, zaś dzieci 2-3 razy w tygodniu uczestnniczą w zabawach 
logopedycznych, prowadzonych przez wychowawców.  

Realizacja podejmowanych działań w zakresie problemu:
 2. Nieprawidłowe nawyki żywieniowe dzieci

  
Aby mogły ulec znaczącej poprawie nawyki żywieniowe dzieci podjęte 
zostało wiele działań, skierowanych zarówno do dzieci, jak również ich 
środowiska społecznego.  

 •  W roku szkolnym 2018-19 zrealizowany został projekt "Kulinarne 
podróże po Polsce", natomiast w bieżącym roku zrealizowaliśmy część 
projektu "Kulinarne podróże po Europie". W trakcie zajęć opartych na 
w/w projektach dzieci poznawały wybrane regiony Polski/Europy, ich 
umiejscowienie na mapie, charakterystyczne miejsca, mieszkańców, 
ciekawostki o danym regionie, a także wybrane elementy kultury 
i sztuki. 
W przypadku każdego z regionów/państw skupiliśmy się na jednym 
produkcie spożywczym charakterystycznym dla tamtejszej kuchni, 
poznaliśmy jego wartości odżywcze i zdrowotne, a następnie dzieci 
z pomocą pań przygotowywały z tym produktem zdrowe potrawy. 
Powstały soki ze świeżych pomarańczy, kanapki z warzywami, 
koktajle, sałatki warzywne i owocowe, zdrowe słodycze a nawet 
kiszona kapusta. Przy okazji zajęć kulinarnych utrwalaliśmy zasady 
higienicznego przygotowywania posiłków oraz kulturalnego ich 
spożywania.
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•  Oprócz warsztatów kulinarnych w ramach w/w projektów, jesienią 
2019 roku odbył się cykl warsztatów "Kulinarny plac zabaw", które 
poprowadziła p.Natalia Wiszniewska, blogerka kulinarna, mama 
jednego z naszych przedszkolaków. 

•  Niebywałą okazją do eksperymentów kulinarnych są śniadania, 
odbywające się w naszym przedszkolu w formie "szwedzkiego stołu" 
co dwa tygodnie. Dzieci dostają wówczas różne produkty na 
półmiskach i same komponują sobie posiłek. 

• Raz w tygodniu dzieci z pomocą pań nauczycielek samodzielnie 
przygotowują na drugie śniadanie koktajle owocowo-warzywne. 
Z naszych obserwacji wynika, że takie eksperymenty kulinarne 
przynoszą największe efekty. Dzieci chętniej próbują nowych owoców 
i warzyw, jeśli wcześniej spróbowały przyrządzonego samodzielnie 
koktajlu z dodatkiem tego produktu.  

•  W maju 2019 roku nawiązaliśmy współpracę z Fundacją "Szkoła na 
widelcu". Przez dwa dni 14 i 15 maja przedszkolaki brały udział 
w warsztatach edukacyjno-kulinarnych, podczas których zdobywały 
wiedzę o  zdrowej  żywności, a następnie pod czujnym okiem 
dietetyków-edukatorów z fundacji przygotowywały pyszne koktajle 
warzywno-owocowe. 

• Jesienią 2019 roku dzięki rekomendacji "Szkoły na widelcu" 
nawiązaliśmy współpracę z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu 
Warszawskiego. Zaowocowało to uczestnictwem w międzynarodowym 
projekcie badawczo-edukacyjnym „The EIT Food School Network", 
którego celem jest stworzenie innowacyjnego programu edukacyjnego 
promującego zdrowe odżywianie się wśród dzieci. Przez ponad dwa 
miesiące dzieci brały udział w zajęciach opartych na aplikacji „Krecik 
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i warzywa", która ma za zadanie wspierać wielozmysłowe poznawanie 
warzyw i owoców, a przez to wyrabiać u dzieci zdrowe nawyki 
żywieniowe.

Realizacja podejmowanych działań w zakresie problemu:
3.   Niezbyt duże zaangażowanie rodziców w życie przedszkola  

         W związku z tym, że ostatni z problemów priorytetowych dotyczy 
współpracy ze środowiskiem rodzinnym dziecka nasze działania 
scharakteryzowane zostały w punkcie 6. niniejszego dokumentu.

 Ewaluacja  działań w zakresie problemów
1.
2. Pod koniec roku szkolnego 2018-19 został zorganizowany 

konkurs plastyczny pt. "Przedszkolak wie jak dbać o zdrowie ". 
Miał on na celu utrwalenie wiedzy o zdrowym stylu życia zdobytej 
w minionych miesiącach. Dzieci planowały jak w formie plastycznej 
pokazać co jest  najważniejsze w dbaniu o zdrowie. Gotowe prace 
plastyczne zostały wyeksponowanie na tablicach na terenie 
przedszkola. Do konkursu zaproszone zostały też inne przedszkola 
z gminy Piaseczno, a prace nadesłane z kilku placówek również 
znalazły się na wystawie. Konkurs został rozstrzygnięty 12.06.2019 r., 
a prace wyłonione przez jury nagrodzone bonami do Empiku, 
ufundowanymi przez Wydział Oświaty w Piasecznie oraz dyplomami.

3.
4.  
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4  Informacje o szkoleniach i innych 
formach doskonalenia zawodowego 
nauczycieli.

1) 20.11.2018 Szkolenie "Praca z dzieckiem z ukrytymi dysfunkcjami" 
Centrum Rozwoju Edukacji A-Z 

2) 3.12.2018  "Kreatywny przedszkolak - przedsiębiorczy dorosły" 
Centrum Rozwoju Edukacji A-Z
 
3).07.01.2019 "Niesienie pomocy ofiarom wypadków i katastrof" Grupa 
Ratowniczo - Medyczna Medi-cus  

4) 5.04.2019 „Jedzenie ma znaczenie! Rola diety w diagnozie i terapii 
zaburzeń neurorozwojowych ze szczególnym uwzględnieniem 
autyzmu, ADHD, dysleksji i dyspraksji.” (CWRO w Warszawie) 
W szkoleniu wzięła udział intendentka przedszkolna, p. Joanna 
Włodarczyk oraz  koordynator PPZ Katarzyna Bojek

5) 17.09.2019 Szkolenie dotyczące projektu badawczo-edukacyjnego 
„The EIT Food School Network" we współpracy z Uniwersytetem 
Warszawskim - p. Katarzyna Wojtkowska, pracownik Katedry 
Psychologii Społecznej Wydziału Psychologii na Uniwersytecie 
Warszawskim 

6 10.12.2020 Rada pedagogiczna szkoleniowa:
"Przedszkole Promujące Zdrowie: Dieta a nadpobudliwość 
psychoruchowa dzieci w wieku przedszkolnym." (przygotowanie 
i przeprowadzenie szkolenia: koordynator PPZ - Katarzyna Bojek)

7) 29.01.2020 Prelekcja  dla nauczycieli i rodziców pt. "Zwrot 
w kierunku zdrowia, czyli świadome żywienie dzieci w wieku 
przedszkolnym"  ( p. Joanna Włodarczyk -dietetyk, intendent 
przedszkolny)
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5  Informacje o tematyce szkoleń 
organizowanych dla rodziców oraz 
pracowników niepedagogicznych 
przedszkola. 

 1. 10. 09.2018 Spotkanie informacyjne dla pracowników 
niepedagogicznych, dotyczące zasad tworzenia Przedszkola 
Promującego Zdrowie, wyjaśnienie celowości działań wszystkich 
pracowników przedszkola, rozdanie ankiet dla pracowników 
niepedagogicznych badających stan wyjściowy przedszkola 
w kontekście funkcjonowania jego społeczności - koordynator PPZ 
Katarzyna Bojek

2. 7.01.2019  "Niesienie pomocy ofiarom wypadków i katastrof" Grupa 
Ratowniczo - Medyczna Medi-cus  dla nauczycieli i pracowników 
niepedagogicznych

3. 17.09.2019 Szkolenie dla rodziców dotyczące realizacji w 
przedszkolu projektu badawczo-edukacyjnego pt. "Krecik i warzywa" - 
jednego z elementów międzynarodowego programu „The EIT Food 
School Network" . Szkolenie poprowadziła p. Katarzyna Wojtkowska, 
pracownik Katedry Psychologii Społecznej Wydziału Psychologii na 
Uniwersytecie Warszawskim 

4. 29.01.2020 Prelekcja  dla nauczycieli i rodziców pt. "Zwrot 
w kierunku zdrowia, czyli świadome żywienie dzieci w wieku 
przedszkolnym"  ( p. Joanna Włodarczyk -dietetyk, intendent 
przedszkolny)

6 Informacje o współpracy z rodzicami i 
środowiskiem lokalnym w zakresie 
działań podejmowanych na rzecz 
tworzenia Przedszkola Promującego 
Zdrowie w zakresie zdiagnozowanych 
problemów

- Udział w XXIII Akcji Akademii Zdrowego Przedszkolaka „Zdrowy 
brzuszek mam o odporność dbam”, w ramach której rodzice korzystali 
z programu "Ruszaj się z Lionfitness" - bezpłatny dostęp dla rodziców 
do diet, treningów on-line, wsparcia trenerów i dietetyków Lionfitness 
( październik 2018-czerwiec 2019) 
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 - Edukacja wśród rodziców – "Jak dbać o prawidłowy słuch dziecka?" 
- artykuły i porady przedszkolnego logopedy ukazujące się na stronie 
internetowej przedszkola ( październik 2018 - do chwili obecnej) 

- Spektakl ekologiczny dla dzieci i rodziców „Segregacja odpadów to 
żaden kosmos”. Spektakl odbył się w ramach kampanii edukacyjnej 
zorganizowanej przez Wydział Gospodarki Odpadami Gminy 
Piaseczno. Związany był ze zmianą sposobu segregacji śmieci na 
terenie gminy.  (20.02.2019) 

- Konkursy kulinarne: "Nefrytowy podwieczorek" (maj 2019) oraz 
"Zdrowe pączki' (luty 2010).  Rodzice wraz z dziećmi zgodnie z 
regulaminem przygotowywali w domu zdrowy posiłek, fotografowali 
swoje działania i efekt końcowy, a następnie przepis oraz zdjęcia 
przynieśli do przedszkola. Zwycięskie przepisy zostały nagrodzone 
oraz włączone do przedszkolnego jadłospisu. 

-  "Ruszmy się" wiosenne ćwiczenia dla rodziców i dzieci pod 
kierunkiem instruktorów z "Klubu Tańca Sportowego Grawitacja" które 
odbyły się z udziałem rodziców i dzieci podczas obchodów Dnia 
Dziecka (30.05.2019) 

- Warsztaty kulinarne dla dzieci  w ramach projektu "Kulinarne podróże 
po Polsce - zrealizowane z Fundacją "Szkoła na widelcu" 
(14,15.05.2019) 

- Spotkanie biblioteczne pt. "Emocje w Krainie Uważności. Jak lepiej 
zrozumieć i zadbać o to, co się w nas pojawia". Spotkanie 
z p.Agnieszką Pawłowską, psychologiem, nauczycielem mindfulness 
oraz autorką serii książek dla dzieci "Kraina Uważności". Biblioteka 
Publiczna w Piasecznie. Filia w Józefosławiu" (21.05.2019)  
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- Udział dzieci 5 i 6 letnich w XII Mistrzostwach Przedszkoli Gminy 
Piaseczno w Wieloboju Lekkoatletycznym. Organizatorem imprezy był 
GOSiR Piaseczno we współpracy ze Stowarzyszeniem Rekreacyjno – 
Sportowym „KONDYCJA” 

- Udział w projekcie badawczo-edukacyjnym promującym zdrowe 
żywienie „The EIT Food School Network" we współpracy 
z Uniwersytetem Warszawskim 

- "Kulinarny plac zabaw" - cykl warsztatów kulinarnych dla dzieci 
prowadzonych przez mamę jednego z naszych przedszkolaków, 
p. Natalię Wiszniewską (blogerka kulinarna)

- Pedagogizacja rodziców z zakresu zdrowego żywienia i zdrowego 
stylu życia poprzez zamieszczanie artykułów, porad i propozycji 
różnych form aktywności fizycznej na stronie internetowej przedszkola 
w zakładce Promocja Zdrowia oraz na tablicach informacyjnych.

- Utworzenie na terenie przedszkola "Kącika wymiany książek" dla 
rodziców

- Wszystkie ważne wydarzenia opatrzone komentarzem i relacją 
w fotograficzną systematycznie ukazują się na stronie internetowej 
przedszkola pod adresem: https://przedszkole-nefrytowa.edu.pl/  

- Jedną z form współpracy ze środowiskiem lokalnym jest 
organizowanie ważnych uroczystości z udziałem gości spoza 
przedszkola: władze gminne i powiatowe, emerytowani nauczyciele, 
rodzice, dziadkowie i inni bliscy naszych przedszkolaków. 
Każdego roku odbywają się przedstawienia z udziałem w/w gości 
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z okazji 11 listopada i 3 maja oraz spotkanie świąteczne z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia

- Poza tym na wszystkie wydarzenia kulturalne, typu koncerty, 
spektakle teatralne zapraszani są rodzice, którzy chętnie z tego 
korzystają i borą w nich udział. 

- Współpracujemy również z innymi przedszkolami z gminy Piaseczno, 
a najczęstszą formą współpracy jest nasz udział w różnorodnych 
konkursach plastycznych organizowanych przez inne przedszkola 
a także zapraszanie innych przedszkoli do konkursów organizowanych 
przez nasze przedszkole. 
Bliższą współpracę nawiązaliśmy z Przedszkolem nr 8 w Piasecznie, 
które jako jedyne przedszkole państwowe w Piasecznie należy do 
Mazowieckiej Sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie i chętnie 
wymienia się z nami doświadczeniami i pomysłami na promocję 
zdrowia.

7 Harmonogram zadań Koordynatora 
Przedszkolnego ds. Promocji Zdrowia 
oraz Przedszkolnego Zespołu ds. 
Promocji Zdrowia

Zadania Koordynatora
 
  Organizowanie i koordynowanie pracy Przedszkolnego 
Zespołu ds. Promocji Zdrowia, tzn.:
• opracowanie diagnozy funkcjonowania przedszkola w 
kontekście zdrowia jego społeczności i przygotowanie planu 
działań na dany rok
• monitorowanie realizacji Programu Edukacji Prozdrowotnej,
• przygotowywanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli 
w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,
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• informowanie rady pedagogicznej o postępach w realizacji 
priorytetów założonych w planie promocji zdrowia ,
• przygotowanie sprawozdań semestralnych i rocznych z pracy 
zespołu 
• przygotowanie sprawozdania uprawniającego do nadania 
certyfikatu po odbyciu wymaganego stażu,
• dbanie o prawidłowe relacje w przedszkolnym zespole 
promocji zdrowia, podnoszenie jakości pracy w oparciu 
o doskonalenie pracy zespołowej.
• prowadzenie dokumentacji zespołu w tym administrowanie 
stroną internetową.
• współdziałanie z koordynatorami przedszkolnymi i szkolnymi 
innych placówek zrzeszonych w Mazowieckiej Sieci Szkół 
Promujących Zdrowie 
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