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ZADANIE I  

 

 

Propagowanie zdrowego stylu życia i zasady 

 

racjonalnego odżywiania się. 

 

 
Lp  
 

Sposoby realizacji  
 

Forma 

realizacji  
 

Osoba 

odpowiedzialna  
 

Termin  
 

Uw

a- 

gi    
 

1 Wykorzystywanie 

różnorodnych metod, 

form i środków do 

zdobywania 

doświadczeń 

twórczych w zakresie 

ruchu  

 

Cykle zajęć  

 

Wszyscy  

wychowawcy  

 

Cały rok  

 

 

2 Organizowanie 

działań sprzyjających 

zdrowiu fizycznemu i 

psychicznemu 

poprzez:  

a) organizowanie 

spacerów i wycieczek 

w połączeniu z 

formami ruchu na 

świeżym powietrzu  

b) odbywanie zajęć o 

charakterze 

prozdrowotnym  

c) przeprowadzanie 

zająć ruchowych przy 

muzyce i metodami 

twórczymi i 

aktywnymi  

 

Cykle zajęć  

 

Wszyscy 

wychowawcy  

 

Cały rok  

 

 



3 Tworzenie warunków 

sprzyjających 

spontanicznej i 

zorganizowanej 

aktywności ruchowej:  

a) różnorodność form 

i metod pracy z 

dziećmi  

b) samodzielne 

wykonywanie i 

stosowanie 

atrakcyjnych 

rekwizytów  

c) zorganizowanie 

kącika sportowego i 

akcentów w dekoracji 

przedszkola o 

charakterze 

sportowym (plansze)  

 

 

Cykle zajęć  

 

Wszyscy 

wychowawcy  

 

Cały rok  

 

 

4 Sukcesywne 

wzbogacanie bazy 

materialnej 

przedszkola poprzez:  

a) wzbogacanie 

księgozbioru 

biblioteki o nowe 

pozycje  

b) zakup 

różnorodnych 

przyborów do 

ćwiczeń 

gimnastycznych 

inspirujących dzieci 

do twórczej 

aktywności ruchowej  

 

Pozyskanie 

książek i 

sprzętu  

 

dyrektor  

 

Cały rok  

 

 

5 Propagowanie 

zdrowego stylu życia 

wśród dzieci i ich 

rodziców poprzez:  

 

Cykle zajęć, 

spotkania z 

stomatolo- 

giem,  

 

Wszyscy 

wychowawcy  

 

Cały rok  

 

 



a) przekazywanie 

wiedzy o zdrowym 

stylu życia  

b) prowadzenie 

różnych zabaw i 

ćwiczeń stymulujący 

rozwój dzieci  

c) stosowanie 

profilaktyki 

zdrowotnej  

 

Gazetki i 

kąciki 

edukacyjne dla 

rodziców,  

Prelekcje dla 

rodziców  

6 Założenie zdrowego 

kącika - hodowla 

warzyw w salach oraz 

w nowym ogrodzie 

przedszkola 

 

Prowadzenie 

hodowli  

 

Wszyscy 

wychowawcy  

 

  

7 Promowanie zdrowia 

poprzez poznawanie 

wierszy, opowiadań. 

Bajek, piosenek i 

próby ich 

inscenizowania, oraz 

udział w teatrzykach o 

tematyce zdrowotnej  

 

Cykle zajęć  

 

Wszyscy 

wychowawcy  

 

Cały rok  

 

 

8 Zaznajomienie się z 

kampanią „Mamo, 

tato wolę wodę”  

 

Pogadanka dla 

rodziców  

 

Wszyscy 

wychowawcy  

 

  

9 Organizowanie 

spotkań z 

stomatologiem i 

lekarzem na temat 

właściwego sposobu 

odżywiania się  

 

Spotkania  

pogadanki  

cykle zajęć  

Wszyscy 

wychowawcy  

 

  

10 Udział w 

przedszkolnej akcji 

„Zdrowe ząbki” 

połączonej z 

codziennym myciem 

zębów w przedszkolu  

Spotkania z 

lekarzem 

stomatologiem,  

Codzienne 

czynności 

higieniczne  

Wszyscy 

wychowawcy  

 

Cały rok  

 

 



11 Udział w akcji 

ogólnopolskiej 

„Bądźmy zdrowi” – 

promocja zdrowego 

odżywiania  

 

Udział w akcji, 

cykle zajęć  

 

K. Pellowska Cały rok  

 

 

12 Prowadzenie 

systematycznie zajęć 

gimnastycznych w 

każdej grupie  

 

 

Cykle zajęć  

 

Wszyscy 

wychowawcy  

 

Cały rok  

 

 

13 „Owocowy dzień” – 

wspólne zabawy i 

zajęcia promujące 

owoce  

 

 

Zabawy 

edukacyjne  

 

B. Wasecka maj  

 

 

14 Udział w akcji 

„Szkoła promująca 

zdrowie” i uzyskanie 

certyfikatu  

 

Cykle zajęć, 

pogadanki, 

prelekcje, 

spotkania  

 

Wszyscy 

nauczyciele  

 

Cały rok  

 

 

15 

 

 

„Urodziny 

marchewki” – 

promocja zdrowego 

odżywiania  

 

Uroczystość 

przedszkolna  

 

P. Maciejewska listopad  

 

 

16 

 

Kontynuacja 

organizacji dni 

warzyw  

i owoców np. dzień 

marchewki, dzień 

jabłka itp. 

organizowanie zabaw 

dla dzieci z całego 

przedszkola według 

opracowanych 

scenariuszy – 

utworzenie 

harmonogramu 

 

 

Cykle zajęć  

 

Nauczycielki 

poszczególnych 

grup 

3 razy w 

roku 

szkolnym 

 



 

 

17 

 

Podtrzymywanie 

dotychczasowych 

działań – woda do 

picia w każdej grupie 

w ciągłym dostępie – 

upowszechnienie idei 

picia wody jako cenny 

składnik diety 

 

 

Cykle zajęć  

 

 

Nauczycielki 

poszczególnych 

grup,  dyrektor 

 

Cały rok 

szkolny   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZADANIE II 

 

Rozwijanie kompetencji czytelniczych 

oraz  upowszechnianie czytelnictwa 

wśród dzieci. 
 

 
L

p.  
 

Sposoby 

realizacji  
 

 

Forma realizacji  
 

Osoba 

odpowiedzialna  
 

Termin U

wa

gi   

1 Audycje teatralne  

w przedszkolu  

 

Audycje 

przedszkolne  

 

M. Domańska  

 

Raz na 

kwartał 

przez cały 

rok  

 

 

2 Zajęcia 

plastyczne  

 

Zajęcia w 

przedszkolu 

I.Skrzypczak X - VI  

 

 

3 Udział w 

uroczystościach 

przedszkolnych i 

szkolnych  

 

Prezentacja 

własnych 

umiejętności i 

talentów 

muzycznych  

 

wychowawcy  

 

Wg planu 

uroczysto- 

ści  

 

 

4 Prowadzenie w 

ramach zajęć 

czytania dzieciom 

literatury pięknej 

 

Zajęcia i zabawy z 

dziećmi  

 

wychowawcy  

 

Cały rok  

 

 

5 Spotkania z 

rodzicami 

/wspólny śpiew, 

recytacje, 

konkursy quizy/.  

 

 

Spotkania 

okolicznościowe  

 

rodzice  

 

XII-I  

 

 

 



6 Udział dzieci w 

profesjonalnych 

przedstawieniach 

teatralno - 

muzycznych  

 

Wycieczki do 

teatru, opery i kina  

 

 

Wychowawcy 

rodzice  

 

Wg  planu 

wycieczek  

 

 

7 Organizowanie 

przedstawień 

teatralnych na 

terenie 

przedszkola  

 

Udział w 

przedstawieniach 

teatralnych  

 

Dyrektor, 

wychowawcy  

 

  

8 Prezentacja 

wybranego 

utworu w 

wykonaniu 

dziecka i rodzica.  

 

Spotkania 

okolicznościowe  

 

rodzice  

 

V  

 

 

9 Bajkoterapia w 

ramach zajęć 

wyciszających  

 

Zajęcia z dziećmi, 

czytanie 

fragmentów 

literatury 

dziecięcej 

 

nauczyciele  

 

Cały rok  

 

 

10 Udział dzieci w 

konkursach 

teatralnych na 

terenie 

miejscowości   

 

 Wychowawcy Termin 

wg 

propozycji  

 

 

11 Dni  bajki w 

przedszkolu-

przegląd 

programów 

przygotowanych 

przez dzieci 

opartych 

zwłaszcza na 

literaturze i 

piosenkach 

mówiącej o 

zdrowiu.  

 

Zabawy i zajęcia  

 

Wychowawcy, 

rodzice  

 

VI  

 

 



12 W krainie baśni-

bal karnawałowy 

  

Zabawa  

 

Wszystkie 

nauczycielki  

 II 

 

 

13 

 

 

Cała Polska czyta 

dzieciom 

Udział w 

ogólnopolskiej 

akcji 

 

 

Wszystkie 

nauczycielki  

 

Cały rok  

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nawiązanie 

współpracy z 

biblioteką szkolną 

i Publiczną  

Zapraszanie Pań 

bibliotekarek w 

celu czytania 

dzieciom wierszy, 

bajek, nawiązanie 

współpracy, udział 

w konkursach 

organizowanych 

przez biblioteki 

 

 

S.Cholewjusz Cały rok  

 

 

15 Obcowanie z 

poezją dziecięcą 

w codziennych 

czynnościach 

 

Zapoznawanie z 

utworami m.in.   J. 

Brzechwy, 

 J. Tuwima 

 

Wszystkie 

nauczycielki  

 

Cały rok  

 

 

16 Biblioteczka 

Pogodnego 

Przedszkola 

 

Wzbogacanie 

biblioteczki 

przedszkolnej o 

nowe pozycje 

 

M.Domańska Cały rok  

 

 

17 Powrót do 

przeszłości 

Wieczorek 

literacki, projekcja 

bajek 

 

M. Socha XI  

18 Jak to widzę i 

czuję 

Tworzenie 

ekspozycji prac 

plastycznych ze  

szczególnym 

uwzględnieniem 

wartości  

płynących z 

literatury 

dziecięcej;  

zdobywanie 

B. Wasecka Cały rok  

 

 



doświadczeń w 

zakresie  

twórczości 

plastycznej , 

poznawanie i  

stosowanie 

nowych technik: 

rysowanie kredą,  

węglem; 

malowanie; 

układanie z 

gotowych  

elementów i 

materiału 

przyrodniczego,  

stemplowanie; 

lepienie; 

wycinanie, 

wydzieranie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZADANIE III 

Promocja Przedszkola oraz 

wzmacnianie bezpieczeństwa dzieci. 
  

Lp 

 

Sposoby 

realizacji  
 

Forma 

realizacji  
 

Osoba 

odpowiedzialna  
 

Termin Uwagi   

1 Prowadzenie 

internetowej 

strony 

Przedszkola i jej 

bieżąca 

aktualizacja  

Pisanie 

artykułów, 

zamieszczanie 

notatek  

 

nauczyciele  

 

X  

 

 

2 Udział w 

imprezach na 

terenie miasta i 

poza nim  

 

Wyjazdy i 

wycieczki  

 

Nauczyciele, 

rodzice  

 

Zgodnie z 

propozycją 

instytucji  

 

 

3 Organizowanie 

imprez na terenie 

Przedszkola z 

udziałem 

rodziców, 

społeczności 

lokalnej, dzieci z 

innych 

Przedszkoli  

 

Konkursy, 

festyny  

 

wychowawcy  

 

Wg 

harmonogra

mu imprez  

 

 

4 Współpraca z 

lokalnymi 

instytucjami, 

placówkami 

kulturalno-

oświatowymi, 

udział dzieci w 

imprezach 

organizowanych 

przez placówki  

 

Udział w 

imprezach  

 

Wychowawcy, 

dyrektor  

 

Zgodnie z 

propozycją 

instytucji  

 

 



5 

 

 

 

 

Organizowanie 

imprez i 

uroczystości 

rodzinnych i z 

udziałem 

społeczności 

lokalnej na 

terenie 

Przedszkola  

 

Spotkania 

okolicznościo

we  

 

Nauczyciele, 

dyrektor, 

rodzice  

 

Wg 

harmonogra

mu imprez  

 

 

 

Poszerzanie wiedzy dzieci na temat zagrożeń dla zdrowia ludzkiego, 

bezpiecznego zachowania w przedszkolu i poza nim.  

Zapobieganie niepożądanym zjawiskom i wypadkom 

 

 

Przypomnienie procedur 

związanych  

z bezpieczeństwem i 

zobowiązania wszystkich 

pracowników do ich 

przestrzegania 

Starszy inspektor 

BHP, dyrektor 

Przestrzeganie 

procedur: wszyscy 

pracownicy 

przedszkola, 

dyrektor 

31.08.2021 na 

zebraniu  

z 

pracownikami 

administracji  

i obsługi, 

31.08.2021  

na radzie 

pedagogicznej 

 

 

Przygotowywanie i prowadzenie 

przez nauczycielki zajęć dla 

dzieci dotyczących wiedzy na 

temat zagrożeń dla ich zdrowia  

i sposobów ich unikania 

 

Nauczycielki 

poszczególnych 

grup 

Rok szkolny 

2021-2022 

 

Przygotowanie prezentacji 

multimedialnej dla dzieci na 

temat zagrożeń  (np. choroby, 

skaleczenia, oparzenia, 

przebywanie na słońcu itp.) oraz 

sposobów ochrony przed nimi 

Nauczycielki 

poszczególnych 

grup  

Rok szkolny  

2021-2022 

 



 

Zatwierdzenie i realizacja 

projektu  własnego 

 „Chcę być bezpieczny” 

 

Realizacja: 

nauczycieli 

poszczególnych 

grup, 

 

 osoba 

odpowiedzialna za 

realizację projektu:  

A. Łyk  

 

 

 

rok szkolny  

2021 – 2022 

zgodnie  

z treściami 

zawartymi  

w programie 

 

 

 

Kontynuacja współpracy 

instytucjami gwarantującymi 

bezpieczeństwo: Policją, Strażą 

Pożarną. organizowanie spotkań, 

pogadanek, wycieczek 

 

 

 

Nauczycielki 

poszczególnych 

grup, dyrektor  

 

 

Rok szkolny 

2021 - 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZADANIE IV 

 

 Edukacja matematyczna i 

przyrodnicza- skuteczna i przyjazna 

dziecku. 
 

EDUKACJA MATEMATYCZNA – SKUTECZNA I PRZYJAZNA DZIECKU 

CEL: STWARZANIE WARUNKÓW  DO EDUKACJI 

MATEMATYCZNEJ ABY STAŁA SIĘ ONA SKUTECZNA I 

PRZYJAZNA DLA DZIECKA 

 

L.p ZADANIA OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

 

TERMIN UWAGI 

1  

Projekt pedagogiczny „Lubię 

matematykę – rozwijanie edukacji 

matematycznej w przedszkolu” 

 

 

 

Osoby 

odpowiedzialne za 

przygotowanie  

i prowadzenie: 

Agnieszka Łyk, 

Paulina Bartkowiak 

 

 

 

do 30 

września 

2020 

 

2  

Realizacja projektu „Lubię 

matematykę – rozwijanie edukacji 

matematycznej w przedszkolu” 

  

 

 

 

 

Realizacja: 

nauczycielki 

poszczególnych 

grup,  

 

 

od  

1 

października 

2020 

 

 

 

Realizacja 

od 

1.IX.2020 

 



Działania towarzyszące realizacji projektu pedagogicznego  

„Lubię matematykę – rozwijanie edukacji matematycznej w przedszkolu” 

 

 

1 Zorganizowanie I Olimpiady 

matematycznej pod hasłem 

„Zabawa z matematyką” 

Osoby 

odpowiedzialne za 

przygotowanie  

i prowadzenie:  

Agnieszka Łyk, 

Paulina Bartkowiak 

 

październik 

– listopad 

2020  

 

2 Zorganizowanie  konkursu 

matematycznego dla dzieci i 

rodziców z naszego przedszkola 

„Konstruowanie gier 

planszowych” 

Realizacja: 

nauczycielki 

poszczególnych 

grup 

Osoby 

odpowiedzialne za 

przygotowanie 

konkursu: 

Agnieszka Łyk, 

Paulina Bartkowiak 

 

II 2021  

3 Utworzenie w każdej grupie 

wiekowej kącików „Nasze 

matematyczne skarby” – patyczki, 

spinacze, guziki, zakrętki, wagi, 

naczynia, miarki itp. służące do 

działań matematycznych 

 

Nauczycielki 

poszczególnych 

grup 

rok szkolny 

2020-2021 

 

4  

Kontynuacja opracowanie 

zestawów pomocniczych do 

edukacji matematycznej w formie 

książki 

” Bawmy się matematyką” 

zawierającej zbiór wierszy, 

 

Realizacja: 

 nauczycielki 

poszczególnych 

grup osoby 

odpowiedzialne za 

zbieranie 

 

 

Rok 

szkolny 

2020-2021 

 



piosenek, zagadek, wyliczanek, 

quizów, konkursów niezbędnych 

do realizacji programu edukacji 

matematycznej 

materiałów:  

Agnieszka Łyk, 

Paulina Bartkowiak 

5 Nawiązanie współpracy  

z Uniwersytetem A. Mickiewicza  

lub Politechniką Poznańską  – 

udział w zajęciach 

przygotowanych przez studentów, 

udział w "Dniach Nauki” 

 

 

Nauczycielki 

grupy  

III, IV i V  

 

Rok 

szkolny 

2020-2021 

 

6 Organizowanie zajęć pokazowych 

dla rodziców dotyczących 

edukacji matematycznej 

 

 

Nauczycielki 

poszczególnych 

grup, dyrektor  

Rok 

szkolny 

2020-2021 

 

 

 

 

Inne działania związane z edukacją matematyczną 

 

 

 

1 Udział rady pedagogicznej,  

w kursach, szkoleniach, 

warsztatach dotyczących edukacji 

matematycznej  

w przedszkolu 

 

 

Nauczycielki 

poszczególnych 

grup, dyrektor 

Cały rok 

szkolny  

 

2 Systematyczny zakup 

nowoczesnych pomocy 

dydaktycznych  związanych  

z edukacją matematyczną 

 

Nauczycielki 

poszczególnych 

grup, dyrektor  

Cały rok 

szkolny  

 

3 Wzbogacanie biblioteki 

przedszkolnej  

o literaturę dotyczącą w/w  tematu 

Nauczycielki 

poszczególnych 

grup, dyrektor  

Cały rok 

szkolny  

Zakup w 

przypadku 

nowych 

pozycji 

książkowych 



 

 

Inne działania związane z promowaniem ekologicznego stylu życia 

 

 

 

 

1 

 

Kontynuacja współpracy z Kom-

Lubem – bezpłatne użytkowanie 

kontenerów na makulaturę  

i tworzywa sztuczne – segregacja 

śmieci przez społeczność 

przedszkolną 

 

 

Nauczycielki 

poszczególnych 

grup  

 

Cały rok 

szkolny   

 

 

2 

 

Organizowanie wycieczek do 

miejsc, instytucji związanych  

z ochroną roślin i zwierząt: 

ogród botaniczny, nadleśnictwo, 

szlakiem bociana białego itp. 

 

 

Nauczycielki grup  

II, III,IV, V 

 

Cały rok 

szkolny  

 

 

3 

 

Kontynuacja akcji „Wiosenny 

kwiatek”  - przynoszenie przez 

dzieci wiosennych cebulek 

kwiatowych, które wiosną 

upiększają nasz ogród 

przedszkolny 

 

Nauczycielki 

poszczególnych 

grup, dyrektor 

 

Wrzesień 

2021 

 

 

Promowanie ekologicznego stylu życia 

 

1  

 

 

Zatwierdzenie i realizacja 

projektu własnego 

 

Realizacja: 

nauczycieli 

poszczególnych 

grup, osoby 

 

Cały rok 

szkolny  

 zgodnie  

z treściami 

 



 „Jestem małym ekologiem” 

 

odpowiedzialne za 

realizację 

projektu:  

Katarzyna 

Pellowska,  

Iwona Kmiecik 

 

 

zawartymi  

w programie 

 

 

Działania towarzyszące realizacji projektu „Jestem małym ekologiem” 

 

 
 

 

1 

 

Realizacja zagadnień z 

programów proponowanych 

przez środowisko lokalne „Super 

wiewiórka – przyjaciółka Oli i 

Kuby”, „Kubusiowi przyjaciele 

natury”, „Moje dziecko idzie do 

szkoły”, „Czyste powietrze 

wokół nas” 

 

 

Nauczycielki 

poszczególnych 

grup 

 

 

Cały rok 

szkolny  

 

2  

Organizacja konkursu 

plastycznego 

wewnątrzprzedszkolnego  

 

„Co możesz zrobić aby zadbać o 

czyste powietrze” 

 

Realizacja: 

nauczycielki 

poszczególnych grup 

osoby 

odpowiedzialne za 

przygotowanie 

konkursu: 

Katarzyna 

Pellowska,  

Iwona Kmiecik 

 

 

IV 2022 

 

3  

Organizacja konkursu 

plastycznego 

wewnątrzprzedszkolnego 

 

Realizacja: 

nauczycielki 

poszczególnych 

IX – X 2021  



„Kolorowy latawiec” grup 

osoby 

odpowiedzialne za 

przygotowanie 

konkursu: 

Katarzyna 

Pellowska,  

Iwona Kmiecik 

 

 
4  

Organizacja konkursu 

plastycznego 

wewnątrzprzedszkolnego  

„Gdzie mieszka woda” lub „Co 

szkodzi wodzie” 

 

Realizacja: 

nauczycielki 

poszczególnych 

grup 

osoby 

odpowiedzialne za 

przygotowanie 

konkursu: 

 

 

 

III – IV 2022  

 

5 

 

Zorganizowanie wycieczki do 

oczyszczalni ścieków 

 

 

Grupa III, IV 

 

IV 2022 

 

6  

Kontynuacja organizowania dni 

związanych z czystym 

powietrzem, wodą oraz 

związanych ze zdrowym 

odżywianiem -  organizowanie 

zabaw dla dzieci z całego 

przedszkola według 

opracowanych scenariuszy – 

utworzenie harmonogramu 

 

 

Nauczycielki 

poszczególnych 

grup,  woźne 

oddziałowe  

Osoby 

odpowiedzialne: 

Katarzyna 

Pellowska,  

Iwona Kmiecik 

 

 

3razy  

w roku 

szkolnym  

 

  

 



 

4 

 

Kontynuacja organizowania dni 

związanych z czystym 

powietrzem, wodą oraz 

związanych ze zdrowym 

odżywianiem -  organizowanie 

zabaw dla dzieci z całego 

przedszkola według 

opracowanych scenariuszy – 

utworzenie harmonogramu 

 

 

Nauczycielki 

poszczególnych 

grup, woźne 

oddziałowe  

Osoby 

odpowiedzialne: 

Katarzyna 

Pellowska,  

Iwona Kmiecik 

 

 

3razy  

w roku 

szkolnym  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZADANIE V 

 

 Program profilaktyczny 
 
 

PROFILAKTYKA  TO PROCES WSPIERANIA DZIECKA 

 

 

W RADZENIU SOBIE Z TRUDNOŚCIAMI ZAGRAŻAJĄCYMI ROZWOJOWI 

 

 

ORAZ ELIMINOWANIE CZYNNIKÓW ZAGRAŻAJACYCH ZDROWIU 

 

 

 

rok szkolny 2021 / 2022 

 

 

 

Podstawa prawna: 

 

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej 

2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity 

Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z póź.zm.) 

4. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w 

sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego         w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 

r. Nr 4, poz.17) 

5. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w 

sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania 

przedszkolnego                  i programów nauczania oraz dopuszczania do 

użytku podręczników (Dz.U. Nr 89, poz.730) 

 

 

 

 

 



Charakterystyka programu: 

 

     Program profilaktyczny przeznaczony jest dla dzieci w wieku 

przedszkolnym.  

Ma on na celu utworzyć warunki do kształtowania postaw i wartości, 

ułatwiać dzieciom dokonywanie wyborów, mających znaczenie dla ich 

obecnego i przyszłego życia, uświadamiać dzieciom zagrożenia, które mogą 

wystąpić w przedszkolu, w domu, na drodze, oraz uczyć się przewidywać 

skutki niebezpiecznych zachowań i unikać ich. 

 

Program profilaktyczny jest zgodny z podstawą programową i zawarty w 

następujących obszarach: 

 

 Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z 

dorosłymi i z dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach 

zadaniowych.(1) 

 Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i 

kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku.(2)  

 Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.(5) 

 Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.(6) 

 Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w 

unikaniu zagrożeń.(11) 

 

 

 

Warunki realizacji programu: 

 

     Program realizowany jest przez cały rok szkolny, przez nauczycielki 

samodzielnie i z pomocą np. policjanta, pielęgniarki, strażaka itp. Korzystać 

należy z różnorodnych środków dydaktycznych wspomagających proces 

rozwoju dziecka, organizować wyjścia poza teren przedszkola (spacery i 

wycieczki), oraz wdrożyć wszystkich pracowników przedszkola do realizacji 

programu. Na powodzenie w realizacji w dużej mierze wpływ ma 

współpraca z rodzicami. 

 

 

 

 



Cele ogólne: 

 

 Tworzenie warunków sprzyjających własnemu bezpieczeństwu 

 Promocja zdrowego stylu życia. 

 Kształtowanie postaw i umiejętności niezbędnych do podejmowania 

właściwych decyzji. 

 Kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju. 

 Tworzenie warunków do właściwej współpracy z rodzicami. 

 

 

 

Cele szczegółowe: 

 

 Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw (w sali, na placu 

zabaw), w łazience, na schodach oraz na wycieczkach i spacerach. 

 Świadome unikanie niebezpiecznych sytuacji i zagrożeń 

- na drodze 

- wynikających ze spotkania z nieznajomymi 

- ,,zabaw” zapałkami i prądem 

- środków chemicznych 

- nieznanych roślin 

- kontaktu z obcymi zwierzętami 

 Kształtowanie u dzieci świadomej i czynnej postawy w dążeniu do 

zachowania zdrowia  

 Nabywanie przez dzieci właściwych nawyków żywieniowych i 

higienicznych 

 Rozwijanie aktywności ruchowej 

 Wzmacnianie poczucia wartości i budowanie pozytywnego obrazu siebie 

 Szukanie właściwych rozwiązań w różnych sytuacjach (konflikty, agresja) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadania:                                                 

(dziecko:  wie.., potrafi..., zna...) 

                  

 

Oczekiwane efekty:   

 

1. Promocja zdrowia i zdrowego 

żywienia 

 

- zdrowy styl odżywiania 

 

 

 

- estetyka i higiena przygotowywania, 

oraz spożywania posiłków 

 

 

 

 

 

- higiena osobista 

 

 

 

 

 

 

 

- higiena otoczenia 

 

 

 

 

- zna zdrową żywność 

- wie, co to jest piramida żywieniowa 

 

 

- nakryje do stołu 

- kulturalnie zachowuje się przy 

posiłkach 

- zadba o czystość rąk przed 

jedzeniem i przed przygotowaniem 

posiłku 

 

 

 

- zna i używa przybory toaletowe 

- dba o czystość swojego ciała 

- wie, jak należy się ubrać stosownie 

do warunków atmosferycznych 

- wie, dlaczego należy przebywać na 

świeżym powietrzu 

- rozumie przyczyny chorób 

zakaźnych 

 

- zachowuje ład i porządek w swoim 

otoczeniu (stolik, miejsce zabawy 

itp.) 

 

 

 

 

 



2. Bezpieczeństwo dzieci w domu, w 

przedszkolu i na drodze 

 

- bezpieczeństwo w czasie zabaw 

 

 

 

- bezpieczna droga do przedszkola 

 

 

 

- sygnalizowanie niebezpieczeństwa 

 

 

 

 

- zachowanie ostrożności wobec 

zwierząt, roślin, przedmiotów, 

środków chemicznych i lekarstw 

 

 

 

 

 

 

 

- kontakty z nieznajomymi 

 

 

 

- profilaktyka przeciwpożarowa  

 

 

 

 

 

 

 

 

- zna zasady współżycia w zespole 

- korzysta z zabawek, przyborów i 

sprzętu  zgodnie z ustalonymi 

regułami 

 

- zna bezpieczne miejsce przejścia 

przez jezdnię: sygnalizacja świetlna i 

zebra 

- rozróżni podstawowe znaki 

drogowe 

 

- samodzielnie ocenia zachowanie 

swoje i innych i w razie potrzeby 

powiadamia osobę dorosłą o 

zagrażającym niebezpieczeństwie 

 

- nabywa ostrożności w sytuacjach 

zagrożenia 

- nie bawi się lekarstwami, 

nieznanymi substancjami 

- nie zrywa i nie je grzybów i 

nieznanych roślin 

- umie przybrać obronną postawę 

wobec atakującego psa 

- nie drażni zwierząt 

 

- zachowuje dystans w kontaktach z 

nieznajomymi, umie powiedzieć 

,,nie”! 

 

- wie, jak zachować się w sytuacji 

zagrożenia pożarem 

- ,,nie bawi się” zapałkami, bo wie 

czym to grozi 



3. Nałogi i ich skutki 

 

- gry komputerowe, Internet i 

telewizja 

 

 

- używki: nikotyna 

 

 

 

- zna zagrożenia wynikające z 

nadmiernego korzystania z 

komputera i telewizora 

 

- zna uboczne skutki palenia 

papierosów 

na podst. programu edukacji 

antynikotynowej: ,,Czyste powietrze 

wokół nas” – Nie pal przy mnie 

proszę! 

 

 

- uczy się asertywności 

 

4. Aktywność ruchowa – 

profilaktyka wad postawy 

 

- gry i zabawy 

 

 

 

 

 

 

 

- rekreacja i wypoczynek 

 

 

 

 

 

- bierze udział we wspólnej zabawie 

- rozumie znaczenie uprawiania 

sportu 

- nazwie części swojego ciała 

- umie utrzymać prawidłową postawę 

swojego ciała 

- rozumie negatywny wpływ 

nadmiernego korzystania z 

komputera i telewizora 

 

- uczestniczy w spacerach, 

wycieczkach 

- aktywnie wypoczywa 

 

 

 

 

 

 



5. Akceptacja siebie i innych 

 

- radzenie sobie z emocjami 

 

 

 

 

 

- nawiązywanie więzi 

 

 

 

 

 

- tolerancja dla osób 

niepełnosprawnych 

 

 

 

- zna, rozumie, wyraża w sposób 

kontrolowany swoje emocje 

(szczególnie negatywne) i umie o 

nich powiedzieć 

- radzi sobie w sytuacjach trudnych i 

nie jest agresywny 

 

- potrafi porozumieć się, sformułuje 

prośbę 

 

- potrafi okazywać uczucia sympatii, 

empatii i przyjaźni 

 

 

- pokonuje uprzedzenia względem 

osób niepełnosprawnych, słabszych, 

starszych i chorych 

- służy pomocą osobom 

potrzebującym 

     6. Środowisko wokół nas 

 

- zanieczyszczenia środowiska (wody, 

gleby, powietrza) 

 

- działania proekologiczne 

 

 

 

- zna skutki skażenia wody, gleby i 

powietrza 

 

- wykazuje naturalną wrażliwość na 

wszelkie przejawy niszczenia 

środowiska 

- wie, jak chronić środowisko 

- bierze udział w akcjach 

proekologicznych      

 

 

 

 

 

 



Metody realizacji programu: 

 

- podające: pogadanka, opowiadanie, opis, historyjka obrazkowa, 

objaśnienie, wiersz, piosenka, praca z obrazem 

 

- problemowe: gry dydaktyczne, doświadczenia 

 

- aktywizujące: drama, kinezjologia edukacyjna 

 

- praktyczne: pokaz, ćwiczenia, gry i zabawy ruchowe, degustacje, prace 

plastyczne, konkursy, wystawy, gazetki, spotkania z ciekawymi ludźmi 

 

Formy realizacji programu: 

 

- praca indywidualna 

- czynności samoobsługowe 

- prace użyteczne 

- spacery i wycieczki 

- zajęcia zorganizowane 

- uroczystości przedszkolne 

- konkursy 

- zabawy, oraz inne rodzaje działalności dzieci pozwalające na rozwijanie 

własnej inicjatywy 

- projekt: ,,Dlaczego nie lubię dymu nikotynowego? 

 

 

Ewaluacja programu: 

 

     Ocena efektów realizacji ,,Programu profilaktycznego”, obok bieżącego 

monitorowania, dokonywać się będzie na półrocznym i końcoworocznym 

posiedzeniu rady pedagogicznej. Podstawę do formułowania oceny realizacji 

programu będą stanowiły: 

- wnioski z obserwacji zachowań i działania dzieci 

- rozmowy z rodzicami 

- rozmowy pomiędzy nauczycielkami 

- analiza dokumentacji: dziennik 

- prezentacja prac dzieci, udział i osiągnięcia w konkursach 

 

 

 



Plan współpracy z rodzicami na rok szkolny 

 

 2021 / 2022 

 
Zadania i sposób realizacji  
 

Termin  
 

Osoba 

odpowiedzialna  
 

Pozyskiwanie rodziców do współdziałania  

 Opracowanie planu współpracy 

Przedszkola z rodzicami  

 Angażowanie rodziców w życie 

Przedszkola: wybór zajęć dodatkowych, 

organizowanie wycieczek, imprez dla 

dzieci, przygotowanie uroczystości 

(dekoracje, stroje, poczęstunek dla 

gości)  

 Systematyczne prowadzenie gazetki 

informacyjnej dla rodziców  oraz 

kącików grupowych, zamieszczanie w 

kąciku tekstów piosenek, wierszy, 

których aktualnie uczą się dzieci;  

 zamieszczanie informacji o 

uroczystościach, planowanych 

wycieczkach,  

 Raz w miesiącu wydawanie gazetki dla 

rodziców i dzieci pt. "Pogodynka"  

 Pozyskiwanie rodziców na rzecz 

szukania sponsorów dla przedszkola, 

wspólne wypracowywanie form  

 Pozyskiwania środków pieniężnych dla 

przedszkola na spotkaniach z 

przedstawicielami Rady Rodziców,  

 Zaangażowanie do pomocy przy 

uszyciu kostiumów niezbędnych do 

organizowanych teatrzyków i 

inscenizacji oraz pomoc w wykonaniu 

pacynek,  

 Pomoc w gromadzeniu zbiorów 

biblioteczki przedszkolnej  

 

Cały rok  

 

Wszystkie 

nauczycielki  

 



Zainteresowanie rodziców uroczystościami 

przedszkolnymi i spotkaniami grupowymi  

 zapraszanie rodziców na uroczystości 

przedszkolne i zebrania grupowe, 

wspólne spotkania i zabawy 

okolicznościowe,  

 pomoc w organizowaniu uroczystości,  

 

Cały rok  

 

Wszystkie 

nauczycielki  

 

Pedagogizacja rodziców  

 umieszczanie na tablicach 

informacyjnych ciekawej literatury 

pedagogicznej,  

 kserowanie ciekawych artykułów, 

ćwiczeń i zadań dla dzieci,  

 informowanie rodziców o kierunkach 

pracy przedszkola i zamierzeniach 

wychowawczo - dydaktycznych w 

bieżącym roku szkolnym,  

 zebrania grupowe poruszające 

problemy specyficzne dla dzieci w 

określonym wieku,  

 spotkania z psychologiem, pedagogiem  

 organizowanie dla rodziców zajęć 

otwartych w ramach „Akademii 

Pogodnego Rodzica” 

 

 

Cały rok  

 

Wszystkie 

nauczycielki  

 

Współdziałanie z przedstawicielami Rady 

Rodziców  

 pomoc w organizowaniu imprez 

artystycznych oraz pozyskiwaniu 

sponsorów,  

 czynny udział podczas wycieczek 

autokarowych,  

 

Według 

planów 

Czerwiec  

 

Dyrektor 

Wszystkie 

nauczycielki  

 

 

 

 

 

 



 

Plan współpracy ze szkołą podstawową na rok 

szkolny 2021 / 2022 

 
Zadania  
 

Sposób realizacji  
 

Termin  
 

Osoba 

odpowiedzialna  
 

 

1. Współdziałanie 

nauczycieli 

przedszkola i 

szkoły  

 

 

• nawiązanie kontaktów 

szkoły nauczycielem 

klasy III  

• ustalenie terminów 

wzajemnych kontaktów  

 

 

Wrzesień  

 

M. Socha 

D. Jachowicz 

M. Domańska 

Z. Ciesielska 

 

2. Wprowadzenie 

dzieci w 

problematykę 

szkolną  

 

 

• zapoznanie dzieci 

przedszkolnych ze 

szkołą ( sale lekcyjne, 

świetlica, sala 

gimnastyczna)  

 

 

Październik  

 

 

M. Socha 

 

M. Domańska 

 

 

3. Przełamywanie 

barier 

psychicznych, 

zaspakajanie  

potrzeb 

poznawczych  

 

 

• zaproszenie nauczycieli 

wraz z dziećmi na 

uroczystości 

przedszkolne  

• udział dzieci 

przedszkolnych w 

uroczystościach 

szkolnych  

• organizowanie 

wspólnych imprez i 

uroczystości  

• udział dzieci 

przedszkolnych w 

zajęciach lekcyjnych  

Cały rok  

 

Wszyscy 

nauczyciele  

 

 

 

 



Kalendarz uroczystości przedszkolnych 

 

na rok szkolny 2021 / 2022 

 
Temat uroczystości i imprez  
 

Termin  
 

Osoba odpowiedzialna  
 

Uroczyście otwieramy nowy rok 

szkolny. 

 

Nowy wygląd korytarzy +wystrój 

przedszkola+ parkingu + ogrodu 

 

wrzesień Dół: Sopelki: 

S. Cholewjusz, K. 

Kurkowiak,K. 

Hempowicz 

Góra: Śnieżynki: 

 K. Pellowska, B. 

Wasecka, M. Wesołek 

 

Witamy jesień w WPN 

 

 

wrzesień 

  

B. Maciejewska 

 

Dzień Przedszkolaka – impreza+ 

wystrój przedszkola+ parkingu + 

ogrodu 

 

wrzesień I.Skrzypczak 

Dzień Chłopca Wrzesień M. Socha 

Zasady bezpieczeństwa w 

przedszkolu – spotkanie z Strażą 

Pożarną i ratownikami 

medycznymi 

Wrzesień 

 

B. Maciejewska 

Międzynarodowy Dzień Muzyki 

 

październik  D.Jachowicz 

 

 Dzień Edukacji  

 

październik  

 

K. Kurkowiak 

Pasowanie na przedszkolaka 

 

 

 

kwiecień /maj I. Kmiecik 

M. Szcześniak 

A. Łyk 

P. Bartkowiak 

11 Listopada – Polska moja 

Ojczyzna 

 

listopad M. Rokitowska 

 



 My dzieci -mamy swoje prawa - 

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka 

w przedszkolu (20 listopada ) 

listopad B.Wasecka 

25 listopada – Światowy Dzień 

Misia 

 

listopad Z. Ciesielska 

Andrzejkowe wróżby i zabawy 

 

listopad S. Cholewiusz 

 Mikołajki –impreza 

 

 

grudzień  

 

I.Skrzypczak 

Miasteczko św. Mikołaja - wystrój 

przedszkola+ parkingu + ogrodu 

 

 

grudzień P. Maciejewska 

Wystrój korytarzy + choinki + 

wejścia do przedszkola + schody+ 

parking 

grudzień Dół – Gwiazdeczki 

Góra - Kropelki 

 

 Spotkanie przy choince - 

"Jasełka"  

 

grudzień  

 

M. Rokitowska 

 Dzień Babci i Dziadka  

 

styczeń  

 

Nauczycielki wszystkich 

grup  

 

Kostiumowy Bal Karnawałowy - 

Bal Księżniczek, tańce i zabawy 

ze śpiewem, konkursy, wybór 

króla i królowej balu 

 

Styczeń/luty  

 

B. Maciejewska 

 

Valentine̕ s  Day 

 

luty Z. Ciesielska 

Bal absolwentów – spotkanie z 

absolwentami przedszkola 

luty P. Bartkowiak 

A. Łyk 

I.Kmiecik 

 

Dzień Kobiet 

 

Marzec 

 

P. Maciejewska 

Święto Wiosny – pożegnanie 

zimy, powitajmy wiosnę! 

 

 

marzec  

 

D.Jachowicz 



Światowy Dzień Teatru 

 

marzec M. Socha 

Wielkanoc impreza+ wystrój 

przedszkola+ parkingu + ogrodu 

 

 

 

kwiecień K. Pellowska 

 Dzień Ziemi - konkursy 

ekologiczne, zagadki, 

doświadczenia, rozdanie znaczków 

przyjaciela przyrody, wystawa 

prac ekologicznych  

 

kwiecień  

 

I.Kmiecik 

 

Kwiecień Miesiącem Zdrowia 

 

 

kwiecień 

 

K. Pellowska 

Konkurs Piosenki Angielskiej Termin uzgodniony 
z innymi 
przedszkolami 

I. Kmiecik- 

przygotowanie 

K. Pellowska-dekoracje 

Polska – moja Ojczyzna  

 

1-3 maj B.Wasecka 

 

Olimpiada Sportowa 

Termin uzgodniony 
z innymi 
przedszkolami 

D.Jachowicz 

 

Dzień Matki, Dzień Ojca – 

uroczystość środowiskowa z 

udziałem rodziców  

 

maj /czerwiec 

 

Nauczycielki wszystkich 

grup  

 

Mam talent  – projekt artystyczny 

 

 

maj M. Domańska 

 

 Dzień Dziecka – gry i zabawy 

plenerowe, poczęstunek  

impreza+ wystrój przedszkola+ 

parkingu + ogrodu 

 

czerwiec  

 

A. Łyk 

Zorganizowanie na terenie 

przedszkola "Dni otwartych" dla 

dzieci i rodziców ze środowiska 

lokalnego.  

maj  

 

M. Domańska 

Z. Ciesielska 

M. Socha 
D.Jachowicz 



Przegląd Piosenki 

 

Termin uzgodniony 
z innymi 
przedszkolami 

M. Domańska 

 

Przegląd teatrzyków 

 

 

Termin uzgodniony 
z innymi 
przedszkolami 

M. Socha 

Dni Lubonia Termin uzgodniony 
z innymi 
przedszkolami 

M. Domańska 

 

 

Uroczyste zakończenie roku 

przedszkolnego - program 

artystyczny, wręczenie 

pamiątkowych książek i 

dyplomów  

 

 

 

 

czerwiec  

 

 

Nauczycielki z grupy 

dzieci 6 - letnich  

 

Na wakacje się wybieramy – 

zasady bezpieczeństwa znamy – 

spotkanie z przedstawicielami 

Policji i Straży Miejskiej 

czerwiec M. Szcześniak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Harmonogram wycieczek 

 

na rok szkolny 2021 / 2022 

 
Tematyka wycieczek  
 

Termin realizacji  
 

 

Wycieczki związane z realizacją 

planowej tematyki kompleksowej:  

 Szkoła Podstawowa  

 Biblioteka Publiczna  

 Urzędy i zakłady użyteczności 

publicznej: Straż pożarna,  

 Ośrodek zdrowia, sklepy  

  Ośrodek Kultury w Luboniu  

 Miejsca pamięci narodowej  

 

 

 

Według miesięcznego planowania 

pracy nauczycielek  

 

 

Wycieczki środowiskowe:  

 do parku  

 do lasu,  

 do gospodarstwa rolnego  

 na łąkę,  

 pole uprawne, ogródek 

warzywny, sad  

 

 

 

Według miesięcznego planowania 

pracy nauczycielek i pogody  

 

Wycieczki kulturalne:  

 do kina  

 teatru  

 

Według miesięcznego planowania 

pracy w grupach  

 

Wycieczki edukacyjne:  

 uzgodnione i zaopiniowane 

przez rodziców  

Wg planu pracy w grupach  

 



 

 

 

 

 

 

             Harmonogram spotkań z rodzicami 

 

na rok szkolny 2021 / 2022 

 

GRUPA…………………………………….. 

 
Temat spotkania    

 

Termin  

 

Osoba 

odpowiedzialna  
 

Spotkanie organizacyjne 

 

wrzesień  

Spotkanie integracyjne - TEMAT październik  

Rozmowy indywidualne z rodzicami listopad  

Spotkanie integracyjne- TEMAT grudzień  

Spotkanie podsumowujące I semestr 

 

styczeń  

Spotkanie integracyjne- TEMAT 

 

luty  

Rozmowy indywidualne z rodzicami 

 

marzec  

Spotkanie integracyjne- TEMAT 

 

 

kwiecień  

Spotkanie dotyczące imprez 

przedszkolnych – Festyn Rodzinny 

 

maj  



Spotkanie podsumowujące  

 

czerwiec  

 

 


