
 

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 w GOSTYNIU 

przewidziany do realizacji w roku szkolnym 2017/2018 

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH, POPIERAMY KAŻDY RUCH. 

              CZĘŚĆ WSTĘPNA 

1. Problem priorytetowy: promowanie zdrowego stylu życia poprzez zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i pracowników przedszkola 

2. Opis problemu: obserwacja zachowania dzieci , rozmowy z dziećmi, pracownikami przedszkola i rodzicami  wykazały, że dzieci 

potrzebują różnych aktywności w czasie pobytu w przedszkolu, aby rozładować skumulowaną energię i zapobiec ujawnianiu się 

negatywnych zachowań. Ponadto analiza badań ankietowych dla pracowników przedszkola oraz rodziców wykazała, że niewielu 

poświęca czas na aktywność fizyczną. W związku z tym ustalono, że promowanie zdrowego stylu życia poprzez zwiększenie aktywności 

fizycznej dzieci, rodziców i pracowników przedszkola będzie w tym roku problemem priorytetowym. Aktywność ruchowa stanowi 

istotny warunek prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego; poprawia ogólną sprawność organizmu i wytrzymałość 

na zmęczenie oraz stres, wzmaga też działanie układu immunologicznego. 

3. Przyczyny  istnienia problemu: 

- brak pełnej świadomości tego, jak ważna jest aktywność fizyczna w życiu człowieka, 

- specyficzne warunki lokalowe czterech sal przedszkolnych, 

- brak sali gimnastycznej w przedszkolu 

       4. Rozwiązania dla usunięcia problemu: 

              - zaplanowanie różnych form aktywności w przedszkolu, 

              - prowadzenie przez cały rok szkolny  akcji propagujących aktywność fizyczną, 

             - zaangażowanie się w programy zewnętrzne 

    5. Cel: zwiększyć aktywność fizyczną dzieci, rodziców, nauczycieli i innych pracowników przedszkola 

    6. Określenie kryterium sukcesu: 50% osób stwierdzi po roku prowadzonych działań, że zwiększyło swoją aktywność fizyczną  

   



ZADANIA 

NAZWA ZADANIA KRYTERIUM 
SUKCESU 

SPOSÓB 
REALIZACJI 

ZAKRES/TERMIN 
REALIZACJI 

WYKONAWCY/OSOBA 
ODPOWIEDZIALNA 

POTRZEBNE 
ŚRODKI/ZASOBY 

SPOSÓB 
SPRAWDZENIA 
WYKONANEGO 
ZADANIA 

1.Przeprowadzenie 
modyfikacji składu 
zespołu SzPZ, 
Zapoznanie 
społeczności 
przedszkolnej z 
priorytetem, 
planem SzPZ na rok 
szkolny 2017/2018 
oraz Programem 
Edukacji Zdrowotnej 
przewidzianym do 
realizacji w latach 
2017 - 2019 

70% członków 
Rady 
Pedagogicznej 
włączy się w 
działania do 
osiągnięcia 
celu, jakim jest 
zwiększenie 
aktywności 
fizycznej 
społeczności 
przedszkolnej. 

Zapoznanie Rady 
Pedagogicznej z 
problemem 
priorytetowym, 
formami 
realizacji. 
Zaproszenie 
wszystkich 
nauczycieli do 
współpracy. 

Sierpień 2017 Dyrektor placówki, 
koordynator zespołu 

Środki 
audiowizualne, 
materiały 
biurowe 

Dokumentacja 

2.Zorganizowanie 
zebrania z rodzicami 
dzieci 
nowoprzyjętych do 
placówki, 
przedstawienie im 
założeń SzPZ. 

50% rodziców 
akceptuje 
udział placówki 
w ubieganiu 
się o certyfikat 
SzPZ 

Organizacja 
debaty z 
rodzicami na 
temat problemu 
priorytetowego 
SzPZ w bieżącym 
roku szkolnym 
oraz założeń 
SzPZ. 

Wrzesień 2017 Koordynator Środki 
audiowizualne 

Dokumentacja 

3.Przeprowadzenie 60%nauczycieli Organizacja Październik/Listopad Lider WDN, nauczyciel Środki Dokumentacja 



warsztatów/ 
szkoleń dla 
nauczycieli i 
rodziców na temat 
dbania o 
prawidłową 
sylwetkę ciała. 

i 40% rodziców 
z każdej grupy 
wiekowej 
będzie 
uczestniczyło 
w szkoleniu 

szkolenia, 
przygotowanie 
prezentacji 
multimedialnej 

2017 wychowania 
fizycznego 

audiowizualne 

4.Przeprowadzenie 
pogadanki dla dzieci 
na temat: O zdrowie 
dbamy i się 
ruszamy. 

50% dzieci z 
każdej grupy 
chętnie 
weźmie udział 
w pogadance 

Organizacja 
pogadanki dla 
dzieci oraz 
gazetki 
tematycznej  

Październik 2017 Wychowawcy grup Środki 
audiowizualne, 
materiały 
biurowe 

Dokumentacja 
fotograficzna na 
stronie 
internetowej 

5.Organizacja 
zabaw związanych z 
aktywnością 
ruchową. 

60% dzieci z 
placówki 
chętnie będzie 
uczestniczyło 
w zabawach 
ruchowych 

Organizacja 
zabaw w sali i na 
powietrzu, gier i 
zabaw 
terenowych oraz 
zajęć na 
pływalni. 

Cały rok szkolny Dyrektor placówki Sprzęt do gier i 
zabaw, autokar 
do przejazdu na 
pływalnie 

Dokumentacja 
fotograficzna na 
stronie 
internetowej 

6.Realizacja treści 
programów 
edukacji 
zdrowotnej: „Czyste 
powietrze wokół 
nas”, „Akademia 
Aquafresh”. 

40% dzieci z 
placówki 
weźmie udział 
w realizacji 
programów 
edukacji 
zdrowotnej 

Organizacja zajęć 
dotyczących 
ochrony zdrowia 

Cały rok szkolny Wszyscy nauczyciele Środki 
audiowizualne, 
materiały 
biurowe, 
harmonogramy 
działań 

Dokumentacja 
fotograficzna na 
stronie 
internetowej, 
plany pracy 
nauczycieli 



7.Zorganizowanie 
wystawy prac 
plastycznych dzieci. 
 
 

50 % dzieci z 
każdej grupy 
przedszkolnej 
weźmie udział 
w wykonaniu 
plakatów  

Organizacja zajęć 
plastycznych – 
wykonanie 
plakatów na 
temat 
aktywności 
ruchowej  

Styczeń 2018 Wszyscy nauczyciele Materiały 
papiernicze, 
farby, kredki. 

Dokumentacja 
fotograficzna 

8. Organizacja balu 
dla dzieci. 
 
 
 
 
 
 

60% dzieci 
będzie 
uczestniczyło 
w balu 

Zorganizowanie 
zabaw 
zachęcających 
do aktywności 
ruchowej 
wyrażanej 
poprzez taniec, 
konkurs tańca. 

Luty 2018 M. Działdowska 
M. Maleszka 

Sprzęt 
audiowizualny, 
nośniki CD z 
muzyką dla 
dzieci 

Dokumentacja 
fotograficzna 

9. Zorganizowanie 
spotkania z 
nauczycielem 
wychowania 
fizycznego w szkole 
oraz spotkań z 
trenerami różnych 
dyscyplin 
sportowych. 
 

50% dzieci 
weźmie udział 
w spotkaniach 

Zorganizowanie 
wycieczki do 
Szkoły 
Podstawowej 
Nr2,  gry i 
zabawy w sali 
gimnastycznej 
szkoły  

Marzec 2018 A .Stachowiak 
M. Maleszka 
 

Aparat 
fotograficzny 

Dokumentacja 
fotograficzna 

10.Zorganizowanie 
„Parady zdrowia” 
 
 

60 % dzieci 
weźmie udział 
w przemarszu 
 

Organizacja 
przemarszu 
ulicami miasta, 
rozdawanie 
ulotek na temat 

Kwiecień 2018 
 
 
 

A. Glura 
A. Pietrzyk 
 
 

Materiały 
papiernicze do 
wykonania 
ulotek 

Dokumentacja 
fotograficzna 
 
 



zdrowego stylu 
życia 
 

11.Organizacja 
międzygrupowej 
olimpiady 
przedszkolaka 
 

40 % dzieci 
weźmie udział 
w zmaganiach 
sportowych 

Zorganizowanie 
zawodów 
sportowych 

Maj 2018 M. Działdowska 
I. Konieczna 
 

Sprzęt do gier i 
zabaw 
sportowych, 
nagrody dla 
dzieci 

Dokumentacja 
fotograficzna, 
regulamin 
zawodów 
 

12.Zorganizowanie 
konkursu wiedzy na 
temat zdrowia 
 

30% dzieci z 
każdej grupy 
przedszkolnej 
weźmie udział 
w quizie 

Zorganizowanie 
konkursu wiedzy 

Czerwiec 2018 M .Chrastek 
D. Piękoś 

Materiały 
papiernicze, 
tablica do 
nanoszenia 
punktacji, 
nagrody dla 
dzieci. 

Regulamin 
konkursu, 
dokumentacja 
fotograficzna 

13.Przeprowadzenie 
ewaluacji, 
posumowania. 

45% 
społeczności 
przedszkolnej 
weźmie udział 
w ewaluacji 

Przeprowadzenie 
badań za 
pomocą ankiet 
ewaluacyjnych  

Czerwiec 2018 M. Działdowska 
D. Piękoś 

Materiały 
biurowe 

Dokumentacja 

 

 

 


