W roku szkolnym 2017/2018 nasze przedszkole podjęło działania mające na celu przystąpienie
placówki do Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.
"Szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania działań
i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym młodzi ludzie pracując razem z nauczycielami
i innymi osobami, mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji
i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i warunki życia". (WHO, 1997)

Przedszkole, które chce zostać przyjęte do Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie
powinno cechować:


aktywność na rzecz promocji zdrowia w przedszkolu i środowisku lokalnym – działania te zapisane są
w misji i wizji przedszkola oraz zawarte w jej dokumentacji,



otwartość na zmiany,



przekonanie o słuszności idei szkoły promującej zdrowie u dyrektora przedszkola, większości
członków rady pedagogicznej oraz rady rodziców,



aktywne i twórcze zaangażowanie w edukację prozdrowotną i promocję zdrowia.
Definicja Sieci Szkół Promujących Zdrowie
Przedszkole promujące zdrowie to placówka, która we współpracy z rodzicami uczniów
i społecznością lokalną:



systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu
samopoczuciu społeczności szkolnej,



wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.
Kryteria przynależności do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie



Okres przygotowawczy (minimum 6 miesięcy)



Okres kandydacki (minimum 1 rok szkolny/ 2 semestry)
Przedszkolny koordynator wraz z przedszkolnym zespołem:


uczestniczy w szkoleniach dla koordynatorów organizowanych przez Regionalny Ośrodek
Metodyczno - Edukacyjny Metis w Katowicach,



w oparciu o diagnozę wstępną tworzy trzyletni program promocji zdrowia oraz roczny
harmonogram działań dla przedszkola,



przeprowadza zajęcia dla rady pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych oraz
zapoznaje radę rodziców z koncepcją tworzenia przedszkola promującego zdrowie,



przedszkole podejmuje systemowe działania w zakresie promocji zdrowia – diagnoza,
planowanie, realizacja, ewaluacja. Działania te powinny być uwzględnione w dokumentacji
przedszkolnej,



Rada pedagogiczna – po konsultacjach z radą rodziców - podejmuje uchwałę o przystąpieniu
do projektu i realizacji szkolnego programu promocji zdrowia. W naszej placówce miało to
miejsce 27 lutego 2019r.

Celem naszym jest stworzenie warunków do nabycia przez dzieci zachowań prozdrowotnych
i proekologicznych.
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