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Drodzy Rodzice! 
Oddajemy Wam kolejny numer kwartalnika 
„Bezpieczne Przedszkole”, w którym chcemy 
informować o ważnych sprawach dotyczących 
zdrowia i bezpieczeństwa.  
Prezentujemy Państwu dotychczasowe działania 
podjęte przez nas w ramach programu „Bezpieczne 
Przedszkole” w okresie od stycznia do marca 2019 r.: 

Blok tematyczny Realizowane treści Termin realizacji 

„Moje przedszkole 
jest bezpieczne” 

Wszystkim dzieciom  na bieżąco przypominane są 
zasady bezpiecznego korzystania z ogrodu 
przedszkolnego, sali zajęć oraz salki zabaw.  

I – III 2019 
 

„Bezpieczna droga 
do przedszkola” 

Podczas każdego spaceru, wyjścia oraz wycieczki 
dzieciom przypominane są zasady poruszania się 
po drogach i korzystania ze środków transportu. 

Cały rok szkolny  

„Produkty 
bezpieczne 
i niebezpieczne” 

Wszystkie grupy przedszkolne biorą udział w 
projekcie eTwinning „Dbam o swoje zdrowie”, 
podczas którego dowiadują się m.in. o tym, które 
produkty spożywcze są bezpieczne dla naszego 
zdrowia, a które nie.  
W ramach rozpoznawania produktów 
bezpiecznych i niebezpiecznych dzieci zachęcane 
są do zbierania baterii, które są szkodliwe dla 
środowiska. 

I – III 2019 
 

„Mieszkanie jest 
miejscem 
bezpiecznym” 

W każdej grupie przedszkolnej dwa tygodnie 
poświęcone były tematyce związanej 
z bezpiecznym używaniem sprzętów domowych 
oraz narzędzi ogrodniczych. 

II-III 2019 

„Kształtowanie 
czynności 
samoobsługowych, 
nawyków 
higienicznych 
i kulturalnych” 

Każdego dnia kształtujemy u dzieci umiejętności 
poprawnego mycia rąk i zębów. Najmłodsi uczą 
się samodzielnie korzystać z toalety, a także 
ubierać i rozbierać się. Każdego dnia zwracamy 
uwagę na właściwe zachowanie się przy stole 
podczas posiłków, a także na utrzymywanie 
porządku w swoim otoczeniu. 

Cały rok szkolny 

„Dbamy o swoje 
zdrowie” 

Organizujemy dla dzieci zajęcia ruchowe, zabawy i 
gry w ogrodzie przedszkolnym oraz w salce 
zabaw. Wdrażamy dzieci do czynnego wypo-
czynku jako źródła zdrowia. Wyrabiamy u dzieci 
nawyki higieniczne. Wszystkie grupy przedszkolne 
biorą udział w projekcie eTwinning „Dbam 
o swoje zdrowie”. 

Cały rok szkolny 

„Rozumienie zjawisk 
atmosferycznych” 

Podczas zajęć dydaktycznych uczymy dzieci 
rozpoznawać i nazywać zjawiska atmosferyczne 

Cały rok szkolny 
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charakterystyczne dla danych pór roku. Zwracamy 
uwagę na podejmowanie rozsądnych decyzji 
związanych z nienarażaniem się na niebezpie-
czeństwo wynikające z pogody oraz odpowiedni 
ubiór. 

„Jesteśmy życzliwi i 
uprzejmi dla innych” 

Każdego dnia zwracamy dzieciom uwagę na 
przestrzeganie reguł i norm niezbędnych do 
prawidłowego funkcjonowania w kontaktach z 
innymi ludźmi.  

Cały rok szkolny 
 

„Bawimy się 
bezpiecznie” 

Podczas zajęć dydaktycznych dzieci zdobyły 
wiedzę na temat różnych sportów zimowych oraz 
o zasadach bezpieczeństwa związanych z 
poszczególnymi sportami (np. rozumienie 
konieczności przestrzegania zakazu ślizgania się, 
jazdy na łyżwach na zamarzniętych zbiornikach 
wodnych). 

I 2019 

 
Pozostałe podjęte działania: 

1) W styczniu 2019 r. Dyrektor Zespołu wypełnił arkusz samokontroli placówki pod 
kątem zagrożeń. 

2) 28 lutego 2019 r. odbyło się szkolenie dla rodziców z udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej dzieciom. 

3) Odbyły się 2 spotkania dla rodziców „Wady wymowy u dzieci” oraz zebranie, podczas 
którego rodzice wypełnili ankietę: „Czy jesteś odpowiedzialnym rodzicem?”. 

4) W związku z prośbą Rady Rodziców o drogę jednokierunkową przy terenie szkoły 
i przedszkola ze względu na zwiększenie bezpieczeństwa złożono wniosek o zmianę 
organizacji ruchu. 

 


