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Drodzy Rodzice! 
Oddajemy Wam kolejny numer kwartalnika 
„Bezpieczne Przedszkole”, w którym chcemy 
informować o ważnych sprawach dotyczących 
zdrowia i bezpieczeństwa. Informujemy, że kwartalnik 
jest również dostępny na stronie internetowej 
www.zsp2opole.pl w zakładce Przedszkole po 
kliknięciu w logo programu „Bezpieczne Przedszkole”. 
Prezentujemy Państwu dotychczasowe działania 
podjęte przez nas w ramach programu „Bezpieczne 

Przedszkole” w okresie od kwietnia do czerwca 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.  

IV-VI 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  

„Nie wpuszczam 
obcych do domu, 
wiem jak się 
zachować podczas 
spotkania z 
nieznajomym” 

Podczas realizowania treści dydaktycznych o 
tematyce wakacyjnej ćwiczono z dziećmi 
umiejętność odpowiedniego zachowania podczas 
spotkań z nieznajomymi (uczono reagowania na 
zaczepki, propozycje, uświadamiano zagrożenia). 

VI 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.  

Cały rok szkolny 

„Rozumienie zjawisk 
atmosferycznych” 

Podczas zajęć dydaktycznych uczymy dzieci 
rozpoznawać i nazywać zjawiska atmosferyczne 
charakterystyczne dla danych pór roku. Zwracamy 
uwagę na podejmowanie rozsądnych decyzji 
związanych z nienarażaniem się na niebezpie-
czeństwo wynikające z pogody oraz odpowiedni 
ubiór. 

Cały rok szkolny 

„Jesteśmy życzliwi i 
uprzejmi dla innych” 

Każdego dnia zwracamy dzieciom uwagę na 
przestrzeganie reguł i norm niezbędnych do 

Cały rok szkolny 
 

http://www.zsp2opole.pl/
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prawidłowego funkcjonowania w kontaktach z 
innymi ludźmi.  

„Bawimy się 
bezpiecznie” 

Podczas zajęć dydaktycznych o tematyce 
wakacyjnej dzieci zdobyły wiedzę na temat 
bezpiecznego spędzania wolnego czasu podczas 
wakacji (m.in. na plaży, nad wodą, w górach, 
podczas jazdy rowerem itp.) 

VI 2019 

„Przestrzeganie 
zasad 
bezpieczeństwa” 

W przedszkolu dodatkowo był realizowany 
tygodniowy program dodatkowy PCK „Bezpieczny 
Patrol” obejmujący takie tematy jak: wiedza 
na temat bezpieczeństwa (numery alarmowe), 
bezpieczeństwo na drodze, bezpieczeństwo 
podczas uprawiania sportu, bezpieczeństwo 
podczas wakacji, bezpieczeństwo w zimie, 
ekologia, recykling. 

VI 2019 

Pozostałe podjęte działania: 

Podczas zebrań dla końcoworocznych zebrań dla rodziców wypełniono ankietę ewaluacyjną, 
której wyniki przedstawiamy poniżej: 

Arkusz ankiety wypełniło 43 rodziców. Odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie 

kształtowały się następująco: 

 TAK NIE CZĘŚCIOWO BRAK 
ODP. 

Pytanie 1 
Czy znają Państwo założenia programu? 

34 
(79,1%) 

0 5 
(11,6%) 

4 
(9,3%) 

Pytanie 2 
Czy biorą Państwo udział w spotkaniach 
organizowanych na terenie placówki? 

30 
(69,8%) 

6 
(14%) 

7 
(16,2%) 

0 

Pytanie 3 
Czy otrzymują Państwo kwartalnik 
„Bezpieczne Przedszkole”? 

34 
(79,1%) 

8 
(18,6%) 

1 
(2,3%) 

0 

Pytanie 4 
Czy kwartalnik spełnia Państwa oczekiwania? 

32 
(74,4%) 

3 
(7%) 

5 
(11,6%) 

3 
(7%) 

Pytanie 5 
Czy Państwa zdaniem realizacja programu 
wpłynęła pozytywnie na wiedzę i umiejętności 
Waszych dzieci z zakresu bezpieczeństwa? 

39 
(90,7%) 

1 
(2,3%) 

3 
(7%) 

0 

Pytanie 6 
Czy Państwa zdaniem realizacja programu 
wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa w 
przedszkolu? 

38 
(88,4%) 

1 
(2,3%) 

4 
(9,3%) 

0 

Pytanie 7 
Czy uważają Państwo, że należy program 
kontynuować? 

43 
(100%) 

0 0 0 

Pytanie 8 
Uwagi 

0 0 0 43 
(100%) 
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