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Przedszkole Niepubliczne �S³oneczne Stacyjkowo�
powsta³o 1 wrze�nia 2012 r. na bazie istniej¹cego do-
tychczas Przedszkola Publicznego nr 4 w Bytowie.
W dzia³alno�ci naszej kierowaæ siê chcemy mottem zna-
komitego polskiego pedagoga Janusza Korczaka �Dziec-
ko chce byæ dobre. Je�li nie umie � naucz, je�li nie
wie � wyt³umacz, je�li nie mo¿e � pomó¿�.

G³ównym celem Przedszkola Niepublicznego �S³o-
neczne Stacyjkowo� jest troszczenie siê o los wycho-
wanków, o ich poziom intelektualny, moralny, o ich
postawê i kreatywno�æ. Zapewnia to wysoko wykwali-
fikowana i do�wiadczona kadra przedszkola, w�ród któ-
rej s¹ zarówno nauczyciele m³odzi, jak i pracownicy
z wieloletnim sta¿em pracy z dzieæmi. Poznajemy tak¿e
potrzeby oraz oczekiwania rodziców i wychodzimy im
naprzeciw, poniewa¿ uwa¿amy, ¿e w³a�ciwe funkcjono-
wanie placówki, w której kszta³towani s¹ m³odzi ludzie,
nie jest mo¿liwe bez szerokiej wspó³pracy miêdzy rodzi-
cami, pracownikami przedszkola a lokalnym �rodowi-
skiem.

Szczególnie zale¿y nam na tym, aby spêdzony w na-
szym przedszkolu czas pozostawi³ w sercach i umys³ach
naszych dzieci trwa³y �lad, który w przysz³o�ci pomo¿e
im dobrze funkcjonowaæ w rodzinie, szkole, spo³eczeñ-
stwie, a tak¿e umo¿liwi im realizowanie samych siebie,
pokonywanie w³asnych s³abo�ci oraz osi¹ganie zapla-
nowanych celów.

Zarówno zdrowie dzieci, jak i ich bezpieczeñstwo,
odgrywaj¹ bardzo du¿e znaczenie w pracy edukacyjno-
wychowawczej �S³onecznego Stacyjkowa�. Maj¹c to
na uwadze, ujêli�my w planie pracy przedszkola szereg
dzia³añ ukierunkowanych na promowanie postawy proz-
drowotnej maluchów, a tak¿e zachowañ umo¿liwiaj¹cych
bezpieczne funkcjonowanie dzieci zarówno w przedszko-
lu jak i w domu.

Opracowano oraz wdro¿ono program profilaktycz-
ny przedszkola, którego g³ównymi celami s¹: kszta³to-
wanie nawyków i przyzwyczajeñ higieniczno-zdrowot-
nych, propagowanie zdrowego stylu ¿ycia u dzieci
i doros³ych, wyposa¿enie przedszkolaków w podstawo-
we wiadomo�ci dotycz¹ce zdrowia, zapoznanie z tym,
co sprzyja, a co zagra¿a zdrowiu, ukazanie warto�ci zdro-
wia, jako potencja³u, którym dysponujemy � korzystanie
z opieki zdrowotnej, kszta³towanie w³a�ciwej postawy
wobec otaczaj¹cego �rodowiska, jak równie¿ u�wiado-
mienie rodzicom potrzeby spêdzania  wolnego czasu
z dzieæmi w sposób aktywny.

$G\RKGE\PG�5 QPGE\PG�5VCE[LMQYQ�
24<'&5<-1.'�0+'27$.+%<0'�
� 5 10'%<0'�56#%;,-191 ��

9�$;619+'�



40

1/2013

INFORMATOR OSWIATOWY

Zdrowe od¿ywianie
W toku pracy dydaktycznej w ka¿dej z grup przed-

szkolnych odbywaj¹ siê zajêcia, podczas których dzieci
poznaj¹ zasady w³a�ciwego od¿ywiania siê i warto�ci
od¿ywcze poszczególnych produktów: �Co jemy?�,
�Owoce, jarzynki � kolorowe witaminki�, �Wyprawa
po zdrowie�, �Zdrowie jest najwa¿niejsze�, �Zdrowa
¿ywno�æ�, �Owoce i warzywa s¹ zdrowe!�. Podczas
zajêæ przedszkolaki w aktywny sposób, w formie prac
plastycznych, map my�lowych, zajêæ praktycznych np.
wybór, zakup, a nastêpnie przygotowanie sa³atek owo-
cowych i warzywnych, w oparciu o zdobyt¹ wiedzê
wskazuj¹ zasady prawid³owego od¿ywiania siê, uk³a-
dania jad³ospisu, rozpoznawania przy pomocy wszyst-
kich zmys³ów warzyw i owoców. Ucz¹ siê równie¿ wielu
piosenek i wierszyków zwi¹zanych z t¹ tematyk¹.

Przedszkolaki uczestniczy³y w wystawie �Grzyby
jadalne, truj¹ce i chronione� zorganizowanej przez Po-
wiatow¹ Stacjê Sanitarno-
Epidemiologiczn¹ w Bytowie.
Wystawa ta mia³a na celu
poszerzenie wiedzy dzieci
z zakresu zapobiegania zatru-
ciom grzybami, a przy okazji
uwra¿liwia  przedszkolaki na
konieczno�æ poszanowania
otaczaj¹cej nas przyrody. Pod-
czas zorganizowanego przez
przedszkole grzybobrania dzie-
ci korzystaj¹c ze wsparcia na-
uczycieli mog³y w praktyce
wykorzystaæ zdobyt¹ wiedzê.

Sport to zdrowie
W �S³onecznym Stacyjkowie� realizowany jest rów-

nie¿ projekt �Sportowe Przedszkole�. Jego celem jest
zachêcanie dzieci do aktywno�ci fizycznej, w szczegól-
no�ci na �wie¿ym powietrzu. Zaplanowane cele reali-
zowane s¹ poprzez: zajêcia sportowe, ogólnorozwojo-
we, zajêcia z atletyki terenowej, lekkiej atletyki, gry
i zabawy. Ponadto organizowano spotkania ze znanymi
sportowcami i trenerami, wprowadzanie elementów ry-
walizacji sportowej (Olimpiada Przedszkolaków, udzia³
w Cross Festivalu, Rodzinny Maraton Rowerowy, itp.),
rekreacji i turystykin, zapoznawano dzieci z ogólnodo-
stêpnymi obiektami sportowymi, a tak¿e prowadzono
pogadanki o zdrowym stylu ¿ycia, zdrowym od¿ywia-
niu, korzy�ciach p³yn¹cych z uprawiania sportu.

Integracyjna Spartakiada Sportowa. Zorganizowa-
li�my dla dzieci 6-letnich zawody sportowe, które odby-
³y siê w sali gimnastycznej Szko³y Podstawowej nr 2
w Bytowie. W formie zabawy przedszkolaki rozwija³y

swoj¹ aktywno�æ fizyczn¹, konkuruj¹c w zawodach
z dzieæmi z klasy pierwszej Szko³y Podstawowej nr 2.
Dla uczestników zawodów przygotowali�my ró¿norod-
ne konkurencje, które wymaga³y od nich wykazania siê
zwinno�ci¹, szybko�ci¹, sprawno�ci¹, si³¹ i sprytem.

W przedszkolu organizowane s¹ równie¿ inne zajê-
cia rozwijaj¹ce ruchowo:
Æ Zajêcia lekkoatletyczne. Przedszkolaki pod okiem

trenera I klasy z lekkiej atletyki sprawdza³y swoje
umiejêtno�ci na bie¿ni sportowej Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego w Bytowie. Poznali zasady prowadze-
nia w³a�ciwej, efektywnej rozgrzewki, poznali tajni-
ki lekkiej atletyki.

Æ Zajêcia sportowe � tenis ziemny. Dzieci uczestni-
czy³y w zajêciach tenisa ziemnego, prowadzonych
przez trenera tej dziedziny sportowej. Pozna³y za-
sady gry, korzysta³y z profesjonalnego sprzêtu. By³a
to okazja, by pokazaæ najm³odszym kolejn¹ intere-
suj¹c¹ dyscyplinê sportow¹.

Æ Zajêcia sportowe � bad-
minton. Przedszkolaki pozna³y
kolejn¹ dyscyplinê. Pod kie-
runkiem trenera, zaznajomi³y
siê z zasadami obowi¹zuj¹cy-
mi w czasie gry, korzysta³y
z urz¹dzeñ treningowych,
sprzêtu, mia³y mo¿liwo�æ od-
bycia rozmowy z dzieæmi tre-
nuj¹cymi badmintona.

Zajêcia specjalistyczne
Przedszkolaki �S³onecznego Stacyjkowa� s¹ objê-

te opiek¹ logopedyczn¹. Wszystkie dzieci, u których po
przeprowadzonych przez przedszkolnego logopedê ba-
daniach przesiewowych stwierdzono wady wymowy,
uczestnicz¹ w indywidualnych zajêciach logopedycznych.
Ponadto na stronie internetowej przedszkola publikowane
s¹ cyklicznie porady logopedy � Logostacja.

Nawi¹zali�my wspó³pracê z Ogólnopolskim Cen-
trum Specjalistycznych Badañ Przesiewowych AU-
GEN-MED, czego efektem by³o przeprowadzenie w�ród
przedszkolaków, ich rodziców jak równie¿ dziadków
badania wzroku.

W przedszkolu odbywaj¹ siê zajêcia gimnastyki
korekcyjnej, w których uczestnicz¹ wszystkie dzieci,
u których w wyniku badañ lekarskich stwierdzono ko-
nieczno�æ korygowania wad postawy.

We wspó³pracy z instruktorami Wodnego Ochotni-
czego Pogotowia Ratunkowego zorganizowano szkole-
nie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycz-
nej. Szkolenie adresowane by³o do dzieci z najstarszej
grupy wiekowej. W czasie zajêæ przedszkolaki korzy-
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staj¹c z fantomów, uczy³y siê zasad reanimacji, resu-
scytacji oraz tego, w jaki sposób rozpoznaæ osobê po-
trzebuj¹c¹ pomocy, a tak¿e w jaki sposób i komu prze-
kazaæ informacjê o zagro¿eniu. Przed wakacjami od-
bêd¹ siê kolejne zajêcia z instruktorami WOPR, pod-
czas których dzieci zostan¹ zapoznane z zasadami, jakie
nale¿y przestrzegaæ podczas przebywania nad wod¹.
Bêdzie to równie¿ okazja do ponownego przypomnienia
zasad udzielania pierwszej pomocy.

Opieka stomatologiczna. Przedszkolaki objête s¹
profilaktyczn¹ opieka stomatologa, cyklicznie w gabine-
cie stomatologicznym przechodz¹ przegl¹dy stanu uzê-
bienia. Wyniki tych badañ ka¿dorazowo przekazywane
s¹ rodzicom dzieci. Dzieci ze �S³onecznego Stacyjko-
wa� uczestnicz¹ równie¿ w ogólnopolskim programie
edukacji zdrowotnej �Akademia Aquafresh�, promuj¹-
cym profilaktykê stomatologiczn¹ w�ród najm³odszych.
Wszystkie przedszkolaki maj¹ swoje kubeczki, pasty oraz
szczoteczki i po posi³kach myj¹ zêby. Umo¿liwia to wy-
kszta³cenie u dzieci nawyku dba³o�ci o stan swojego
uzêbienia.

Warsztaty muzyczne �Wyprawa do wnêtrza cz³o-
wieka�. Dziêki udzia³owi przedszkolaków w tego rodzaju
zajêciach , mia³y one mo¿liwo�æ w niekonwencjonalny
sposób poznaæ budowê swojego organizmu i przekonaæ
siê, w jaki sposób ich codzienne zachowania i tryb ¿ycia
wp³ywaj¹ na funkcjonowanie ich cia³a.

Troska o bezpieczeñstwo
W funkcjonowaniu �S³onecznego Stacyjkowa� du¿y

nacisk k³adziemy równie¿ na bezpieczeñstwo naszych
podopiecznych. Dotyczy to zarówno ich bezpiecznego
pobytu w przedszkolu, jak i poza nim:
Æ Wszystkie przedszkolaki oraz pracownicy przedszko-

la objêci s¹ ubezpieczeniem grupowym.
Æ Pracownicy przedszkola odbyli szkolenie z zakresu BHP

oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Æ Kontrakty grupowe: wspólnie z nauczycielem przed-

szkolaki w poszczególnych grupach wiekowych usta-
laj¹ zasady zachowania siê w grupie, w przedszko-
lu. Umo¿liwia to zwrócenie uwagi dzieci na celo-
wo�æ okre�lania i przestrzegania norm zachowañ, któ-
re prowadz¹ do zwiêkszenia ich bezpieczeñstwa oraz
budowania prawid³owych relacji z rówie�nikami.

Æ Cykliczne spotkania z policjantami: nawi¹zali�my
wspó³pracê z Komend¹ Powiatow¹ Policji w Byto-
wie, czego efektem s¹ powtarzane kilkakrotnie
w ci¹gu roku spotkania ukierunkowane na wskazy-
wanie dzieciom w³a�ciwych, bezpiecznych zacho-
wañ w przedszkolu, w kontaktach z obcymi osoba-
mi, w codziennym ¿yciu. Zajêcia te dotycz¹ rów-
nie¿ nauki prawid³owego poruszania siê na ulicy, na
przej�ciu dla pieszych, w³a�ciwych reakcji na po-
szczególne kolory sygnalizatorów �wietlnych.

Æ Zajêcia terenowe z policjantami z Wydzia³u Ruchu
Drogowego KPP w Bytowie (wycieczka do Ko-
mendy Powiatowej Policji): przedszkolaki æwiczy³y
w³a�ciwe zachowania na przej�ciu dla pieszych, ko-
rzystaj¹c z pomocy i asysty policjantów.

Æ Korzystanie z kamizelek odblaskowych oraz wê¿ów
spacerowych: ka¿dorazowo podczas wyj�æ poza te-
ren przedszkola, dzieci zak³adaj¹ opisane nazw¹
przedszkola kamizelki odblaskowe. Korzystaj¹ rów-
nie¿ z wê¿ów spacerowych, które u³atwiaj¹ kontro-
lowanie tempa poruszania siê dzieci, zw³aszcza pod-
czas przechodzenia przez jezdniê.

Æ Zajêcia realizowane w poszczególnych grupach
przedszkolnych: �Bezpieczny przedszkolak� � wdra-
¿anie zasady zapinania pasów w fotelikach samo-
chodowych, �Stra¿nicy bezpiecznej drogi� � utrwa-
lanie kolorów znajduj¹cych siê na sygnalizatorach
�wietlnych, i reakcji na nie, �Droga do przedszko-
la�, �Zebra�, �Bezpieczeñstwo najwa¿niejsze� � bez-
pieczeñstwo w ruchu drogowym, �Obcy czy nie?�
� w³a�ciwe zachowania w kontaktach z nieznajo-
mymi osobami.

Æ Próbna ewakuacja: przeprowadzenie próbnej ewa-
kuacji umo¿liwia przygotowanie siê wszystkich osób
mog¹cych w niej uczestniczyæ do jak najszybszego
opuszczenia budynku w sytuacji zagro¿enia.

Æ Zajêcia edukacyjne ze stra¿akami oraz wycieczka
do Komendy Powiatowej Stra¿y Po¿arnej w Byto-
wie: spotkania tego typu umo¿liwiaj¹ wskazanie
przedszkolakom sytuacji, które mog¹ stwarzaæ dla
nich zagro¿enie, a jednocze�nie pokazuj¹, w jaki spo-
sób nale¿y siê wówczas zachowaæ, jak wezwaæ
pomoc, kogo poinformowaæ i jakie informacje prze-
kazaæ. S¹ tak¿e okazj¹, aby poznaæ charakter pracy
stra¿aków.

W �S³onecznym Stacyjkowie� podejmujemy ró¿no-
rodne dzia³ania, których odbiorcami s¹ dzieci. G³ównym
ich celem jest wykszta³cenie w�ród naszych podopiecz-
nych podstawowych nawyków z zakresu bezpieczeñ-
stwa i wdra¿anie do prowadzenia prozdrowotnego try-
bu ¿ycia. Wa¿n¹ rolê odgrywa tak¿e tutaj program edu-
kacji sportowej, którego zadaniem jest pokazanie dzie-
ciom mo¿liwo�ci aktywnego spêdzenia wolnego czasu,
wprowadzenie elementów rywalizacji sportowej poprzez
zabawê i � co w dzisiejszych czasach jest szczególnie
wa¿ne � pokazanie maluchom, ¿e mo¿na ciekawie spê-
dziæ czas bez komputera i telewizora.ö

Ma³gorzata Jab³onowska-Glazik
dyrektor Przedszkola Niepublicznego

�S³oneczne Stacyjkowo�
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