
Warunki przystąpienia do Skierniewickiej Regionalnej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie  
  

Warunki wstępne  
Aktywność w zakresie promocji zdrowia w szkole i środowisku lokalnym:  

 Poznanie i zrozumienie koncepcji przedszkola promującego zdrowie 

 Otwartość na zmiany służące promowaniu zdrowia wśród członków społeczności przedszkolnej 

 Przekonanie dyrekcji oraz większości rady pedagogicznej o słuszności idei  

 Aktywność i twórcze zaangażowanie w realizację edukacji prozdrowotnej. 

  

 

Okres przygotowawczy  
1. Kontakt z Koordynatorem Rejonowym Skierniewickiej Regionalnej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących 

Zdrowie w celu zgłoszenia rozpoczęcia okresu przygotowawczego potwierdzony dokumentami, które 

przygotowuje dyrektor przedszkola - Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 

2. Podjęcie uchwały rady pedagogicznej o realizacji programu Przedszkole Promujące Zdrowie.  

3. Powołanie przedszkolnego zespołu i koordynatora programu Przedszkole Promujące Zdrowie.  

4. Zorganizowanie szkolenia na temat: Przedszkole Promujące Zdrowie. 

 Można postąpić w dwojaki sposób: 

 Organizacja szkolenia na terenie przedszkola we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem 

Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach. 

 Udział 2-3 przedstawicieli przedszkola w seminarium na temat: Przedszkole Promujące Zdrowie, 

którego organizatorem jest Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach. 

Uczestnicy ww. szkolenia upowszechniają koncepcję promocji zdrowia i koncepcję przedszkola 

promującego zdrowie społeczności przedszkolnej.  

5. Przygotowanie i podjęcie systematycznych działań w zakresie promocji zdrowia – diagnoza stanu 

wyjściowego, planowanie pracy na rok szkolny, realizacja planu, monitorowanie samopoczucia 

społeczności przedszkolnej – stopnia zadowolenia z przedszkola i różnych aspektów jego funkcjonowania. 

6. Opracowanie raportu z ewaluacji wyników działań. 

  

 

Uwaga: 

 

 Przedszkola mogą zgłaszać rozpoczęcie okresu przygotowawczego do końca września danego roku.  

 Okres przygotowawczy trwa co najmniej do końca roku szkolnego następnego roku kalendarzowego.  

 Od lipca do września roku, w którym zakończył się okres przygotowawczy, przedszkole może składać 

wniosek o nadanie Akcesu.  
 

 

Wniosek o nadanie Akcesu Przynależności do Skierniewickiej Regionalnej Sieci Przedszkoli i Szkół 

Promujących Zdrowie - Załącznik nr 3 

 

 

Wniosek należy skierować do:  

 

Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach, ul. Batorego 64D,  

96-100 Skierniewice  

 

Osoba do kontaktu:  

Marzenna Piwowar-Zrazek  

Nauczyciel konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa 

Koordynator Rejonowy Skierniewickiej Regionalnej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie  

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach, ul. Batorego 64D, 96 - 100 Skierniewice  

Tel. 46 833 20 04 wew. 203 

e-mail: m.piwowar-zrazek@wodnskierniewice.eu 


