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Kryteria 
przystąpienia przedszkola do 

Świętokrzyskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie 
i nadawania

 Świętokrzyskiego Certyfikatu Przedszkole Promujące Zdrowie

Przedszkole, aspirujące do wstąpienia do Świętokrzyskiej Sieci Przedszkoli i Szkół 
Promujących Zdrowie,  powinny cechować:

 poznanie i zrozumienie koncepcji przedszkola promującego zdrowie;
 uczestnictwo i zaangażowanie pracowników przedszkola i rodziców dzieci;
 działalność koordynatora ds. promocji zdrowia i zespołu promocji zdrowia;
 planowanie działań i ich ewaluacja;
 dążenie do powiązania działań w zakresie promocji zdrowia z podstawowymi celami 

i zadaniami przedszkola;
 współpraca ze społecznością lokalną, innymi przedszkolami i szkołami w najbliższym 

otoczeniu.

I  Okres przygotowawczy

Długość czasu przygotowawczego  zależy od potrzeb i możliwości przedszkola, przy czym nie 
może być krótszy niż jeden rok szkolny.

 W tym okresie następuje:

1. Kontakt z wojewódzkim koordynatorem przedszkoli i szkół promujących zdrowie 
w celu uzyskania informacji i wskazówek dotyczących zasad przystąpienia do sieci 
przedszkoli i szkół promujących zdrowie. 

2. Przekazanie społeczności przedszkola informacji o inicjatywie i refleksja nad 
znaczeniem zdrowia i dobrego samopoczucia w przedszkolu. Przeprowadzenie badania 
samopoczucia członków społeczności przedszkola – (diagnoza wstępna) arkusz 
„Co wpływa na moje samopoczucie  w pracy w przedszkolu?” (Załącznik Nr 1), arkusz 
„Co wpływa na samopoczucie moje i mojego dziecka w przedszkolu?” (Załącznik Nr 2).

3. Szkolenie rady pedagogicznej, pracowników przedszkola i członków rady rodziców  
w zakresie koncepcji i zasad tworzenia przedszkola promującego zdrowie. 

4. Określenie gotowości do tworzenia przedszkola promującego zdrowie. (Informację 
można pozyskać na podstawie wywiadów lub ankiet.) 
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Liczba badanych osób zależy od wielkości przedszkola. Wskazane jest, aby zbadać:
 90%  nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
 nie mniej niż  70% rodziców dzieci, uczęszczających do przedszkola co najmniej 

sześć miesięcy. 
Za wynik pożądany - wskazujący na zainteresowanie społeczności przedszkola za
przystąpieniem do programu PPZ - należy uznać pozytywne odpowiedzi 
co najmniej 60% osób badanych.

5. Przeprowadzenie diagnozy stanu wyjściowego tj. autoewaluacji, która określi 
kompetencje przedszkola,  jej mocne strony w zakresie promocji zdrowia, wskaże 
problemy wymagające rozwiązania 
- w grupie:

 nauczycieli (Załącznik Nr 3), 
 pracowników niepedagogicznych (Załącznik Nr 4),  
 rodziców dzieci  (Załącznik Nr 5), 

- oraz badanie dzieci, które można przeprowadzić m.in. poprzez rozmowy lub  
z wykorzystaniem technik plastycznych („Narysuj i opowiedz”).   
Uwaga: W przypadku badań  ankietowych (Załączniki Nr 3, 4, 5) przedszkole decyduje 
o wyborze standardu/standardów do badania:

 Część A ankiet dotyczy standardu I, 
 Część B – standardu II, 
 Część C -  standardu III, 
 Część D – standardu IV. 

Część E i F ankiet wypełniają wszyscy badani łącznie z częścią ankiety dotyczącą wybranego 
standardu/ wybranych standardów.   

6. Przeprowadzenie  oceny stopnia osiągania co najmniej jednego z czterech standardów 
(Załącznik Nr 6) PPZ - wyłaniającego ważne problemy:

 Arkusz zbiorczy dla standardu pierwszego (Załącznik Nr 7)
 Arkusz zbiorczy dla standardu drugiego (Załącznik Nr 8) 
 Arkusz zbiorczy dla standardu  trzeciego (Załącznik Nr 9) 
 Arkusz zbiorczy dla standardu czwartego (Załącznik Nr 10).

7. Ocena efektów działań:
 Arkusz oceny efektów działań (część E ankiety) (Załącznik Nr 11)
 Arkusz podejmowanie działań dla wzmacniania zdrowia (część F ankiety) 

(Załącznik Nr 12).

8. Opracowanie planu działań dla rozwiązania zidentyfikowanego jednego z problemów 
priorytetowych (Załącznik Nr 13).

9. Decyzja rady pedagogicznej (Uchwała) o wyrażeniu zgody na przystąpienie przedszkola 
do Świętokrzyskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie (Załącznik Nr 14).
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II   Warunki przyjęcia do Świętokrzyskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie

Warunkiem przyjęcia do Świętokrzyskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie jest 
złożenie  do 31 sierpnia do Kuratorium Oświaty w Kielcach dokumentacji:

 pisemnej deklaracji przystąpienia przedszkola do ŚSPiSzPZ (Załącznik Nr 15),
 pisemnej decyzji (Uchwały) rady pedagogicznej wyrażającej gotowość przystąpienia 

do  ŚSPiSzPZ (Załącznik Nr 14),
 raportu z autoewaluacji co najmniej jednego z czterech standardów PPZ 

(Załącznik Nr 16) wraz z arkuszem zbiorczym (odpowiedni Załącznik: Nr  7, 8, 9 lub  
10),

 planu działań opracowanego dla rozwiązania jednego wybranego problemu 
priorytetowego (Załącznik Nr 13). 

Po spełnieniu ww. warunków przedszkole zostaje przyjęte do Świętokrzyskiej Sieci 
Przedszkoli i Szkół Promujacych Zdrowie. 

III   Etapy tworzenia przedszkola promującego zdrowie

Długość okresu ubiegania się o certyfilat i realizacji programu trawa co najmniej dwa lata. 
Przedszkole podejmuje decyzję o wydłużeniu tego okresu o kolejne lata szkolne. 

W tym czasie:

1. Przedszkole na początku drugiego, ewentualnie kolejnych lat szkolnych przeprowadza 
diagnozę uaktualnioną służącą wyodrębnieniu problemu priorytetowego na dany rok 
szkolny. 

2. Przedszkole w drugim roku (ewentualnie kolejnych latach) realizacji programu 
w terminie do  30 września przesyła plan działań opracowany dla wybranego problemu 
priorytetowego (Załącznik Nr 13).

3. Po każdym roku wdrażania planu działań przedszkole dokonuje ewaluacji  wyników 
działań.

4. Po każdym roku realizacji planu działań  przedszkole sporządza i przesyła – do 31 
sierpnia raport  z ewalaucji wyników działań (Załącznik Nr 17).

IV Kryteria nadawania przedszkolu Świętokrzyskiego Certyfikatu Przedszkole 
Promujące Zdrowie 

Warunkiem nadania Certyfikatu Przedszkole Promujace Zdrowie jest:

1. Zawarcie w dokumentacji przedszkola informacji dotyczących podejmowania przez 
przedszkole działań z zakresu promocji zdrowia .

2. Prowadzenie podstrony internetowej i na bieżąco aktualizowanie jej o informacje 
dotyczące prowadzonych działań w zakresie tworzenia PPZ. 

3. Co najmniej dwukrotne dokonanie i przesłanie raportu z ewaluacji wyników podjętych 
działań. 

4. Przeprowadzenie publicznej prezentacji wyników autoewalaucji.

file:///C:/Users/malgorzata.polec/Downloads/Deklaracja.docx
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5. Przysłanie do dnia 31 sierpnia wniosku o przyznanie Świętokrzyskiego Certfikatu 
Przedszkole Promujace Zdrowie (Załącznik Nr 18 ).

Świętokrzyski Kurator Oświaty na okres pięciu lat nadaje przedszkolu Świętokrzyski 
Certyfikat Przedszkole Promujące Zdrowie. 

V  Kryteria odnowienia ważności Świętokrzyskiego Certyfikatu Przedszkole Promujące 
Zdrowie

1. Aby przedszkole uzyskało odnowienie ważności Świętokrzyskiego Certyfikatu PPZ, musi 
dokonać autoewaluacji swojej pracy w zakresie dwóch standardów przedszkola promującego 
zdrowie w tym standardu II.

2. Procedurę autoewaluacji przedszkole rozpoczyna w roku szkolnym poprzedzającym datę 
wygaśnięcia terminu ważności Świętokrzyskiego Certyfikatu Przedszkole Promujące Zdrowie.

3. Wniosek o odnowienie ważności Świętokrzyskiego Certyfikatu Przedszkole Promujace 
Zdrowie należy  przesłać do 31 sierpnia roku, w którym upływa pięcioletni okres nadania 
Certyfikatu (Załącznik Nr 19). 

Do wniosku należy dołączy:

 Kopię dokumentacji przedszkola lub jej fragment zawierający informację 
o podejmowanych przez przedszkole działaniach z zakresu promocji zdrowia 
(np. kopię koncepcji pracy przedszkola, statutu przedszkola).

 Arkusze zbiorcze z autoewaluacji dwóch standardów: standardu II (Załączniki 8) 
i wybranego standardu  (Załączniki  7, 9 lub 10). 

 Arkusz oceny efektów działań w zakresie dobrego samopoczucia w przedszkolu 
(Załącznik 11) oraz  arkusz podejmowanych działań dla umacniania zdrowia  
(Załącznik 12).

 Plan działań (na kolejny rok szkolny) dotyczący wybranego na podstawie 
autoewaluacji problemu priorytetowego (Załącznik Nr 13);

4.  Przedszkole w okresie pięcioletniej ważności certyfikatu prowadzi podstronę internetową 
i na bieżąco aktualizuje ją o informacje dotyczące działań prowadzonych w zakresie promocji 
zdrowia.

5. Po przeprowadzonej autoewaluacji dwóch standardów dokonuje publicznej prezentacji jej 
wyników. 

Odnowienie ważności Świętokrzyskiego Certyfikatu Przedszkole Promujące Zdrowie na 
okres kolejnych pięciu lat nadaje przedszkolu Świętokrzyski Kurator Oświaty. 

file:///C:/Users/malgorzata.polec/Downloads/Standardy%20Szko%C5%82y%20Promuj%C4%85cej%20Zdrowie.docx
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Uwagi 

1. Matryca do kodowania wyników ankiet - (Załącznik Nr 20). 
2. Świętokrzyski Kurator Oświaty wyznacza raz w roku (w okresie od września 

do grudnia) termin i miejsce wręczenia lub odnowienia ważności certyfikatów oraz 
przyjęcia przedszkola do Świętokrzyskiej Sieci  Przedszkoli i Szkół Promujacych 
Zdrowie. O terminie i miejscu uroczystości przedszkole zostanie poinformowane.

3. Korespondencję dotyczącą programu należy przesyłać na adres:

Kuratorium Oświaty w Kielcach
al. IX Wieków Kielc 3

25-516 Kielce
z dopiskiem „Przedszkole Promujące Zdrowie 

4. Do wniosku o przyznanie Świętokrzyskiego Certyfikatu Przedszkole Promujące 
Zdrowie i rocznych raportów  z ewalaucji wyników działań nie należy dołączać zdjęć 
i innych materiałów (np. płyt z nagraniami, zdjęciami, prac dzieci, albumów, portfolio 
itd.).

5. Wniosek i inne wymagane procedurami dokumenty należy wypełniać pismem Times 
New Roman - rozmiar 12.

6. Wydruki dokumentów powinny być dwustronne.
7. Składane dokumenty powinny być podpisane przez osoby wskazane we wzorach. 
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