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Rys. 16. Gad ety reklamowe, upominki na imprezy rodowiskowe oraz strona internetowa Projektu 
„B d my zdrowi – wiemy, wi c dzia amy” 

   
 

Na uwag  zas uguj  dodatkowe dzia ania: 

- festiwal „Piosenki o Zdrowiu” zorganizowany przez PSSE w Turku, we wspó pracy  

z lokalnymi partnerami, w którym wyst pi o 30 m odych wykonawców,  

- „Maraton zdrowia i sprawno ci fizycznej” zorganizowany przez PSSE we Wrze ni dla uczniów 

I klas szkó  gimnazjalnych. W maratonie wzi o udzia  10 dru yn sze cioosobowych z 10 szkó , 

które rywalizowa y w kategoriach wiedzy z zakresu prawid owego ywienia i aktywno ci 

fizycznej. 

 
Rys. 17. Festiwal „Piosenki o Zdrowiu” (PSSE Turek), „Maraton zdrowia i sprawno ci fizycznej” 
(PSSE Wrze nia)  

  
 

Wy ej wymienione dzia ania zaanga owa y podmioty samorz dowe, spo eczno  lokaln , kadr  

pedagogiczn  szkó  i rodziców. Przyczyni y si  do wzrostu poziomu wiedzy na temat wp ywu 

aktywno ci fizycznej i ywienia na zdrowie.  

 

X.2.6. Program „Moje dziecko idzie do szko y”  

W roku szkolnym 2011/12 w szko ach i przedszkolach 

na terenie woj. wielkopolskiego realizowano    

10 edycj  Programu „Moje Dziecko Idzie do Szko y”. Program 

oraz materia y do jego realizacji opracowane zosta y przez 
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pracowników Oddzia u O wiaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Poznaniu. Program skierowany by  do dzieci w wieku wczesnoszkolnym, 

ich rodziców i opiekunów. Jego celem by o podniesienie poziomu wiedzy na temat wybranych 

elementów zdrowego stylu ycia, a tak e u wiadomienie rodzicom i opiekunom ich roli  

w kszta towaniu prawid owych nawyków prozdrowotnych u dzieci.  

Druk materia ów do realizacji Programu - 74400 broszur dla rodziców pod tytu em „Moje 

Dziecko Idzie do Szko y”, 3800 ulotek informacyjnych dla nauczycieli i 74400 kolorowanek dla 

dzieci op acono ze rodków finansowych Polskiego Towarzystwa O wiaty Zdrowotnej - 

Oddzia u Terenowego w Poznaniu przy wspó pracy z firm  Hochland Polska Sp. z o.o. 

Dodatkowo firma Hochland Polska Sp. z o.o. przekaza a dla wszystkich dzieci zak adki  

i d ugopisy.  

Program realizowany by  w 1389 szko ach i przedszkolach. Pracownicy pionu o wiaty 

zdrowotnej i promocji zdrowia PIS przeprowadzili 839 wizytacji wraz z ocen  realizacji 

Programu, z których wynika o, e dzia ania prowadzone by y zgodnie z za o eniami. 

Zorganizowano i przeprowadzono 324 szkolenia i narady, w których uczestniczy o 1349 osób. 

W 223 wyk adach, prelekcjach, pogadankach i instrukta ach wzi o udzia  3012 dzieci  

i rodziców. W 492 ró norodnych zaj ciach (pokazy, wiczenia, konkursy, gry i zabawy, festyny 

rodzinne i sportowe) uczestniczy o 19982 dzieci. W lokalnych mediach ukaza o si  26 artyku ów 

tematycznych, 3 audycje radiowe i 5 telewizyjnych. Informacj  na temat Programu 

zamieszczono tak e na stronach internetowych WSSE w Poznaniu i PSSE woj. wielkopolskiego. 

W przedszkolach i szko ach Program realizowany by  przez nauczycieli nauczania 

zintegrowanego i przedszkolnego, pracowników szkolnej s u by zdrowia, pedagogów szkolnych, 

psychologów. Do dzia a  w czyli si  tak e przedstawiciele policji, stra y po arnej, urz dów 

miast i gmin, lekarze, logopedzi oraz szkolni koordynatorzy zdrowia.  

Program przyczyni  si  do zwrócenia uwagi rodziców na istotne sprawy dotycz ce 

zdrowia ich dzieci oraz poszerzy  wiedz  rodziców i podniós  ich wiadomo  prozdrowotn .  

Dzieci zdoby y wiedz  i umiej tno ci wa ne dla zdrowia fizycznego i psychicznego. 

Dzia ania programowe s  sta ym elementem edukacji zdrowotnej w przedszkolach  

i szko ach ju  nie tylko na terenie woj. wielkopolskiego. Pozytywna ocena warto ci 

dydaktycznych i merytorycznych przyczyni a si  do tego, e w roku szkolnym 2011/2012 

Program realizowany by  równie  przez pracowników pionu o wiaty zdrowotnej  

i promocji zdrowia Pa stwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie województw: dolno l skiego, 

lubelskiego, lubuskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego i warmi sko-mazurskiego.  
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W roku szkolnym 2012/13 kolejna edycja Programu „Moje Dziecko Idzie do Szko y”  

realizowana jest w przedszkolach i szko ach na terenie 8 województw i dodatkowo  

po raz pierwszy - na terenie województwa ódzkiego.   

 
Rys. 18. Dzia ania realizowane w ramach programu „Moje Dziecko Idzie do Szko y” (Pi a, S upca) 

  

 

Podsumowanie: 

1. PIS postrzegana jest jako dobry i sprawdzony partner przy realizacji programów 

zdrowotnych, akcji, kampanii informacyjno-edukacyjnych, szkole .      

2. Dzia ania realizowane przez PIS w zakresie umacniania i ochrony zdrowia na sta e wpisa y 

si  w kalendarz imprez zdrowotnych szkó , s  po dane i oczekiwane oraz integruj  

spo ecze stwo lokalne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


