
WAŻNE WYDARZENIA 2017-2018, 

w których uczestniczyliśmy 

 

ZASIĘG MIĘDZYNARODOWY 

1. „Europejski Dzień bez wypadków po drodze” – udział w kampanii zorganizowanej 

przez Policję Ruchu Drogowego w Polsce i Europie. Uczenie dzieci prawidłowego                    

i bezpiecznego poruszania się po drogach.   

2. UNICEF – akcja pomocy dzieciom z Syrii w formie edukacji dzieci w zakresie  

niesienia pomocy dzieciom będących w stanie wojny i poprzez zbiórkę datków                         

z przeznaczeniem na zakup ubrań, koców, żywności (www.unicef.pl ). Organizator: 

Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNCEF, al. Wilanowska 317, 02-655 

Warszawa. Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki.             

3. Etwinnig – projekt „Gdzie jest miłość” – prowadzenie zajęć prezentacja informacji, 

zdjęć, piosenek, prac plastycznych o obchodach „Dnia Świętego Walentego”                                  

w krajach uczestniczących w projekcie za pośrednictwem Internetu. Projekt ogłoszony 

przez Maltę.  

4. „Szkoła pod Baobabem” – kontynuacja akcji niesienia pomocy dzieciom z Kenii 

poprzez zbiórkę pomocy szkolnych, szczoteczek i past do zębów, które 

przekazywane są dzieciom z Kenii przez dr Annę Watołę – wykładowcę UŚ, 

wieloletnią inicjatorkę i realizatorkę różnych form pomocy dla dzieci z Kenii. 

Podziękowanie za udział w akcji. 

Akcja niesienia pomocy dzieciom z Kenii, w której uczestniczy P-29 z Oddz. Int.                    

w Tychach trwa od 2013 r. poprzez różne formy edukacyjne i charytatywne 

realizowane w przedszkolu, mieście, czy województwie, np.: 

 zajęcia edukacyjne z dziećmi o Kenii,  

 prezentacja tańców afrykańskich przez dzieci w Teatrze Małym w Tychach 

podczas Prezentacji Artystycznych Przedszkolaków,  

 zorganizowanie w City Point w Tychach promocji kultury afrykańskiej 

połączonej z warsztatami plastycznymi – możliwość samodzielnego wyrobu 

bransoletek, ozdobnych deseczek, malowania na szkle z akcentami kultury 

afrykańskiej, prezentacją multimedialną o Kenii, wystawą zdjęć, 

 zbiórka wolnych datków pod patronatem TPD na zakup solarów 

przeznaczonych do wytwarzania prądu w celu stworzenia możliwości do 

podłączenia używanych komputerów w szkole w Amboseli,  

 zbiórka używanych komputerów, pendrive, 

 

ZASIĘG OGÓLNOPOLSKI  

1. Ogólnopolska akcja „Bezpieczne wakacje”, zorganizowana przez Fundację 

„Bezpieczne Wakacje” w Szczecinie – uczenie dzieci bezpieczeństwa podczas pobytu 

nad morzem, w górach, w podróży, podczas wolnego czasu.  

2. Ogólnopolski Programu Edukacji Zdrowotnej - „Akademia Aquafresh”, 

zorganizowany przez Adliner Sp. z o.o. - właściciel portalu programyedukacyjne.pl 

 - uczenie dzieci od pierwszych lat życia mycia zębów po każdym posiłku (prawa 

autorskie - Copyright 2011-2012 Adliner Sp. z o.o.). Organizatorem Ogólnopolskiego 

Programu Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh” jest Adliner Sp. z o.o. - właściciel 

portalu programyedukacyjne.pl Programy edukacyjne, jakie tworzymy, inspirowane są 

potrzebami najmłodszych odbiorców. Dzieci w sposób czytelny wyrażają swoje potrzeby      

i są otwarte nie tylko na poznawanie nowych zagadnień, ale i formę w jakiej ta wiedza jest 

http://www.unicef.pl/


im przekazywana. Każdy tworzony przez nas program traktujemy jako wyzwanie, gdyż 

poddawany jest ocenie nie tylko pedagogów i rodziców, ale przede wszystkim dzieci.  

3. Ogólnopolski program edukacyjny „Kubusiowi Przyjaciele Natury” - nt.:  

zdrowego odżywiania, ochrony środowiska. Certyfikat. 

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich 

programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś. Celem 

programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do 

dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest 

przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, np. uprawianie ogródków, 

organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz ekologicznych akcji z okazji Dnia 

Marchewki, Pierwszego Dnia Wiosny, konkursów plastycznych oraz przedstawień dla 

rodziców i wiele innych ekologicznych działań. 

4. Ogólnopolski i Światowy Dzień Praw Dziecka - święto ogłoszone przez UNICER      

w związku z rocznicą uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Zorganizowanie we 

wszystkich grupach zajęć o prawach dziecka.  

5. Ogólnopolska akcja „Bezpieczeństwo Pieszego w Ruchu Drogowym”, 

zorganizowana przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – akcja 

edukacyjna nt. zasad poruszania się po drogach i praw pieszych.  

6. Ogólnopolski projekt edukacyjny „Zdrowo jem, więcej wiem”, zorganizowany 

przez Fundację Banku Ochrony Środowiska, polegający na prowadzeniu wśród 

dzieci i rodziców edukacji zdrowego odżywiania oraz przekazania raportów do 

Fundacji z przebiegu edukacji, pod Honorowym Patronatem Pierwszej Damy, 

Agaty Kornahauser-Dudy. 

7. Ogólnopolski program „Chronimy dzieci” – edukacja dzieci i rodziców                               

w zakresie przeciwdziałania przemocy, zorganizowany przez Fundację Dajemy 

Dzieciom Siłę, oraz partnerów MEN, Fundacja Orange, Fundacja Energia, władze 

samorządowe całej Polski – zarejestrowanie przedszkola jako uczestnika na stronie 

www.chronimydzieci.pl, przypomnienie zapisów Polityki „Chronimy Dzieci”                     

i „Procedury Niebieskie Karty”.  

8. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Kim będę jak dorosnę”, zorganizowany przez 

Miejskie Przedszkole nr 25 im. Króla Maciusia I w Katowicach – wykonanie przez 

dzieci pracy plastycznej.  

9. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Projekt emblematu odblaskowego”, który 

będzie symbolem „Ogólnopolskiego Policyjnego Dnia odblasków” – konkurs                        

z przesłaniem edukacyjny o konieczności noszenia odblasków przez każdego 

pieszego, zorganizowany przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.  

 

ZASIĘG WOJEWÓDZKI 

1. Wojewódzki projekt „Klub Zdrowego Przedszkolaka” (w ramach wojewódzkiego 

programu „Czyste powietrze wokół nas” i „Żywienie na wagę zdrowia”, który wpisuje 

się w projekt Śląskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego ph. „Zdrowe dziecko – 

zdrowy dorosły – zdrowa rodzina”), zorganizowany przez Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Tychach – prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród 

dzieci, rodziców i nauczycieli w zakresie zdrowego odżywiania, aktywności 

fizycznej, higieny rąk, promieniowania słonecznego (opalanie), ochrony przed grypą, 

unikania dymów, szczególnie papierosowych oraz przygotowanie na terenie 

http://www.chronimydzieci.pl/


przedszkola przedstawienia do konkursu „Jak wstąpić do Klubu Zdrowego 

Przedszkolaka” (Organizator: Śląski Powiatowy Wojewódzki Inspektor 

Sanitarny, Patronat: Polskie Towarzystwo Higieniczne).  

2. „Paczuszka dla Chorego Maluszka” – udział w wojewódzkiej akcji niesienia 

pomocy chorym dzieciom, zorganizowanej przez Fundację „Śląskie Hospicjum dla 

Dzieci Świetlikowo” poprzez zbiórkę środków kremów i innych kosmetyków dla 

dzieci. Patronat nad akcją objęło MCO w Tychach.  

3. „W słońcu i deszczu - Śląski Konkurs Plastyczny – VI Impresje Śląskie” - udział 

w wojewódzkim konkursie plastycznym nt. piękna regionu Śląskiego, 

zorganizowanym przez P-5 w Tychach.  

4. Konkurs plastyczny – wojewódzki i ogólnopolski „Drzewo Bogactwem, Dobrem, 

Przyjacielem”, zorganizowany przez UM Zabrze, Muzeum Górnictwa Węgłowego                    

w Zabrzu.  

ZASIĘG POWIATOWY - MIEJSKI, 

W TYM MIĘDZYPRZEDSZKOLNY 

1. Program „Przyjaciele Zippiego” – program edukacyjny w zakresie rozwijania                         

i doskonalenia u dzieci umiejętności społecznych, asertywnych, pomagania sobie                       

i innym w pokonywaniu problemów.  

2. „Tyski Sport” – program polegający na kreowaniu wizerunku Stadionu 

Miejskiego w Tychach, zorganizowany przez Tyski Sport S. A. w Tychach 

(rejestracja: marketing@tyski-sport.pl ), poprzez zbieranie przez dzieci naklejek 

kibica do książeczek i aktywne uczestniczenie w meczach GKS Tychy.  

3. Próbny Alarm w przedszkolu z udziałem Straży Pożarnej. 10.11.2017. 

4. „Bezpieczeństwo dzieci” – udział w miejskiej akcji edukacyjnej z wykorzystaniem 

materiałów przekazanych przez MCO „Zasady postępowania na wypadek 

wtargnięcia napastnika na teren placówki oświatowej”.  

5. Program profilaktyczny Straży Miejskiej w Tychach nt. wiedzy                                                     

o bezpieczeństwie w domu, przedszkolu i na podwórku, na drodze, 

bezpieczeństwo w kontaktach z obcymi, psem, bezpieczeństwo w wodzie – 

organizatorem i realizatorem programu była Straż Miejska w Tychach, z udziałem 

dzieci na terenie Przedszkola, poprzez prelekcje i prezentacje.  

6. „III Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej Przedszkolaków” 

zorganizowany przez Komendę WKU w Tychach, Prywatną Szkołę Artystyczną 

„ART.”, P-18, P-19 na szczeblu miejskim. Występy dzieci z gr. „Pszczółki”                             

z piosenką żołnierską „Jak długo w sercach naszych”.  

7. „Zimowe Impresje” (przegląd) organizowane przez Zespół Dyrektorów Przedszkoli 

– występy dzieci w Teatrze Małym w Tychach z gr. „Tygryski” z programem 

„Zabawy zimowo - świąteczne”.  

8. „Prezentacje Artystyczne” – występy dzieci z programem tanecznym w Teatrze 

Małym w Tychach. 

9. VII Festiwal Poezji Dziecięcej Jana Brzechwy”, zorganizowany przez P-11 im. Jana 

Brzechwy w Tychach – międzyprzedszkolny - występy dzieci z gr. „Żabki”                   

w Miejskim Centrum Kultury w Tychach z wierszem „SUM”.  

mailto:marketing@tyski-sport.pl


10. Konkurs Piosenki Języka Angielskiego – VI edycja – międzyprzedszkolny, 

zorganizowany przez P-6 w Tychach – wykonanie przez dzieci piosenki                                 

w j. angielskim. Wyróżnienie. 

11. Koncert Umuzykalniający z muzyką graną na żywo,  zorganizowany przez Zespół 

szkół Muzycznych w Tychach. W koncercie uczestniczyło 80 dzieci z Przedszkola.  

12. Konkurs plastyczny międzyprzedszkolny „Anioł Bożonarodzeniowy”, 

zorganizowany przez P-4  w Tychach – wykonanie przez dzieci pracy plastycznej. 

Dyplom.  

13. Konkurs plastyczny międzyprzedszkolny „Projekt kotylionu na Święto 

Niepodległości”, zorganizowany przez P-10 z Oddz. Int. w Tychach – wykonanie 

przez dzieci kotylionu jako symbol świadomości narodowej.  

14. Konkurs plastyczny międzyszkolny i międzyprzedszkolny „Świąteczna Kartka 

GKS Tychy”- dla klas I-III i 6 l., zorganizowany przez Tyski Sport S.A. w Tychach – 

wykonanie przez dzieci kartek świątecznych.  

15. Konkurs plastyczny – powiatowy- międzyprzedszkolny i międzyszkolny „Sport 

moich marzeń, zorganizowany przez Sportową SP-19 w Tychach – wykonanie przez 

dzieci pracy plastycznej techniką malarską nt. ulubionych sportów.  

16. Konkurs plastyczny „Sport, to zdrowie” – międzyprzedszkolny, zorganizowany 

przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Tychach.  

17. Konkurs plastyczny „Zajączek Wielkanocny”, międzyprzedszkolny, 

zorganizowany przez P-10 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach – wykonanie 

pracy o tematyce „Świąt Wielkanocnych”.  

18. Projekt Partycypacyjny - „Wyposażenie Ogrodu Przedszkolnego w plac zbaw” 

na kwotę 270 tys. zł, który to Przedszkole wygrało oraz kolejny akces podjęcia próby 

złożenia wniosku o środki finansowe z Projektu Partycypacyjnego pt.: „Kolorowy, 

kwiatowy ogród”.  

Dzięki wygranemu projektowi „Wyposażenie Ogrodu Przedszkolnego w plac 

zbaw” - plac ogrodu przedszkola został poddany rewitalizacji, drenażowi i został 

wyposażony w nowe sprzęty ogrodowe. 

19. Współpraca z UŚ – prezentacja pracy Przedszkola dla studentów.  

20. Festyny Rodzinne – udział dzieci i rodziców w zabawach integrujących, 

konkurencjach sportowych, plastycznych jako alternatywa wspólnego spędzenia 

czasu. 

 

 

 

 

 

 


