
Ważne wydarzenia 2019-2020,  

w których uczestniczyliśmy 

 

ZASIĘG MIĘDZYNARODOWY 

1. Międzynarodowa akcja edukacyjna „Łączą nas ptaki”, zorganizowana przez 

Fundację Psubraty w Warszawie. Akcja polegała na realizacji zajęć edukacyjnych                

o ginących gatunkach ptaków z wykorzystaniem bezpłatnych materiałów 

edukacyjnych, przygotowaniu prac plastycznych  i podpisaniu specjalnego listu, które 

Fundacja przekazała do Francji z prośbą o objęcie ptaków ochroną, aby na wiosnę 

bezpiecznie wróciły do Polski. Termin realizacji: X-XII.2019 r. 

2. UNICEF – „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka” – 20 listopada – 30 rocznica 

uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Wykorzystanie koloru niebieskiego 

(koloru UNICEF) we wszystkich działaniach przedszkola, w szczególności 

przeprowadzenie zajęć przybliżających Konwencję o prawach dziecka                                      

z wykorzystaniem scenariuszy, materiałów informacyjnych, filmików, gry – quiz,                          

a w dniu 20.11. 2019. zorganizowanie uroczystości obchodów w formie zabaw                                      

z wykorzystaniem niebieskich barw w ubiorze, emblematach do zabaw. Czas trwania: 

XI.2019 r.  

3. Światowa i ogólnopolska kampania przeciwdziałania przemocy „19 dni przeciwko 

przemocy i krzywdzeniu dzieci”, zorganizowana przez WWSF Womwn’s Sectio 

Genewa (www.woman.ch, wwsf@wwsf.ch, tel. 41 22 738 66 19), na ternie kraju przez 

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji, Rozwoju i Opieki „Serio”. Kampania rozgrywa się 

we wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata w XI. 2019. Kampania 

zakończona była w XI.2019 r. międzygrupowym konkursem plastycznym                                     

o emocjach, zorganizowanym przez „Pszczółki”.  

 

ZASIĘG OGÓLNOPOLSKI 

1. Ogólnopolski projekt pod patronatem małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-

Dudy „Zdrowo jem, wiem co jem”, projekt propagujący zdrowy styl życia, 

prowadzony przez Fundację BOŚ, Termin realizacji: rok szk. 2019-2020. 

2. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Mój wymarzony lizak”, zorganizowany przez 

Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Jaśle i Muzeum Lizaka w Jaśle. Termin realizacji:                          

X-XII.2019. 

3. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Maska niejedną kryje tajemnicę”, w związku                      

z Międzynarodowym Dniem Postaci Bajek obchodzony 5 listopada, zorganizowany 

przez Szkołę Podstawowa im. Baśni Polskiej w Niedźwiadzie Dolnej pod honorowym 

patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Burmistrza Ropczyc. Termin realizacji: 

IX-X.2019 r.  

4. XI Ogólnopolski konkurs plastyczny „Jesienne Duszki”, zorganizowany przez 

Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie. Termin realizacji:                              

XI.-XII.2019 r.  

5. Ogólnopolska akcja pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności „Szkoła 

pamięta”, ogłoszona przez MEN, w związku z 80 rocznicą wybuchu II wojny 

światowej i 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – wychowanie 

patriotyczne. Termin realizacji 25.10.2019 r. DYPLOM za udział w akcji z MEN. 

6. Ogólnopolska akcja „Szkoła do hymnu” (w 2018 było: „Rekord dla Niepodległej”) 

– w ramach kontynuacji świętowania bohaterstwa przodków o wolność Polski, dzięki 

którym Polska po 123 latach niewoli wróciła na mapę Europy (w 2018 r. była 100 

rocznica) -  wspólne odśpiewanie 4 zwrotkowego hymnu narodowego w dniu 

8.11.2019 r. o godz. 11.11. Podziękowanie z MEN za wspólne odśpiewania hymnu. 

http://www.woman.ch/
mailto:wwsf@wwsf.ch


7. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Jesteśmy dumni z Polski – z chlubnych kart 

narodowej historii”, zorganizowany przez MDK nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków 

w Tychach i pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty. Termin realizacji X-XI.2019.  

8. Ogólnopolska akcja charytatywna „Razem na Święta” – wspieranie osób 

potrzebujących, zorganizowana przez MEN. Termin realizacji: XI-XII.2019. 

Podziękowanie – email, Dyplom. 
9. Ogólnopolski program edukacyjny „Kubusiowi Przyjaciele Natury” - nt.:  

zdrowego odżywiania, aktywności ruchowej, ochrony środowiska, zorganizowany 

przez MASPEX. Termin realizacji: XI.2019-I.2020, wszystkie grupy. 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. Organizatorem jest 

MGD Sp spółka z o.o. Termin realizacji 2019/2019.  

10. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Moja Wymarzona Złota Rybka”, 

zorganizowany przez Muzeum Złotej Rybki w Gdyni oraz Szkołę Podstawową                                 

Dydni. Termin realizacji: XI.2019-I.2020. 

11. Ogólnopolska Akcja Edukacyjna –„ Dzieci Uczą Rodziców” polegająca na edukacji 

dzieci i rodziców w zakresie bezpieczeństwa, promocji zdrowego  i aktywnego trybu 

życia, postaw proekologicznych, na podstawie scenariuszy pobieranych ze Strony 

Internetowej  organizatora i realizacji w określonym dniu wyznaczonym przez 

organizatora. Akcja zorganizowana jest przez Centrum Rozwoju Lokalnego (KRS: 

0000332814) z siedziba w Zawierciu, pod honorowym Patronatem MEN. Termin 

realizacji: 2019-2020.  

12. Miejski konkurs plastyczny „Drzewo Życia”, zorganizowany przez MDK nr 2 

Tychy. Termin realizacji: II-III.2020 r.  

13. Ogólnopolski konkurs ekologiczny (XXII edycja) „Moja Ziemia – Czysty Świat” 

pt. „Inwazja elektrośmieci”, zorganizowany przez UM Będzin – Wydział Ochrony 

Środowiska, Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej, Starostwo 

Powiatowe w Będzinie, Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. St. Żeromskiego 

w Będzinie – Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 

Państwowe – Nadleśnictwo Siewierz, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa 

Śląskiego – Ośrodek Edukacji w Będzinie, pod Honorowym Patronatem Prezydenta 

Miast Będzin i Starosty Będzińskiego. Wykonanie kompozycji plastycznej w formie 

kolażu z różnych materiałów (np. papier, druki, fotografie, piasek, słoma) naklejone na 

płótnie lub innym podłożu. Termin realizacji: II-IV.2020. 

14. Ogólnopolski program edukacyjny „Czyściochowe Przedszkole”,  zorganizowany 

przez Firmę Rossman w ramach programu „Rosnę Junior” polegający na realizacji zajęć 

wg scenariuszy zajęć opracowanych przez Rossman i z wykorzystaniem plansz 

edukacyjnych, dzienniczków higieny, naklejek. Termin realizacji: II-VI.2020.  

15. 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”. Czas trwania: cały rok szkolny. 

http://www.chronimydzieci.pl/


ZASIĘG WOJEWÓDZKI 

1. Wojewódzki konkurs ekologiczny „Zanieczyszczenie powietrza, Smog, walka                           

z niską emisję, zachowania prozdrowotne”, zorganizowany przez Województwo 

Śląskie-Wydział Projektów Własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Śląskiego, WOM - Katowice, Reg. Ośr. Doskonal. N i Informacji Pedagogicznej – 

WOM Rybnik, Reg. Ośr. Doskonal. N i Informacji Pedagogicznej – WOM Bielsko – 

Biała, Reg. Ośr. Doskonal. N i Informacji Pedagogicznej – WOM Częstochowa, Metis 

– Katowice. Konkurs polegający na zaprezentowaniu przedstawienia lub bajki                      

o tematyce  związanej z zapobieganiu zanieczyszczeniom powietrza. Termin realizacji: 

IX-XII.2019.  

2. Wojewódzki program ekologiczny OZ „Skąd się biorą produkty ekologiczne?” 
przygotowany w porozumieniu pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym                                            

a Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dla dzieci 5-6l., rodziców i nauczycieli,                  

w celu zwiększania świadomości i wiedzy nt. rolnictwa ekologicznego oraz budowania 

właściwych nawyków żywieniowych. W ramach programu udostępniono publikację, 

film, scenariusze zajęć „Skąd się biorą produkty ekologiczne”, a dla rodziców materiały 

„Jak prowadzić dziecko ku zdrowiu”. Termon realizacji: XI.2019-VI.2020.  

3. IV Wojewódzki Konkurs Pieśni Patriotycznej i Historycznej „Mad Nami Orzeł 

Biały”, zorganizowany przez MDK nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach. 

Termin realizacji: X-XI.2019.  

16. Wojewódzki projekt „Klub Zdrowego Przedszkolaka”, zorganizowany przez 

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Tychach – prowadzenie edukacji 

prozdrowotnej wśród dzieci, rodziców i nauczycieli w zakresie zdrowego odżywiania 

– „Żywienie na wagę złota”, aktywności fizycznej, higieny rąk i profilaktyki chorób 

zakaźnych – „Szkoła czystych rąk”,  promieniowania słonecznego – „Brązowo, ale czy 

zdrowo?”, unikania dymów. Projekt wzbogacony o bajkę „Przygody dzielnego 

niedźwiadka Szczepanka” (audiobook), plakaty, ulotki, kolorowanki z Dinkiem, 

piosenkę o Dinku (CD). Czas trwania: cały rok szkolny. 

 

ZASIĘG POWIATOWY - MIEJSKI, 

W TYM MIĘDZYPRZEDSZKOLNY, MIĘDZYGMINNY 

1. Miejska akcja literacka – udział w XIV Tyskich Dniach Literackich – udział na 

terenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach przy ul. Piłsudskiego 16                                 

w teatrzyku pacynkowym  i spotkaniu z Panem Poetą. Termin realizacji:                      

7.10.2019 r.  

2. Miejska akcja profilaktyczna nt. bezpieczeństwa w domu, przedszkolu i na 

podwórku zorganizowana przez Straż Miejską na terenie przedszkola,                                                    

z wykorzystaniem książeczek, kolorowanek, pomocy edukacyjnej „AUTOCHODZIK”. 

Termin realizacji: jesień 2019.  

3. Miejski konkurs piosenki przyrodniczej-VI edycja „Na jesienna nutę”, 
zorganizowany przez P-5 w Tychach. Termin realizacji: X.2019.  

4. Miejski konkurs plastyczny „Cudaki, potwory i inne jesienne stwory”, 
zorganizowany przez TSM „Oskard” w Tychach. Termin realizacji: X.2019.-I.2020.  

5. Miejski konkurs plastyczny „Biblioteczne Skrzaty”- wyobrażenie sobie                                            

i sportretowanie tajemniczych mieszkańców bibliotecznych półek, konkurs 

zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną – Filia nr 12 w Tychach, ul. Zaręby 

31a. Termin realizacji: X-XII.2019.  

6. Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny „Szlakiem Pomników Śląskich” – 

pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w związku z 100 rocznicą Powstań 



Śląskich, zorganizowany przez P-9 im. Pluszowego Misia w Tychach. Termin 

realizacji: X-XI.2019 r. Podziękowanie dla N.  

7. Miejski program „Żyrafie serduszko” – z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej                     

w Tychach nt. porozumiewania się i przeciwdziałania przemocy. W ramach 

programu realizowano: zajęcia edukacyjne dla dzieci, 3 spotkania dla rodziców                        

i 1 WDN dla N. przeprowadzone przez pracownika PPP – kontynuacja. Czas trwania: 

2019-2020. 

8. Miejska akcja-kampania edukacyjna p.n. „EkoDrzewko” skierowana do 

przedszkoli i osób fizycznych z Miasta Tychy, której celem było propagowanie wśród 

dzieci i mieszkańców prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi  oraz 

wykonanie przez przedszkole i dostarczenie do Wydziału Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi Urzędu Miasta Tychy pracy plastycznej wykonanej z odpadów pt. 

„EkoMikołaj”. Zwycięska praca plastyczna miała otrzymać bon na zakup 

EkoDrzewka. Termin realizacji: 14.11.-23.12.2019 r.  

9. Międzyprzedszkolny konkurs plastyczno-techniczny „Ozdoba 

Bożonarodzeniowa”, zorganizowany przez Przedszkle nr 4 w Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym nr 3 w Tychach ul. Cmentarna 54. Termin realizacji: XI-XII.2019 r. 

Podziękowanie. 

10. Miejski konkurs plastyczny „Kartka świąteczna z GKS Tychy”, zorganizowany 

przez MOSIR Tychy. Termin realizacji: XI.2019.-I.2020.-XII.2019 r. Nagroda 

Główna – udział w balu karnawałowym na Stadionie Miejskim w Tychach w sali 

konferencyjnej dla 2 dzieci. 

11. Miejski konkurs plastyczny „Mój sport” – zwrócenie uwagi na sport w życiu 

codziennym, zorganizowany przez szkołę Mistrzostwa Sportowego w Tychach. Termin 

realizacji: I-II.2020.  

12. Międzyprzedszkolny IX Festiwal Poezji Dziecięcej Jana Brzechwy, zorganizowany 

przez P-11 im. Jana Brzechwy w Tychach. Termin realizacji I-II.2020, występy: 

14.02.2020 r.  

13. Międzyprzedszkolny Konkurs Języka Angielskiego „Drama Festiwal” – V edycja, 

zorganizowany przez P-10 z Oddz. Integrac. w Tychach. Termin realizacji I-II.2020.   

14. Międzyprzedszkolny Konkurs Piosenki Języka Angielskiego – VIII edycja –

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

w j. angielskim. 31.03.2020 r. III miejsce – Dyplom. 

15. Miejski konkurs plastyczny „Moja Wielkanocna Pisanka”, zorganizowany przez 

TSM „Oskard”. Termin realizacji: II-IV.2020.  

16. Miejski konkurs plastyczny „Kwiatek dla mojej Mamy” Edycja XXIII, 

zorganizowany przez TSM „Oskard” w Tychach, Spółdzielczy Dom Kultury „Tęcza” 

w Tychach. Termin realizacji III-V.2020.  

17. Konkurs plastyczny „Sport moich marzeń”, zorganizowany przez SP-19 w Tychach. 

Termin realizacji: III-VI.2020. II i III miejsce dla dzieci z gr. „Krasnale”. 

18. Projekt Partycypacyjny – aplikowanie o środki finansowe z projektem: 

„Kolorowy, kwiatowy ogród”.  

19. Współpraca z UŚ – prezentacja zajęć edukacyjnych i pozostałej pracy Przedszkola dla 

studentów (do czasu sprzed COVID-19).          

20. Festyny Rodzinne – zawieszone z powodu COVID-19. 

 

 
 


