Autoewaluacja
W drodze do Krajowego Certyfikatu PPZ
Sprawdzanie, w jakim stopniu przedszkole osiąga ustalone standardy
Przedszkola Promującego Zdrowie.
Przeprowadzenie autoewaluacji umożliwia podjęcie starań o uzyskanie
Krajowego Certyfikatu
Przedszkole Promujące Zdrowie,
który jest nadawany przez Ministra Edukacji Narodowej.

PRZEDSZKOLE SZESNASTKA
im. Ireny Kwintowej

●Dzieci - 8 oddziałów - w wieku 2,5 – 7 lat
●Rodzice, dziadkowie
●Kadra pedagogiczna 20 nauczycielek,
●Pracownicy niepedagogiczni -15 osób,

Plany Wychowawczo – Profilaktyczne – ponad 20
1999 - Jasia , Kasię, Olę witamy w przedszkolu - program adaptacja dzieci
i rodziców do warunków przedszkolnych
2010 - Mały Piotruś – zajęcia adaptacyjne - edukacyjne
1999. - Mój dom, moje przedszkole, moje miasto, moja ojczyzna moja Europa
– program edukacji regionalnej
2002 - Jeżyk Bezpieczny i przyjaciele – program tworzenia bezpiecznych
warunków w przedszkolu
2005 -Wspomaganie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym - program
2004 - Choć opowiem ci bajeczkę–
2005 - Za 5 minut szkoła – program adaptacji dzieci do warunków szkolnych

Myślimy projektami
działamy zadaniami
2000 - Jabłko, gruszka i pietruszka dla każdego łakomczuszka
2001 - Przedszkolak Bezpieczny na drodze
2003 Sezamie otwórz się – wypracowanie wspólnych działań mających na celu
wspomaganie rozwoju dziecka
2005 - Dziękuje, że przy mnie nie palisz - przeciwdziałanie biernemu paleniu przez dzieci
2005 - Choć opowie mi bajeczkę –20162004, 2005 I i II Olimpiada Edukacji Zdrowotnej i promocji Zdrowia
2012 - Dzieci uzdolnione matematycznie- rozpoznawanie uzdolnień i wspomaganie dzieci
w rozwoju umysłowym wraz z edukacją matematyczną
2013 - Każdy wie, że w Szesnastce się zdrowo i dobrze je – innowacja pedagogiczna
2013 Zdrowy Przedszkolak.org – kampania na rzecz naturalnej diety
2014 Dzień Dziecka na Warmińską nutę – impreza zorganizowana dla najmłodszych
mieszkańców Olsztyna we współdziałaniu różnych organizacji i instytucji
2014, 2015 Międzyprzedszkolny Konkurs Matematyczny
MAŁY RACHMISTRZ
2016- Środa z książką
2017 Mali Badacze – projekt innowacji pedagogicznej

„Przedszkole

Promująca Zdrowie
jest inwestycją
dla edukacji zdrowia i demokracji”
Zespół promocji i edukacji zdrowia

Zespół edukacji regionalnej
Zespół wychowawczy i pomocy pedagogicznej
Zespół ds. wizerunku i promocji przedszkola
Zespól edukacji matematycznej
Zespół edukacji przyrodniczej

