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GŁÓWNE ZADANIA 

OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE 

DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2017/18 

 

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI – CELE:  

• edukacja  dzieci w zakresie bezpieczeństwa w Internecie; 

• promocja bezpiecznych zastosowań sieci; 

• certyfikowanie oraz promocję bezpiecznych stron i serwisów internetowych; 

• edukacja  dzieci poprzez zabawę – jak reagować na zagrożenia w internecie oraz jak ich unikać; 

• promowanie zdrowego stylu życia; 

• edukacja rodziców w nt. roli aktywności ruchowej w prawidłowym rozwoju ich dzieci; 

• edukacja dzieci w zakresie aktywności fizycznej; 

• wdrożenie do planu dnia przedszkolaka codziennej aktywności fizycznej; 

• rozwijanie współpracy z rodzicami w zakresie promowania bezpieczeństwa dzieci w Internecie; 

• podnoszenie poziomu wiedzy dzieci, rodziców i kadry placówki 

 

 

SPOSOBY REALIZACJI CELÓW PRIORYTETOWYCH  

W ROKU SZKOLNYM 2017/18 

 

ZADANIA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W INTERNECIE: 

1. Wykorzystywanie literatury i artykułów z czasopism pedagogicznych ułatwiających organizowanie i 

planowanie pracy z dziećmi. 

2. Systematyczne prowadzenie zajęć dodatkowych w grupie IV i V „Mój kolega komputer” jako 

program autorski edukacji komputerowej.  

3. Uzupełnianie księgozbioru bibliotecznego o pozycje potrzebne do realizacji zadania. 

4. Organizowanie konkursów, imprez, zajęć, zabaw indywidualnie w grupach oraz dla całego 

przedszkola. 

5. Współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia wspólnych działań prozdrowotnych w środowisku 

przedszkolnym i domowym. 

6. Włączenie rodziców w praktyczną realizację działań przedszkola. 

7. Przygotowanie dokumentacji i raportów z przeprowadzonych działań. 

8. Nawiązanie współpracy z instytucjami promującymi bezpieczeństwo dzieci w Internecie. 

9. Nawiązanie współpracy i zorganizowanie spotkań dla dzieci i rodziców z policjantem oraz 

administratorem strony internetowej na temat bezpiecznego korzystania z Internetu. 



10. Regularne korzystanie z tablicy multimedialnej w naszym przedszkolu - prowadzenie zajęć 

tematycznych przez nauczycieli z grup. 

 

 

DZIAŁANIA W ZAKRESIE PRACY Z WYCHOWANKAMI I WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI: 

1. Zapraszanie rodziców do wspólnych pogadanek nt. bezpieczeństwa dzieci w sieci. 

    Zachęcenie do odwiedzenia stron: sieciaki.pl, necio.pl 

2. Organizowanie zajęć motywujących przedszkolaki do samodzielnych prozdrowotnych wyborów: 

• organizowanie spotkań z dziećmi w grupach, imprezy plenerowe oraz zajęcia edukacyjne 

dotyczących bezpieczeństwa w sieci; 

• prezentacja filmów edukacyjnych nt bezpieczeństwa dzieci w sieci (np.321 Internet – uzależnienie, 

321 Internet – Znajomi nieznajomi, 321 Internet – małe zdjęcie duży problem, dostępne na kanale 

YouTube); 

• zabawy, konkursy, teatrzyki, przedstawienia dotyczące planu rocznego;  

• ogłoszenie konkursu na wykonanie plakatu z rymowanką dotyczącą propagowania zdrowego stylu 

życia w opozycji do gry na komputerze pod hasłem „Nasz przedszkolak zamiast komputera aktywny 

tryb życia wybiera”; 

• rebusy, układanki rozwiązywane na tablicy multimedialnej. 

3. Edukacja rodziców: 

• organizacja warsztatów dla rodziców we współpracy z osobami zajmującymi się zawodowo 

bezpieczeństwem w sieci  (ukazanie skutecznych metod na wyeliminowanie zagrożeń w sieci); 

• wykorzystanie strony internetowej przedszkola do publikacji zdjęć i relacji z imprez; 

• ukazanie zasad korzystania z Internetu w formie plakatu umieszczonego w holu przedszkola; 

• prenumerata czasopisma nt bezpieczeństwa dzieci w sieci - wyeksponowanie ich dla rodziców 

oczekujących na dzieci; 

4. Przeprowadzanie zajęć otwartych o tematyce zawierającej treści prozdrowotne; 

5.  Zachęcanie rodziców do aktywności fizycznej razem z dziećmi; 

6. Edukacja rodziców z wykorzystaniem strony internetowej przedszkola, artykułów eksponowanych na 

gazetkach ściennych. 

 

 

 

 

 

 

 


