
RAMOWE ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROGRAMU 

PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ 
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http://sanepid.olsztyn.pl/oswiata/czyste-powietrze/BroszuraCzystePow-tresc.pdf 

 

I. CELE GŁÓWNE PROGRAMU: 

1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. 

2. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w 

zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń. 

 

II. CELE SZCZEGÓŁOWE: 

1. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów. 

2. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu 

papierosowego. 

3. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego. 

4. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów. 

5. Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym. 

 

III. ADRESACI PROGRAMU: 

1. Dzieci w wieku 5 - 6 lat, uczęszczające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach. 

2. Rodzice i opiekunowie. 

 

IV. REALIZATORZY I UCZESTNICY PROGRAMU: 

· Dyrekcje i pracownicy przedszkoli/szkół, 

· Władze wojewódzkie i lokalne oraz inni wg potrzeb i możliwości. 

 

V. CZAS TRWANIA PROGRAMU: 

I-edycja – XI. 2008 – VI. 2009, 

II-edycja – XI. 2009 – VI. 2010, 

III-edycja – XI. 20010 – VI. 20011, 

IV-edycja – XI. 20011 – VI. 2012, 

V-edycja – XI. 2012 – VI. 2013. 

 

VI. ORGANIZATORZY PROGRAMU: 

· Główny Inspektorat Sanitarny, 

· Państwowa Inspekcja Sanitarna – WSSE (16) i PSSE (318). 

 

VII. KOORDZNATORYZ PROGRAMU: 

1. Poziom krajowy – GIS, 

2. Poziom wojewódzki – WSSE, 

3. Poziom lokalny – PSSE, 

4. Poziom przedszkolny – wytypowani koordynatorzy w przedszkolach/ szkołach. 

 

VIII. PARTNERZY PROGRAMU: 

Na poziomie krajowym: 

· Ministerstwo Edukacji Narodowej, 

· Rzecznik Praw Obywatelskich, 

· Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu. 

http://sanepid.olsztyn.pl/oswiata/czyste-powietrze/BroszuraCzystePow-tresc.pdf


 

IX. METODYKA REALIZACJI PROGRAMU: 

1. Przedstawienie oferty programowej dyrektorom przedszkoli w kraju: 

I-edycja – 10% 

II-edycja – 30% 

III-edycja – 50% 

IV-edycja – 70% 

V-edycja – 100 % 

2. Przygotowanie i przeszkolenie koordynatorów programu (na wszystkich poziomach realizacji): 

Wykonawca: 

- PSSE 

Termin realizacji: wg potrzeb w czasie trwania programu 

3. Poinformowanie pracowników przedszkoli o sposobie przeprowadzania programu w 

przedszkolach/szkołach/środowiskach lokalnych: 

Wykonawca: 

- przedszkolny/szkolny koordynator programu 

Termin realizacji: w czasie trwania każdej edycji programu 

4. Poinformowanie rodziców dzieci o wprowadzeniu programu: 

· spotkanie z rodzicami, 

· list do rodziców, 

· inne formy wg wypracowanie form współpracy oraz możliwości. 

Wykonawcy: 

- dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli/szkół 

Termin realizacji: w czasie trwania każdej edycji programu 

5. Przeprowadzenie zajęć z dziećmi w przedszkolach/szkołach, we współudziale 

rodziców/opiekunów dzieci (wg metodyki zaproponowanej w pomocach programowych z 

możliwością modyfikacji przez realizatorów/wykonawców zadań programowych w placówkach): 

1. Zajęcia I - Wycieczka, 

2. Zajęcia II – Co i dlaczego dymi? 

3. Zajęcia III – Jak się czuję, kiedy dymi papieros? 

4. Zajęcia IV – Co się dzieję, kiedy ludzie palą papierosy? 

5. Zajęcia V – Jak unikać dymu papierosowego? 

Wykonawcy: 

- dyrekcje i pracownicy przedszkoli/szkół 

Termin realizacji: w czasie trwania każdej edycji programu 

6. Podsumowanie działań programowych: 

· spotkanie podsumowujące realizacje każdej edycji programu (dzieci, rodzice/opiekunowie, 

personel przedszkolny/szkolny), 

· organizacja imprez w środowiskach lokalnych wg potrzeb i możliwości. 

Wykonawcy: 

- dyrekcje i pracownicy przedszkoli/szkół, 

- władze lokalne, 

- PSSE 

Termin realizacji: każdego roku kalendarzowego w kolejnych edycjach programu 

X. DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW PROGRAMOWYCH DO PRZEDSZKOLI: 






 


