
Informacja na temat realizacji programu antynikotynowego 

„Czyste powietrze wokół nas”  

dla dzieci z oddziału przedszkolnego  

w Szkole Podstawowej w Wielączy w roku szkolnym 2014/2015 

Walka z nałogiem palenia papierosów jest bardzo trudna, trzeba więc uczynić 

wszystko co możliwe, aby przez odpowiednią profilaktykę ustrzec przed nim dzieci.  

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła po raz trzeci przystąpiła do programu 

antynikotynowego „Czyste powietrze wokół nas!” we współpracy z Powiatową Stacją 

Sanitarno-Epidemiologiczną w Zamościu, którego adresatem są dzieci z oddziału 

przedszkolnego i ich rodzice.  

Dorośli bardzo często nie zdają sobie sprawy, że paląc narażają swoje dzieci na choroby 

związane z nałogiem tytoniowym... 

Palenie przy dzieciach jest prawie normą, tymczasem dla dzieci                   

w wieku przedszkolnym bierne palenie oznacza między innymi: 

 zmniejszoną gotowość szkolną, 

 zaburzenia rozwoju psychoruchowego, 

 zaburzenia zachowania dziecka, 

 zwiększoną częstość występowania przewlekłego zapalenia 

ucha środkowego, 

 zmniejszenie odporność immunologicznej organizmu; 

 

Program ten skierowany jest nie tylko do dzieci, ale również ich rodziców i opiekunów. 

Jego głównym celem jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed 

ekspozycją na dym tytoniowy oraz wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia 

sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy. 
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HARMONOGRAM PROGRAMU 

 

Lp Zakres działań Forma 

realizacji 

Odpowiedzialni Termin 

1. Udzielenie informacji 

o udziale oddziału 

przedszkolnego w 

ogólnopolskim 

programie „Czyste 

powietrze wokół 

nas”. 

Posiedzenie 

Rady 

Pedagogicznej. 

Koordynator – A. 

Malinowska 

Listopad  2014r. 

2. Opracowanie 

harmonogramu 

działań 

programowych. 

Umieszczenie 

harmonogramu 

na stronie 

internetowej. 

Koordynator – A. 

Malinowska 

Listopad 2014r. 

3. Udzielenie informacji 

rodzicom                         

o udziale grupy 

przedszkolnej                     

w ogólnopolskim 

programie „Czyste 

powietrze wokół nas” 

Umieszczenie 

harmonogramu 

na stronie 

internetowej. 

Spotkanie                 

z rodzicami. 

Realizator- M. 

Grzebieluch 

Listopad 2014r. 

4. Prowadzenie zajęć 

tematycznych 

„Czyste powietrze 

wokół nas”. Spacery     

i wycieczki 

ukierunkowujące 

uwagę  dzieci na 

źródła i rodzaje 

dymu. 

Zajęcia w grupie 

przedszkolnej. 

Realizator- M. 

Grzebieluch 

Od listopada2014r do 

kwietnia 2015r raz                      

w miesiącu 

5. Przygotowanie 

gazetki tematycznej 

Ekspozycja w 

sali 

przedszkolnej. 

Realizator- M. 

Grzebieluch 

Styczeń 2015r.. 

6. Przygotowanie wśród 

dzieci medali dla 

niepalących. 

Ekspozycja prac.  Luty/ 

 Marzec 2015r. 

7. Kolorowanki  

„Źródła dymu”. 

Podczas zajęć w 

pierwszej części 

dnia pobytu 

dziecka w 

przedszkolu. 

Realizator- M. 

Grzebieluch 

Od listopada 2014r. 

do kwietnia2015r.  

8. Zajęcia plastyczne - 

akcja antytytoniowa 

Wykonanie 

plakatów . 

Realizator- M. 

Grzebieluch 

Marzec/Kwiecień 

2015r. 

9. Zajęcia otwarte  dla 

rodziców na temat 

szkodliwości palenia. 

Spotkanie z 

rodzicami. 

Realizator- M. 

Grzebieluch 

Kwiecień 2015r. 



11. Podsumowanie 

realizacji programu 

Apel dla klas 0 –

III 

podsumowujący 

działania. 

Inscenizacja o 

tematyce 

antynikotynowej.  

Kwiecień 2015 r. Koordynator szkolny 

 

Koordynatorem programu jest Pani Anna Malinowska. 

 


