
1 
 

 
WIELKI SUKCES „ZDROWEJ SZÓSTECZKI” 

Monika Kościelny, Magdalena Dziubaczka-Żarów – nauczycielki 
wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 6 w Mielcu 

 
 

W dniu 27 listopada 2019 r. w Warszawie dyrektor 
Przedszkola Miejskiego nr 6 w Mielcu Anna Mądry, odebrała na 
uroczystej gali Krajowy Certyfikat Przedszkola Promującego 
Zdrowie z rąk wiceminister Iwony Michałek. Został on nadany 
placówce przez Centralną Kapitułę Krajowego Certyfikatu Szkoły 
Promującej Zdrowie. Ten wielki sukces placówki jest 
uwieńczeniem długoletniej pracy przedszkola pod kątem 
propagowania zdrowego stylu życia u najmłodszych. Od stycznia 
2004 r. przedszkole należało do Rejonowej Sieci Szkół 
i  Placówek Promujących Zdrowie, a już w czerwcu 2006 r. 
weszło w posiadanie Certyfikatu Wojewódzkiego  
 
Przedszkole Promujące Zdrowie to placówka, która 
systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne 
sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności 
przedszkolnej, oraz wspiera rozwój kompetencji dzieci  
i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie. Na 
pytanie Co wyróżnia Pani przedszkole? - Anna Mądry odpowiada: 
Uważamy, że kształtowanie świadomości dzieci o zdrowym trybie 
życia powinno odbywać się na pierwszym szczeblu edukacji czyli 
w przedszkolu. Jako pierwsi i jedyni w mieście zorganizowaliśmy 
bezpłatną gimnastykę korekcyjną dla dzieci prowadzoną przez 
rehabilitanta. W realizację naszej misji zaangażowany jest 
personel pedagogiczny, administracyjno – obsługowy, jak 
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również rodzice. Efektem naszej wspólnej pracy jest przedszkole, 
w którym dzieci czują się ważne, bezpieczne i akceptowane. 
Koncepcja pracy naszego przedszkola opiera się na edukacji 
zdrowotnej. Uzyskanie tak dużego wyróżnienia nie było łatwe. 
Przedszkole musiało spełnić wiele standardów charakteryzujących 
Placówki Promujące Zdrowie. „Zdrowa Szósteczka” jak mówią o 
przedszkolu pracownicy, sprzyja uczestnictwu społeczności 
przedszkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia 
oraz skuteczności i długofalowości tych działań. Placówka 
realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla dzieci, 
nauczycieli i innych pracowników przedszkola dążąc tym samym 
do poprawy skuteczności działań w tym zakresie. 

Przyznanie tak wartościowego wyróżnienia jest zatem 
potwierdzeniem, że przedszkole pracuje zgodnie z modelem 
przedszkola promującego zdrowie, oraz jest wyrazem uznania 
dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej, 
długofalowej i systematycznej pracy. Jest to gwarancja na to, że  
w przedszkolu zdrowie i edukacja są ze sobą nierozerwalnie 
związane. 
 
 

 
GŁOS ZDROWEJ MIELECKIEJ SZÓSTECZKI 
Sejmik Województwa Podkarpackiego ogłosił wyczekiwane 
wyniki finału konkursu na najciekawszą gazetkę szkolną  
i przedszkolną województwa podkarpackiego. Konkurs został 
zorganizowany z okazji Jubileuszu 75-lecia Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie. 

Wyjątkowy jubileuszowy konkurs odbywał się pod honorowym 
patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego 
Władysława Ortyla i Podkarpackiego Kuratora Oświaty 
Małgorzaty Rauch. 
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Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 6 w Mielcu Anna Mądry 
odebrała nagrodę za zajęcie I miejsca w konkursie w kategorii: 
przedszkole. Upominki ufundował Wiceprzewodniczący Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego Jerzy Cypryś. Uzyskanie tak 
ogromnego wyróżnienia jest uhonorowaniem wysiłku całej 
społeczności przedszkolnej. Świadczy o wysokim stopniu 
przygotowania i zaangażowania kadry w życie przedszkola. To 
jest „nasz” wspólny sukces! GRATULUJEMY! 
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