
World Organisation for Early 
Childhood Education (Organisation 

Mondiale pour l’Education Préscolaire) jest 
międzynarodową, pozarządową organizacją 

zajmującą się zagadnieniami wczesnej edukacji i opieki, 
której członkowie pochodzą z około 70 krajów. Założona 

w 1948 roku jest jedną z najstarszych organizacji NGO na 
świecie. Ma status organizacji doradczej przy UNESCO oraz 

swoich reprezentantów podczas zgromadzeń UNICEF. OMEP 
jest też o�cjalnym partnerem UNESCO Global Action Programme 

w zakresie podejmowania działań na rzecz Edukacji dla 
Zrównoważonego Rozwoju zgodnie z przyjętą przez Zgromadzenie 

Ogólne ONZ 25 września 2015 Rezolucją 70/1. Przekształcamy nasz 
świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Polski Komitet 
OMEP działający w Polsce od 1967 roku realizuje cele i zadania 
Światowej Organizacji, inicjuje i wspiera różnorodne działania na rzecz 
zrównoważonej przyszłości.
 Do realizacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju 
zobowiązuje Polski Komitet OMEP również Ustawa z dnia 14 
grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 
z późn. zm.), która weszła w życie z dniem 1 września 2017 r., 
System oświaty zapewnia w szczególności: upowszechnianie 
wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego 
rozwoju oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego 

wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej (rodz.1, art. 
1. pkt. 15).

 Polski Komitet OMEP włącza się w realizację Ustawy 
poprzez promowanie informacji na temat zrównoważonego 

rozwoju wśród nauczycieli i w ten sposób rozwija ich 
zdolności do szerzenia wiedzy na ten temat wśród 

uczących się.
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 W związku tym, że działania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju są wpisane w działalność 
Polskiego Komitetu OMEP na poziomie 
międzynarodowym i krajowym, proponujemy w ramach 
Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka w 2020 roku aktywne 
włączenie się w realizację 4 celu Zrównoważonego Rozwoju: 
Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować 
uczenie się przez całe życie.
 Czwarty cel Zrównoważonego Rozwoju jest ukierunkowany 
na podnoszenie wartości edukacji, która odpowiednio 
zorganizowana może stanowić podstawę dla polepszenia jakości 
życia wszystkich ludzi, bez względu na wiek, płeć, wyznanie, 
kondycję psycho�zyczną i zrównoważonego rozwoju wszystkich 
członków społeczeństwa wiedzy.
 Inspiracją do tegorocznego projektu jest 13. cel Zrównoważonego 
Rozwoju: Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom 
klimatu i ich skutkom oraz 100. rocznica powstania Polskiego 
Towarzystwa Fizycznego.
 Kolejnym motywem przewodnim tegorocznych obchodów 
Dnia Przedszkolaka, jest aktualny problem zdrowia i związane 
z tym cele Zrównoważonego rozwoju: 3. cel: Zapewnić 
wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować 
dobrobyt oraz  6. cel: Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do 
wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną 
gospodarkę zasobami wodnymi. W nawiązaniu do celów 
chcemy odnieść się do Pandemii COVID – 19, która 
spowodowała ogromny kryzys zdrowotny i wpłynęła 
na codzienne życie naszych przedszkolaków. 
Wspólnie z dziećmi chcemy wyciągnąć 
wnioski i nauczyć się lepiej dbać o nasze 
zdrowie.



I. Działania na rzecz promocji najwyższej jakości 
edukacji przedszkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji 

dotyczącej zjawisk �zycznych, które determinują zmiany klimatyczne. W tym 
zakresie proponujemy: 

 organizowanie aktywności dzieci na zewnątrz, w terenie poprzez bezpośrednią 
obserwację i eksplorację zjawisk �zycznych w celu ich zrozumienia;
 organizowanie zróżnicowanych form prezentacji wyników dziecięcej działalności 
badawczej dotyczącej zjawisk �zycznych;
 udział placówek w spotkaniach, debatach, warsztatach naukowych z uczniami 
szkół podstawowych i szkół średnich, ekspertami, studentami oraz naukowcami; 
 prezentowanie poszczególnych etapów realizacji projektu na stronach 
internetowych placówek, stronie Polskiego Komitetu Światowej Organizacji 
Wychowania Przedszkolnego OMEP itp.

II. Działania promujące zdrowie i pro�laktykę zdrowotną, dobrą jakość życia 
i zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do wody i warunków sanitarnych:
 organizowanie zróżnicowanych form aktywności dzieci w zakresie troski o zdrowie 
i pro�laktyki zdrowotnej: projekty, techniki dramowe, piosenki, wiersze, prezentacje 
multimedialne, videokonferencje, �lmy,  konstrukcje techniczne, doświadczenia itp.;
 opracowanie przez dzieci wytworów plastycznych promujących zdrowie 
i pro�laktykę zdrowotną (plakatów, rysunków, historyjek, książeczek, 
projektów architektonicznych itp.) oraz organizowanie wystaw i prezentacji w miejscach 
publicznych tj. urzędy, domy kultury, centra edukacyjne, przychodnie, strony internetowe itp.);
 organizowanie spotkań z władzami samorządowymi, Radą Dzielnicy/Radą Miasta 
delegacji dziecięcych z przedszkoli w celu podjęcia wspólnych działań lokalnych 
zapewniających zdrowie mieszkańcom;

W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA PRZEDSZKOLAKA
PROPONUJEMY REALIZACJĘ PROJEKTU 

„ŚWIAT WOKÓŁ NAS I NASZE ZDROWIE ZALEŻY OD NAS” 



 udział w Ogólnopolskim konkursie plastycznym: „Mały architekt i jego pomysły 
na sposób utrzymania higieny”.
 udział w projekcie OMEP Wash from the start
https://worldomep.org/index.php?hCode=ACTION_04_03_01

Wszystkie działania i realizacja zadań przez przedszkola mogą odbywać się 
w formie online.

III. Warunki przystąpienia do projektu:
 Zgłoszenie przedszkola poprzez wysłanie ankiety rejestracyjnej w terminie 
30 czerwca 2020 r. na adres e-mail:  dzienprzedszkolaka@omep.org.pl.
 Przekazanie na ww. adres e-mailowe lub adres siedziby Polskiego Komitetu OMEP 
(02-119 Warszawa, ul. Pruszkowska 10) raportów z przeprowadzonych w przedszkolach 
działań z realizacji projektu „Świat wokół nas i nasze zdrowie zależy od nas”.
 Akceptacja warunku, że wszystkie przesłane raporty będą materiałem 
wewnętrznym PK OMEP służącym do potwierdzania działań polskich 
przedszkoli na rzecz zrównoważonego rozwoju. Przedszkola biorące udział 
w projekcie otrzymają materiały edukacyjne oraz podziękowania.
 Zgoda na umieszczanie informacj i  o placówkach biorących udział  
w projekcie  na stronie internetowej  Polskiego Komitetu OMEP.

Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące realizacji projektu będą 
przekazywane bezpośrednio do zainteresowanych placówek.

Wyrażamy nadzieję na zainteresowanie projektem.

Zapraszamy serdecznie,

Zarząd Polskiego Komitetu OMEP


