
Sprawozdanie  

Dyrektora Społecznego Przedszkola  „AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA” 

w Świdnicy za rok szkolny 2019/2020 

( od września 2019 do grudnia 2020) 

 
1.Charakterystyka placówki.  

                       
> 115 przedszkolaków 

> 6 grup przedszkolnych 

>kadra pedagogiczna: dyrektor + 6 nauczycieli 

> asystent nauczyciela – 7 

> pracownik gospodarczy – 1 

> nauczyciele i instruktorzy zajęć dodatkowych – 10 

 

2.Zajęcia dodatkowe: 

 
> w ramach czesnego: gimnastyka,  język angielski, logopedia, rytmika, zumba, religia ( za zgodą rodziców) 

> za dodatkową opłatą: język angielski metodą Helen Doron, szachy, judo, robotyka    
              

3.Koncepcja pracy - „POZNAJEMY NIEZWYKŁY ŚWIAT ZWIERZĄT” 

Głównym celem nauczycieli było: uwrażliwienie dzieci na potrzeby zwierząt, rozbudzanie zainteresowania losem zwierząt w czasie zimy, 

kształtowanie opiekuńczej postawy wobec ptaków i zwierząt leśnych, utrwalenie wiadomości na temat zwierząt domowych i korzyści płynących z 

ich hodowli, poznanie środowiska zwierząt zamieszkujących na biegunach południowym i północnym oraz w ocenie i  zwierząt egzotycznych. 

 

Nauczyciele realizowali swoje działania poprzez opracowanie własnych materiałów informacyjnych, pogadanki, wystawy, strony internetowe, 

zdjęcia, czasopisma, książki, piosenki, prezentacje multimedialne. 

  

Nieodzownym pomysłem było obchodzenie w każdej grupie „DNI  ZWIERZĄTEK W PRZEDSZKOLU” – Dzień Wiewiórki, Puszka 

Okruszka,  kota Filemona, żółwia Franklina, Złotej Rybki, Kolorowej papugi i Małej myszki Natomiast nie zrealizowano zaplanowanych dni 

Królika i marchewki oraz Dzień chomika ze względu na zawieszenie zajęć stacjonarnych w przedszkolu z powodu pandemii. 



W przedszkolu uroczyście świętowaliśmy Dzień  Przedszkolaka, Muzyki, Zwierząt, Kundelka, Dyni, Kredki, Życzliwości i pozdrowień, Praw 

Dziecka, Pluszowego Misia, Kota, Dziewczynek, Dziecka oraz Pasowanie na Przedszkolaka, spotkanie z Mikołajem, Jasełka, Święto Babci                 

i Dziadka, Bal karnawałowy i Walentynki. 

Ze względu na zawieszenie zajęć w okresie od 16 marca do 10 maja 2020 r nie zrealizowano według planu Dnia: Wiosny, Teatru. Zdrowia, 

Książki, Strażaka, Mamy i Taty, Pikniku Rodzinnego  i Uroczystego Pożegnania Absolwentów. 

 

    
                Dzień Dyni                   Pasowanie na Przedszkolaka         Dzień pozdrowień i życzliwości                Święto Babci i Dziadka 

 

PODSUMOWANIE 

Działania i zadania  zrealizowane zgodnie z rocznym planem pracy to: 

- montaż zakupionych z 1% podatku urządzeń zabawowych ( huśtawka, wagon, samochód, kółko – krzyżyk) na pierwszym i drugim placu zabaw      

w okresie od 14 – 16 grudnia 2020r  

- montaż ogrodzenia na drugim placu zabaw w okresie od 17- 18 grudzień 2020 r 

- zakupienie dwóch piaskownic na plac zabaw ufundowane z Programu Grantowego „PEPCOlandia” ( 20 listopada 2020 r) 

 

I. Udział dzieci w spotkaniach, warsztatach, spektaklach teatralnych  



- w przedszkolu  

- warsztatach ceramicznych ( glinianych)  

-  zajęciach edukacji ekologicznej z zakresu właściwego gospodarowania  odpadami - spotkanie z bohaterem Czystej Świdnicy „Panem 

Błyszczakiem” w przedszkolu organizowanym przez Urząd Miasta w Świdnicy 

- zajęciach edukacyjnych o tematyce spotkania z przyrodą z leśnikiem z Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych 

- Bal Mikołajkowy poprowadzony przez Firmę Foto Gama. 

- zajęcia edukacyjne z zakresu ochrony środowiska przeprowadzone przez pracownika Zakładu Oczyszczania Miasta w Świdnicy 

- spotkanie z czworonogiem ze schroniska w Świdnicy 

                                     

           Warsztaty z gliny                                  Spotkanie z bohaterem Czystej Świdnicy                Spotkanie z leśnikiem z DPK 

- poza przedszkolem – udział w: 

 

-  widowiskach teatralnych 

-  III Świdnickim Marszu Przedszkolaka „Uśmiech dla Świdnicy” 

- akcji „Pola Nadziei” organizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum w Świdnicy 

- „Świątecznym Kinie Przedszkolaka” wydarzenie organizowane w ramach Świdnickiej Kolędy 2019 

- „ Marszu Niepodległości”  zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną 

- XVIII Świdnicki Przegląd Zespołów Kolędniczych 

- III Marsz Przedszkolaka „Uśmiech dla Świdnicy”                                                              

-„Pola Nadziei” – sadzenie żonkili 

 

II. Udział dzieci w akcjach charytatywnych i pomocowych: 

- zbieranie żołędzi i kasztanów dla zwierząt leśnych – akcja organizowana przez Nadleśnictwo Świdnica 



- zbiórka darów dla bezdomnych Zwierząt w Świdnicy 

- zbiórka grosików pod hasłem „Góra Grosza” 

                                                                                                                                                      

III. Promowanie przedszkola w mediach, portalach: 

- portal i biuletyn „Moja Świdnica”- Spotkanie z Mikołajem, życzenia dla Babci i Dziadka 

- Swidnica24.pl – Światowy Dzień Uśmiechu, Pola Żonkili, Jasełka 

 

IV. Organizacja pracy podczas zawieszenia zajęć w przedszkolu. 

1.Decyzją MEN wszystkie placówki oświatowe zostały zamknięte od 12.03.2020r do 25.03.2020 r na dwa tygodnie. 

2. Nauczyciele  umieszczali na facebooku przedszkola zadania i zabawy dla dzieci i rodziców. 

3. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się korona wirusa przedłużono ograniczenie 

funkcjonowania przedszkola od 26 marca do 10 kwietnia 2020 roku. 

4. Od dnia 26.03.2020 roku w celu usprawnienia zadań zgodnych z podstawą programową nauczyciele wysyłali rodzicom zadania drogą mailową. 

5.Dnia 6 kwietnia umieszczenie na facebooku „Społecznego Przedszkola” zdjęć nadesłanych przez rodziców z relacji wykonywanych zabaw             

i zajęć w domu z rodzicami przygotowanych przez nauczycieli. 

6. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej do dnia 26 kwietnia 2020 roku przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym. 

7.Dnia 15 kwietnia zorganizowanie dyżuru w przedszkolu dla rodziców celem odebrania podręczników ( zeszytów grafomotorycznych, wycinanek i 

kolejnych części podręczników). 

8. Dnia 22 kwietnia zorganizowaliśmy na stronie przedszkola akcję podziękowania lekarzom i medykom za ciężką pracę z chorymi pacjentami 

podczas pandemii. Poprzez treść umieszczoną na facebooku zachęciliśmy rodziców i dzieci naszej społeczności do rysowania laurek dla wszystkich 

pracowników szpitali i umieszczania ich na stronie. 

9. Dnia 27 kwietnia poinformowanie rodziców sms, na stronie przedszkola  i facebooku o możliwości odebrania diagnoz przedszkolnych.  

10. Dnia 29 kwietnia zorganizowanie dyżuru w przedszkolu- dyrektor i dwóch nauczycieli wychowawców z grup „zerowych”  celem podpisania i 

opieczętowania diagnozy końcowej dzieci 6 letnich ( Informacja o gotowości szkolnej druk MEN-I/ 74 KN). Odebranie przez rodziców diagnoz 

przedszkolnych   z zachowaniem bezwzględnego bezpieczeństwa ( maseczki, rękawiczki jednorazowe). 

11. Dnia 04.05.2020 r opracowanie przez dyrektora przedszkola procedury Nr XVI  w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom 

przedszkola podczas pandemii zakażeń koronawirusa ( umieszczenie na stronie przedszkola). 

12. Dnia 11 maja ponowne otwarcie przedszkola w reżimie sanitarnym. 



V. Rok szkolny 2020/2021 

1. Koncepcją pracy w nowym roku szkolnym była realizacja zadań i zabaw na temat bajek pod hasłem: „DOBRYM I MĄDRYM SIĘ STAJE , 

KTO ŚWIAT BAJEK I BAŚNI POZNAJE”. Głównym celem nauczycieli było: wprowadzenie dzieci w świat bajek i baśni oraz kształtowanie 

postaw moralnych i umacnianie  wiary w dobro i sprawiedliwość. 

 

Nauczyciele realizowali swoje działania poprzez  

- organizowanie codziennych poranków z bajką, 

- prowadzenie raz w miesiącu teatrzyków kukiełkowych, 

- wykonywanie zabaw plastycznych z elementem bajkowym, 

- stosowanie bajek terapeutycznych 

 

VI. Realizacja działań w przedszkolu w okresie od września do grudnia 2020 roku to min: 

 

- uroczyste obchody: Dnia Dobrych Wiadomości, Dzień Kropki, Grzyba, Przedszkolaka, Chłopaka, Muzyki, Światowy Dzień Zwierząt, Mycia rąk, 

Uśmiechu, Dyni, Światowy Dzień postaci z bajek, Tolerancji, Praw Dziecka, Pluszowego Misia 

- udział w akcjach : Sprzątanie świata, Zbiórka Karmy dla bezdomnych zwierząt dla schroniska w Świdnicy (Razem na Święta), Góra Grosza, 

Przedszkole do Hymnu,  

- świętowanie Kalendarza bajek i baśni: Dzień z bajką „PINOKIO” ( wrzesień 2020),  Dzień z bajką „KRÓLEWNA ŚNIEŻKA” ( październik 

2020), Dzień z bajką „KOPCIUSZEK”( listopad 2020), Dzień z bajką „KRÓLOWA ŚNIEGU”( grudzień 2020) 

- udział w szkoleniu nauczyciela grupy „0”oraz realizacja zadań w grupie „0” z projektu „Przyjaciele Zippiego” mającą na celu promocję zdrowia 

psychicznego dzieci, ich dobrego samopoczucia, poprzez rozwój umiejętności społecznych i komunikacyjnych, które ułatwiają funkcjonowanie         

w grupie, nawiązywanie przyjaźni, radzenie sobie z trudnościami. 

- pedagogizacja rodziców przez nauczycieli cyklicznie w każdym miesiącu o tematyce: „ Mamo, tato- postaw mi granice i bądź dla mnie 

autorytetem” ( wrzesień 2020), „ Samodzielny przedszkolak” ( październik 2020), „Dlaczego warto opowiadać dzieciom bajki” ( listopad 2020), „ 

Jak pomóc dziecku wyrażać złość” ( grudzień 2020). 

- promowanie przedszkola w biuletynie „Moja Świdnica” nr 20(63) 6-9 listopad 2020r 

- „Jasełka w przedszkolu” – nagranie filmików z przedstawieniem jasełkowym i umieszczenie na stronie przedszkola oraz na facebooku dla 

rodziców. 

 

Sprawozdanie sporządził: 

dyrektor przedszkola mgr Marzena Gruner. 


