
Sprawozdanie  

Dyrektora Społecznego Przedszkola  „AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA” 

w Świdnicy za rok szkolny 2019/2020 

 
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 

- Wzbogacenie wiadomości na temat życia w oceanie 

- Poznanie środowiska zwierząt zamieszkujących na biegunach południowym i północnym. 

- Poszerzenie i wzbogacenie wiadomości o zwierzętach egzotycznych. 

 

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

zdjęcia, czasopisma, książki, piosenki, prezentacje multimedialne. Realizowali tematy o zwierzętach w wyznaczonym terminie, min.: 



„ ZWIERZĘTA LEŚNE” - ( okres realizacji tematów od września do listopada) 

„ ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE”- ( okres realizacji tematów od grudnia do stycznia) 

„ZWIERZĘTA POLARNE” - ( okres realizacji tematów w lutym) 

„ ZWIERZĘTA DOMOWE”- ( okres realizacji tematów od marca do maja) – realizacja zdalnie – zawieszenie zajęć w przedszkolu 

„ ZWIERZĘTA Z OCEANU”- ( okres realizacji tematów w czerwcu) 

 

4. Kalendarz  „DNI  ZWIERZĄTEK W PRZEDSZKOLU”, które obchodziliśmy według zaplanowanego kalendarza. 

 

Dzień Jeża wrzesień Dzień Złotej Rybki luty 

Dzień Wiewiórki październik Dzień królika i marchewki nie zrealizowano ze względu na 

zawieszenie zajęć 

Dzień Puszka Okruszka listopad Dzień chomika nie zrealizowano ze względu na 

zawieszenie zajęć 

Dzień Kota Filemona grudzień Dzień kolorowej papugi maj 

Dzień Żółwia Franklina styczeń Dzień małej myszki czerwiec 

       
               Dzień Jeża                     Dzień Wiewiórki               Dzień Puszka Okruszka         Dzień Kota Filemona           Dzień Żółwia Franklina 

                                                                                                                                                                                             

  5. Imprezy i uroczystości przedszkolne,  



- które cieszyły się wśród dzieci dużą popularnością sprawiając im radość i zadowolenie, to min.; 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: 

- udział w projekcie w ramach Programu Grantowego „PEPCO HOMEMAKOVER” w okresie od 24.10.2020 r do 18.12.2020r – dokonano 

rewitalizacji placu zabaw przy ul. Wałbrzyskiej wykonując nawierzchnię z trawy syntetycznej. 

- od 1 października 2019 roku zmiana cateringu ( stawka żywieniowa dzienna uległa podwyżce o 0,50 gr) 

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. Sukcesy Przedszkolaków: 

- I nagroda i wyróżnienia w konkursie plastycznym „Książka wczoraj, dziś i jutro” zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Świdnicy 

- nagroda w konkursie plastycznym „Portret Babci i Dziadka” organizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Świdnicy 

- nagroda za udział w konkursie pt. "Dzień dobry Pani Urszulo" zorganizowanym przez Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16 "Słoneczko" oraz 

Miejską Bibliotekę Publiczną w Świdnicy. 

 

  

 



V. Organizacja pracy podczas zawieszenia zajęć w przedszkolu – przebieg działań. 

1. Dnia 11.03.2020 r spotkanie z nauczycielami w sprawie zawieszenia zajęć. 

2. Zapoznanie wszystkich pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych z zarządzeniem Prezesa Fundacji „Naszej Szkole”                         

o wykonywaniu swoich obowiązków  przy ograniczonym minimum przebywania w placówce przedszkolnej. 

3. Upowszechnianie w społeczności przedszkolnej informacji na temat profilaktyki i zwalczania koronawirusa. Zastosowanie PILNEGO 

KOMUNIKATU do Rodziców – umieszczenie komunikatu przez dyr. na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicach informacyjnych    

i na drzwiach wejściowych do przedszkola o następującej treści: 

                                 DRODZY RODZICE 

 

Decyzją MEN wszystkie placówki oświatowe będą zamknięte od 12.03.2020r do 

25.03.2020 r na dwa tygodnie. 

To decyzja wynikająca  z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

Informujemy, że nasza placówka w dniach 12 i 13 marca 2020 r będzie pełniła dyżur w 

godzinach od 6.30 do 17.00 tylko i wyłącznie dla tych dzieci, którym rodzice nie będą 

mogli zapewnić opieki. 

 

RODZICU: 

 

- ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostają 

zawieszone od 12 marca br. 

- mając dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe 

informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS 

- przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje 

dotyczące bezpieczeństwa i higieny 

- rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których 

przebywasz. 

 

JAK SIĘ ZABEZPIECZYĆ  PRZED KORONAWIRUSEM???? 

- często myj ręce przy użyciu mydła i wody. 



- przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. 

- zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. 

 

4. Wydanie zaleceń nauczycielom o umieszczeniu na facebooku  zadań i zabaw dla dzieci i rodziców. 

5. Umieszczenie przez dyr. informacji o wyżej wymienionym działaniu na stronie internetowej przedszkola o następującej treści: 

 

 

DRODZY RODZICE 

Uprzejmie informujemy, że na serwisie społecznościowym "AKADEMII PRZEDSZKOLAKA" 

są przygotowane dla Waszych dzieci przez nauczycieli wychowawców zadania i zabawy 

do przeprowadzenia w domu na czas zawieszenia działań dydaktyczno - wychowawczych 

w przedszkolu. 

Serdecznie zapraszamy do realizacji zadań i zabaw aby Wasze dzieci rozwijały           i 

doskonaliły nabyte umiejętności. Wierzymy, że poprzez wspólne zabawy w super 

atmosferze spędzicie ten wyjątkowy czas ze swoimi dziećmi. 

Wszystkie zadania pojawią się najpóźniej w dniu 23.03.2020 roku. 

Już dzisiaj zapraszamy na naszego facebooka. 

 

 

 



6. Dnia 24.03.2020 r spotkanie dyrektora z nauczycielami w celu usprawnienia zadań zgodnych z podstawą programową wysyłanych rodzicom 

drogą mailową.  

7. Przekazanie informacji zamieszczonej na stronie internetowej przedszkola  o następującej treści: 

 

DRODZY RODZICE 

Uprzejmie prosimy o wysłanie maili do nauczycieli wychowawców, na które zostaną wysłane 

w dniu 27 marca 2020 r opłaty za przedszkole i karty pracy z podręczników dla dzieci 

do wykonania. 

Jeżeli będziecie mieli Państwo pewne trudności z wydrukowaniem kart pracy to 

zapraszam do przedszkola dnia 27 marca w godzinach od 10.00 do 12.00 po 

odbiór podręczników. W tym dniu będzie dyżurował dyrektor przedszkola. 

 

                                                            dyr przedszkola mgr Marzena Gruner 

 

 

8.  Przekazanie rodzicom przez dyr. na stronie internetowej oraz na drzwiach wejściowych do przedszkola WAŻNEGO KOMUNIKATU        o 

następującej treści: 

SZANOWNI RODZICE 

Od 26 marca do 10 kwietnia br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty 
zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i 

placówki oświatowe zarówno publiczne jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć 
dydaktyczno - wychowawczych  i opiekuńczych. 

To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania 
rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

                                                      dyr przedszkola mgr Marzena Gruner. 
 



9. Zlecenie dwóm nauczycielkom grup dzieci 6 letnich  przygotowanie „ Informacji o gotowości szkolnej do podjęcia nauki w szkole ( druk 74 

KN) - diagnoza końcowa. 

10. Wysłanie mailowo przez dyrektora do wszystkich rodziców informacji o opłatach za przedszkole wraz z kartami pracy do wykonania przez 

dzieci. 

11. Przekazanie przez dyr. przedszkola informacji zamieszczonej na stronie internetowej przedszkola o następującej treści: 

                                    DRODZY RODZICE 

Uprzejmie informuję, że w związku z epidemią koronawirusa został wydany zakaz wstępu 
na teren szkół, przedszkoli i placówek osobom niebędącym ich pracownikami.       

W szczególności chodzi o obiekty sportowe, gdzie gromadzą się uczniowie i okoliczni 
mieszkańcy organizując amatorskie rozgrywki. 

Taką informację przekazał Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk. 

dyr przedszkola mgr Marzena Gruner 

 

12. Dnia 26 marca wysłanie przez dyr. mailowo wszystkim rodzicom kart pracy  z podręczników wydawnictwa „Żyrafa Ola i jej przyjaciele” 

realizowanych  w Społecznym Przedszkolu „Akademia Przedszkolaka”. 

13. Dnia 27 marca w godz. 10.00 – 12.00 rozdanie podręczników zainteresowanym rodzicom przez dyrektora. 

14. Dnia 28 marca kontynuacja odbioru podręczników w przedszkolu. 

15. W dniach 30 i 31 marca wysłanie mailowo wszystkim rodzicom informacji o opłacie za przedszkole wraz z dołączonym pismem w sprawie 

obniżenie opłat czesnego. 

16. Od dnia 30 marca wysyłanie codziennie mailowo ( od poniedziałku do piątku) przez nauczycieli wychowawców do rodziców zabaw i zajęć 

zgodnie z tematem dnia i realizowanym podręcznikiem wraz z załącznikami kart pracy, obrazków, ilustracji, wzorów wykonania prac 

plastycznych, treści wierszy i piosenek - do odwołania.  



17. Dnia 31 marca rozesłanie drogą mailową przez dyrektora wszystkim nauczycielom wychowawcom Listu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty       

w sprawie zdalnego nauczania. 

18. Dnia 1 kwietnia dyr. zamieścił na stronie przedszkola pismo w sprawie opłaty czesnego. 

Szanowni Państwo 

                 W tym trudnym dla wszystkich czasie chcielibyśmy Państwu przekazać 

funkcjonowanie naszej placówki przedszkolnej „Akademia Przedszkolaka”. 

                W obliczu zaistniałej sytuacji związanej ze stanem epidemii SARS – COV2 oraz 

decyzją władz publicznych o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty polegającym na zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuńczej, a sprowadzającej się do faktycznego zamknięcia naszej placówki, stajemy 

wszyscy przed trudnym zadaniem jej utrzymania i dalszego funkcjonowania. Ponoszone 

przez nas koszty to w znakomitej większości koszty stałe ( w tym głównie wynagrodzenie 

zatrudnionych pracowników), a zatem zamknięcie przedszkola nie wpływa w żaden sposób 

na ich zmniejszenie. Koszty te są w znacznej części pokrywane z wnoszonego przez Państwa 

czesnego. 

             Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że niektórzy z Państwa także mogą borykać się  

z przejściowymi trudnościami, w tym spadkiem osiąganych dochodów. Biorąc pod uwagę 

powyższe okoliczności w poczuciu odpowiedzialności za dalsze funkcjonowanie 

prowadzonego przez naszą Fundację przedszkola Zarząd Fundacji zdecydował , że do czasu 

ponownego otwarcia przedszkola czesne ulega obniżeniu    o 50 PLN. Obecne czesne po 

obniżce wynosi 200 PLN. 

           Dbając o nasze wspólne bezpieczeństwo, Państwa oraz naszych Pracowników 

prosimy o regulowanie płatności przelewem bankowym na poniższe konto: 



 

Numer konta bankowego 

Santander Bank Polska S.A.  33 1090 2819 0000 0006 9400 9826 

 

Mamy nadzieję, iż wspólnie uda nam się przetrwać ten trudny okres. 

Zarząd Fundacji „Naszej Szkole” 

19. Dnia 1 kwietnia dyr. wysłał mailowo do rodziców dzieci, które uczęszczają na j.angielski metodą Helen Doron - linki do zabaw i piosenek. 

20. Dnia 3 kwietnia przesyłanie drogą mailową do dyrektora tygodniowej tabeli scenariuszy zajęć i zabaw wysyłanych do rodziców wraz         

z załącznikami  w terminie od 30.03 – 03.04.2020 r przez nauczycieli wychowawców wszystkich grup przedszkolnych. 

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

i zajęć w domu z rodzicami według wysyłanych do nich scenariuszy przez nauczycieli. 

22. Dnia 7 kwietnia wysłanie wszystkim rodzicom przez dyrektora zabaw i zajęć z języka angielskiego wraz z linkami. Zajęcia prowadzone na co 

dzień w ramach czesnego – przygotowane przez nauczyciela języka angielskiego. 

23. Dnia 10 kwietnia przesyłanie drogą mailową do dyrektora tygodniowej tabeli scenariuszy zajęć i zabaw wysyłanych do rodziców wraz      

z załącznikami w terminie od 06.04 – 10.04.2020 r przez nauczycieli wychowawców wszystkich grup przedszkolnych. 

24. Dnia 11 kwietnia umieszczenie na stronie internetowej przedszkola i facebooku komunikatu dla rodziców o następującej treści: 

SZANOWNI RODZICE 

 

Uprzejmie informujemy, że do dnia 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa                 

w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty - to przepis ujęty w podpisanym 



dnia 9 kwietnia br.rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. 

Informujemy również, że nauczyciele po świętach będą nadal wysyłać do Was Drodzy 

Rodzice scenariusze zajęć i zabaw oraz możliwych sposobach i formach ich realizacji przez 

dziecko w domu. 

Serdecznie dziękujemy za fotografie naszych przedszkolaków wysyłane do nas  ukazujące 

sposoby realizacji zabaw i zadań. Dziękujemy za pozytywną współpracę. 

 

Dyrektor i kadra pedagogiczna 

25. Dnia 11 kwietnia umieszczenie na stronie internetowej przedszkola i facebooku życzeń świątecznych o treści: 

SZANOWNI RODZICE 
KOCHANE PRZEDSZKOLAKI 

 
Życzymy Radosnych Świąt Wielkanocnych 

wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia 

Niech wszystkie troski będą daleko 

a dobro płynie szeroką rzeką 

Niech ten czas będzie okresem spełnionych 

marzeń i wzajemnej życzliwości 

 

Dyrektor, Kadra Pedagogiczna i pracownicy przedszkola 

 

26. Dnia 14 kwietnia zamieszczenie na stronie przedszkola informacji o naborze do przedszkola o następującej treści: 



DRODZY RODZICE 
W związku z obecną sytuacją pandemii, zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 zapraszamy zainteresowanych rodziców do zapisów dzieci 

do naszej "AKADEMII PRZEDSZKOLAKA" na nowy rok szkolny  drogą mailową ze 

względu na obecnie  zamkniętą placówkę przedszkolną. 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola proszę pobrać ze strony internetowej 

naszego przedszkola w folderze "Dokumenty" ( Wniosek o przyjęcie do Społecznego 

Przedszkola na rok szkolny 2020/2021). 

Wypełniony wniosek prosimy wypełnić, podpisać przez rodziców/prawnych 

opiekunów, zeskanować i wysłać na adres: 

sekretariat@szkolaspoleczna.pl  

lub 

 dyrektor.przedszkole@szkolaspoleczna.pl. 

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy. 

ZAPRASZAMY:) 

 

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

wycinanek i kolejnych części podręczników) -dyżurował nauczyciel wychowawca gr. IV „Wiewiórki”. 



28. Dnia 17 kwietnia przesyłanie drogą mailową do dyrektora tygodniowej tabeli scenariuszy zajęć i zabaw wysyłanych do rodziców wraz       

z załącznikami w terminie od 13.04 – 17.04.2020 r przez nauczycieli wychowawców wszystkich grup przedszkolnych. 

29. Dnia 20 kwietnia przekierowanie do rodziców drogą mailową kolejnych zabaw i zajęć z języka angielskiego w ramach czesnego. 

30. 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. 

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

32. Dnia 29 kwietnia zorganizowanie dyżuru w przedszkolu- dyrektor i dwóch nauczycieli wychowawców z grup „zerowych” gr. „Stokrotki”       

i „Żabki”- 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 jednarazowe). 

33. Dnia 04.05.2020 r opracowanie przez dyrektora przedszkola procedury Nr X  w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom                        

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

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

35. Dzieciom, które nie uczęszczały do przedszkola ze względu na brak miejsc ze względu na obowiązujące m² na dziecko w Sali nauczyciele 

wysyłali scenariusze zajęć i zabaw rodzicom mailowo. 

 

 

Sprawozdanie sporządził: 

dyrektor przedszkola 

mgr Marzena Gruner. 

 


