
SPRAWOZDANIE 

Dyrektora Społecznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka”  

za rok szkolny 2018/2019 

 

 Charakterystyka –placówki 
 

6 oddziałów – wiek dzieci 2,6 miesięcy – 6 roku życia/  zajęcia dodatkowe w ramach czesnego: gimnastyka ogólnorozwojowa, rytmika, język 

angielski, logopedia, religia, zumba ( za wyrażeniem zgody rodzica)/ zajęcia dodatkowo płatne: szachy, judo, język angielski metodą Helen 

Doron, robotyka. 
 

                                                                                        Temat wiodący na rok szkolny      

„Kosmos i jego tajemnice” 
 

             Nauczyciele w szczególności budowali wiedzę o Kosmosie ( o podróżach i pojazdach kosmicznych), wzbogacali dziecięcy słownik         

o pojęcia związane z Kosmosem: planeta, orbita, gwiazda, kometa, meteoryt, rakieta, astronom, itp., uświadamiali dzieciom teorię, że „Ziemia 

krąży wokół Słońca”, kształtowali postawy ciekawości i chęci badania. Dzieci poznawały wiadomości dotyczące przestrzeni kosmicznych,         

w starszych grupach nauczycielki poszerzyły wiedzę dzieciom na temat postaci światowej sławy astronoma Mikołaja Kopernika. Nauczyciele 

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

czasopisma, książki, piosenki, prezentacje multimedialne. Program dostosowali do indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka. Stwarzali 

warunki do rozwoju osobowości wychowanka, wzbogacania jego wiedzy o Kosmosie, dostosowywali treści do poziomu dziecka, wdrażali 

własne pomysły, dobierali tematykę bliską dziecku.  

             „Kosmos w zasięgu reki” – chętne dzieci przynosiły do przedszkola książki, albumy, zabawki  i inne przedmioty związane z kosmosem. 

Utworzyły w salach „Kosmiczne Kąciki” – gromadząc w nich przedmioty związane z kosmosem, np. książeczki, globusy, makieta Układu 

Słonecznego, lornetki, lupy, lunety, eksponaty związane z Kosmosem, itp. Nauczycielki organizowały zajęcia z wychowania umysłowego, 

muzycznego, ruchowego o tematyce „Kosmos bliżej nas”, a przez cały rok szkolny prowadziły„Kosmiczną galerię prac plastycznych”. 

Dzieci uczestniczyły w „Kosmicznych  eksperymentach i doświadczeniach” – np.”Dzień i noc” – doświadczenie z lampą, teatrzyk cieni, 

„Wybuch wulkanu”, „Budyń ufoludka”, „Kolorowy deszcz na Marsie”. Dzieci aktywnie uczestniczyły w  zajęciach kulinarnych np. 

„Kosmiczny spodek” – z owoców,  „Księżycowe smakołyki” – ozdabianie upieczonych rogalików, itp. Uwieńczeniem                                       

i podsumowaniem wszystkich zdobytych wiadomości o kosmosie był  quiz dla dzieci 5 i 6 letnich pt. „Zagadki z kosmicznej szufladki”  



                    ZAJĘCIA KULINARNE – Kosmiczni Kucharze                             QUIZ KOSMICZNY – utrwalenie wiadomości o kosmosie 
 

 Metody pracy z dziećmi 
 

Nauczyciele podczas realizacji zajęć stosowały metody pracy takie jak: 

 Edukacja matematyczna według Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej,- burza mózgów, zabawy badawcze, doświadczenia, obserwacje, metoda 

słowna z obrazkiem, pacynką, utworem literackim, pedagogika zabawy  z chustą Klanzy,  metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne, sztuka 

składania papieru Origami, Sensoplastyka,  Metoda ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa Labana, gimnastyka mózgu Dennisona, metoda 

malowania dziesięcioma palcami Finger – Painting, metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss. 

 

Obchodzone uroczyście „Dni z Kalendarza” 
 

Duża popularnością w naszej placówce cieszą się uroczyście obchodzone takie dni jak: 

 Światowy Dzień Przedszkolaka, Światowy Dzień Mycia Rąk, Dzień Dyni, Światowy Dzień Bajek, Światowy Dzień Praw Dziecka, Światowy 

Dzień Pluszowego Misia, Dzień Kota, Ogólnopolski Dzień Dentysty, Święto dziewczynek, Dzień św. Patryka, Dzień Teatru, Dzień Czekolady, 

Dzień Kosmosu, Dzień Ziemi „ Ziemia moja niebieska planeta”, Dzień Ufoludka czyli zielony dzień w przedszkolu.  



 

                   Światowy  Dzień  Bajek                                     Światowy Dzień Mycia Rąk                                       Dzień Kosmosu 
 

                                                                                                 Uroczystości przedszkolne  
 

Nieodzownym elementem są organizowane uroczystości wraz zaproszonymi gośćmi, to min: 

 

- Urodziny Przedszkolaka, 

- Pasowanie na Przedszkolaka ( wspólnie z rodzicami) 

- Spotkanie wigilijne 

- Jasełka ( wspólnie z rodzicami) 

-Święto Babci i Dziadka ( wspólnie z rodzicami i dziadkami) 

- Pożegnanie absolwentów ( wspólnie z rodziną) 
 
 
           



         Pasowanie na Przedszkolaka        Urodzinki Przedszkolaka                          Jasełka                               Pożegnanie absolwentów                        

 

Bale w przedszkolu 

 

Muzyka i taniec, to przede wszystkim dobra zabawa, dlatego też organizowaliśmy dla dzieci BALE: 

                Bal Mikołajkowy                              Bal Karnawałowy                                                      Bal Ufoludka 
 

 

 



Warsztaty i zajęcia edukacyjne  
 

- audycje muzyczne „Filharmonia na wesoło” 

- warsztaty wielkanocne wspólnie z rodzicami 

- warsztaty „Dyniowe inspiracje” wspólnie z rodzicami 

- warsztaty świecowe - „Pomysłowy Dobromir” 

- warsztaty piernikowe - „Pomysłowy Dobromir” 

- warsztaty kulinarne -  z uczniami Zespołu Szkół Hotelarskich w Świdnicy 

- zajęcie edukacyjne z czworonogiem ze Schroniska bezdomnych zwierząt w Świdnicy 

- zajęcia edukacyjne z „Żyrafa Olą” 

- zajęcie edukacyjne z udziałem bohatera czystej Świdnicy „Błyszczakiem” 

          Warsztaty piernikowe                          Dyniowe inspiracje                      Warsztaty wielkanocne                     Zajęcia z Żyrafą Olą 
 

Wyjścia i wycieczki edukacyjne 
 

Nauczycielki stwarzały dzieciom możliwość aktywnego spędzania czasu poprzez udział w takich miejscach jak; 

- Miejska Biblioteka Publiczna – zajęcia edukacyjne 

- Nadleśnictwo – zajęcia edukacyjne 

- Straż Pożarna w Świdnicy – wycieczka edukacyjna 

- Straż Miejska w Świdnicy – wycieczka edukacyjna i zajęcia w przedszkolu 

- Sklep warzywny – wyjście edukacyjne 

- Szwalnia – wycieczka edukacyjna 



- Zakład fotograficzny - wyjście edukacyjne 

- Zegarmistrz - wyjście edukacyjne 

- Weterynarz - wyjście edukacyjne 

- Loopy's World we Wrocławiu – wycieczka rekreacyjna 

              w szwalni                                         w straży miejskiej                             u zegarmistrza                                   u weterynarza 

 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym 

 
Zgodnie z podstawą programową działania nauczycieli polegały  przede wszystkim na współpracy ze środowiskiem lokalnym. W większości 

były to zajęcia edukacyjne w różnych instytucjach użyteczności publicznej, mianowicie: 

- Społeczna Szkoła Podstawowa – wspólny udział w audycjach muzycznych, przedstawieniach teatralnych, ślubowaniu klasy pierwszej,             

organizacji zabaw andrzejkowych. 

- ŚOK – udział w Przeglądzie Piosenki Przedszkolnej, Międzyszkolnym Przeglądzie Małych Form Teatralnych, organizacja Jasełek 

- Centrum Helen Doron – wspólna organizacja V Powiatowego Konkursu Piosenki Anglojęzycznej 

- Miejska Biblioteka Publiczna – cykliczne zajęcia z Baśniolandii 

- Nadleśnictwo – zajęcia edukacyjne, pomoc zwierzętom leśnym 

- Schronisko bezdomnych zwierząt w Świdnicy – zbiórka darów dla zwierząt, spotkanie z czworonogiem 

- Szkoła Podstawowa nr 105 – udział w Przeglądzie Małych Form Teatralnych 

- Przedszkole nr 4 - udział w Przeglądzie Teatrzyków Przedszkolnych „Wyobraźnia bez granic” 

- Straż Miejska w Świdnicy – zajęcia edukacyjne w przedszkolu 

- Rodzice przedszkola – organizacja dni adaptacyjnych,  zebrań grupowych, prowadzenie grupowych wystaw twórczości dziecięcej zgodnie        

z tematyką zajęć tj. „Pojazdy kosmiczne” – wystawa plastyczna grupowa w holu ( konstrukcje przestrzenne),„ Planeta z Układu Słonecznego” 

– wystawa prac przestrzennych w szatniach, „Bal Ufoludków” –  zaangażowanie rodziców do wykonania ciekawych, kosmicznych przebrań, 

prowadzenie tablic informacyjnych; kontakty indywidualne z rodzicami, angażowanie rodziców w organizację uroczystości przedszkolnych, 



zachęcanie do udziału w akcje charytatywne i warsztaty świąteczne, uaktualnianie strony internetowej przedszkola  w aktualności, zdjęcia, 

zachęcanie rodziców do udziału w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, zapoznanie dzieci ze swoim zawodem przez rodzica 

- Firma fotograficzna PRO ART– trzy sesje min. pt. „Kosmiczny kalendarz”. 

      Spotkanie                                         Straż Miejska                                        Zajęcia edukacyjne                          Zajęcia edukacyjne 

   z czworonogiem                                  w przedszkolu                                             w Bibliotece                                  w Nadleśnictwie 

 

 Akcje charytatywne 

 
Poza współpracą ze środowiskiem lokalnym włączaliśmy Rodziców i dzieci do aktywnego udziału niesienia pomocy ludziom i zwierzętom. 

Akcje w których uczestniczyliśmy to min.: 
 

- „Żołędzie i kasztany zbieramy, zimą leśnym zwierzętom je damy” – Nadleśnictwo Świdnica 

- „Góra grosza” – zbieranie grosików dla rodzin zastępczych i dzieci z domów dziecka 

- Zbiórka darów dla Schroniska bezdomnych zwierząt w Świdnicy 

-„Świdnickie Pola Nadziei” – udział w sadzeniu żonkili  na Placu Grunwaldzkim – celem promowania idei wolontariatu, niesienia 

bezinteresownej pomocy podopiecznym hospicjum w Świdnicy 

 

Przedsięwzięcia 

 
Wszystkie działania, które zrealizowaliśmy w przedszkolu były ważne i istotne, ale szczególnie zwracam uwagę na przedsięwzięcia takie jak: 

- V Powiatowy Konkurs Piosenki Anglojęzycznej – objęty honorowym patronatem prezydenta Miasta Świdnicy, Świdnicy 24, Helen Doron 

- II Świdnicki Marsz Przedszkolaka pod hasłem: „Uśmiech dla Świdnicy” 

- „Żółty Marsz Nadziei” - Hospicjum w Świdnicy 



- Przedszkolny Piknik Rodzinny „ Mamo, tato i dzieci – jak leci?” 

- Udział w programie profilaktyka próchnicy zębów „W Świdnicy bez próchnicy”  

- Udział w programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury ( certyfikat) 

      Marsz Przedszkolaka                                   Żółty Marsz Nadziei                                   V Powiatowy Konkurs Piosenki Anglojęzycznej 

 

 

Sukcesy przedszkolaków i udział w konkursach lokalnych 

- wyróżnienie – XXVII Przegląd Zespołów Kolędniczych ( nagroda finansowa) 

- wyróżnienie – XV Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych „Wyobraźnia bez granic” ( nagroda finansowa) 

- nagroda – Międzyszkolny Przegląd Małych Form Teatralnych ( nagroda rzeczowa) 

- nagroda specjalna – V Dziecięcy Festiwal Piosenki „Barka Radości” ( nagroda rzeczowa) 

- udział – XVIII Festiwal Piosenki Przedszkolnej 

- udział – X Festiwal Kolęd i Pastorałek 



        Festiwal Piosenki „Barka Radości”                     Przegląd Małych Form Teatralnych                               Piknik Rodzinny 
 

 Dodatkowe informacje 

1. Od października nawiązano współpracę z nową firmą cateringową - Usługi Gastronomiczne „ Stołówki Szkolne” z Bielawy. 

2. Organizowano doskonalenia wewnętrzne i zewnętrzne nauczycieli min.: 

- w Społecznym Przedszkolu „Akademia Przedszkolaka” dla wszystkich nauczycieli oraz dla nauczycieli trzech niepublicznych przedszkoli          

w Świdnicy na temat: „ADHD, Autyzm, Zespół Aspergera -  teoria i praktyka” - finansowane  z środków Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.  

- w Bibliotece Pedagogicznej w Świdnicy 2 naucz. w szkoleniu na temat „Czytanie uczestniczące”  

- w Urzędzie Miejskim w Świdnicy dyrektor przedszkola w Seminarium szkoleniowym  dotyczącym „ Metodyki prowadzenia postępowań                     

i podejmowania czynności w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”  

- w Społecznym Przedszkolu „Akademia Przedszkolaka”  wszystkich pracowników przedszkola w „Kursie w zakresie udzielania pierwszej 

pomocy” 

 

 

Sprawozdanie sporządził dyrektor Społecznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka mgr Marzena Gruner 


