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INFORMATOR DLA RODZICÓW 
I półrocze roku szkolnego 2018/2019 

Realizowane programy przedszkolne 

„Wokół przedszkola”- M.  Kwaśniewska, Joanna Lendzion,                     

W. Żaba-Żabińska MAC EDUKACJA ISBN 978-83-8108-410-9                                       

PR-1/2018- Realizują: grupa „Pszczółki” 

„Trampolina Program  wychowania  przedszkolnego  

Małgorzata Janiak, Kamila Witerska PWN ISBN 978-

832622889-6  PR-2/2018.Realizują: grupa: „Literki”, grupa 

„Motyle”, Grupa „Biedronki”, grupa „Krasnale”.  

„Kocham Przedszkole-program wychowania przedszkolnego”-

Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek   PR-

3/2018. Realizuje Grupa ”Słoneczka”   

 

 

 



         Koncepcja pracy przedszkola 

Misja przedszkola: 

„Nasze przedszkole dba o radosne dzieciństwo, gdzie nauka jest 

zabawą, a zabawa jest przyjemnością” 

 Wizja przedszkola: 

„Jest bezpieczne, przyjazne dzieciom, rodzicom, środowisku, 

pracownikom otwarte na ich potrzeby życiowe” 

W okresie od lutego do maja 2019 roku  tworzymy Koncepcję 

Pracy Przedszkola na lata 2019-2024 

Liczymy na czynny udział Rodziców.   

 

Realizujemy projekty edukacyjne dotyczące 

wybranych aktywności dzieci przedszkolnych. 
l.p. Tytuł realizowanego projektu  Termin realizacji  Autorzy projektu 

1. „Projekt wspomagający adaptację 

dziecka 3 letniego do przedszkola” 

Krasnale 

Wrzesień-październik 

2018  

Justyna Bajor 

Lidia Karolak  

2 „Projekt współpracy ze środowiskiem 

rodzinnym                i lokalnym” dla 

dzieci 3,4,5,6 letnich 

01.10.2018-

30.06.2019 

Beata Trawka, Lidia 

Karolak, Alicja 

Gronostaj  

3. Projekt edukacyjny „Bawię się, uczę i 

działam” dzieci 5 letnie -Motyle 

01.10.2018 

- 30.05.2019 

Beata Trawka  

4. „Jesień, zima, wiosna, lato cz wy na 

to?”-Biedronki  

01.10.2018 

- 30.05.2019 

Agnieszka Rosenthal  

5. 

 

 

„Projekt grupowych zajęć 

logopedycznych kształtujących mowę 

skierowany jest do dzieci  w wieku 6 

lat”- Pszczółki, Literki 

01.10.2018 

- 30.05.2019 

Anna Zamczyk  

6. 

 

 

„Kolorowy świat instrumentów” dla 

dzieci 4-5 letnich-Słoneczka  

01.10.2018 

30.06.2019 

Barbara Grzesiak  

7.  

 

„Literkowe przedszkolaki” 

Pszczółki  

„Mały miś w wielkiej literaturze”-

Pszczółki 

10.2018-05.2019 

 

10.2018-06.2019 

Justyna Gołębiewska  

8. 

 

 

„Matematyka z fantazją” 

Pszczółki i Literki  

10.2018 

06.2019  

Iwona Kraczkowska  

Justyna Gołębiewska  

 

Przedszkole działa na podstawie statutu i regulaminu 

(patrz www.przedszkola-zlotow.pl – zakładka Dokumenty) 

 

                               
  

Informacje o przedszkolu znajdą Państwo na stronie 

internetowej www.przedszkola-zlotow.pl,  

 

 

 
Dziękujemy, że wybrałeś 

nasze przedszkole !!! 

 

 
 

 



Projekty realizowane we współpracy z Sanepidem: 

„Moje dziecko idzie do szkoły” 

„ Mamo , Tato - co Wy na to” 

UROCZYSTOŚCI:  
1.  Święto pieczonego ziemniaka  

2.  Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 

3. Obchody 100 -Lecia Niepodległości – udział w projekcie MEN 

4.  Pasowanie na przedszkolaka  

5.  Dzień Pluszowego Misia  

6. Olimpiada Przedszkolaka -ZCAS 

7.  Andrzejki  

8.  Mikołajki  

9.  Bal karnawałowy  

10. Dzień Babci i Dziadka 

11.  Festiwal Piosenki Przedszkolnej DO RE MI 

12.  Zabawy tropiące – wielkanocne  

13. Udział w ogólnopolskim Maratonie Przedszkolaka 

14.  Dzień Mamy i Taty  

15.  Dzień Dziecka  

 

 
Niektóre wydarzenia w okresie I półrocza 2018/2019:  

6.09.2018 r. Dzień postaci z bajek 

14. 09.2018r. Dzień kropki 

19.09.2018r Dzień emotikona 

20.09.2018 r. Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, 

12.10.2018r. Obchody Dnia Edukacji Narodowej, 

26.11.2018r. Dzień Pluszowego Misia, 

30.11.2018r. Andrzejki 

6.12.2018r. Mikołajki 

9.12.2018r. Obchody 100-lecia Niepodległości Polski, 

18.09.2018r.- wycieczka do Straży Pożarnej 

19.09.2018r. – ćwiczenia ewakuacyjne 

1.12.2018r. – Olimpiada Przedszkolaka ( ZCAS, TPD, przedszkola miejskie) 

6.12.2018 –Mikołajki  

29.01.2019 r. bal  z udziałem kapeli: Koszałek Opałek”- migawki i zdjęcia – Moje 

Miasto Złotów 

Współpraca ze środowiskiem –niektóre wydarzenia  

Urząd Miasta: 

21.09.2018 – udział w akcji -sprzątanie świata, wyjście na Półwysep Rybacki 

(quiz i nagrody dla dzieci) 

18.12.2018  wyjazd do kina Truskawka na film pt. „Święty Mikołaj dla 

wszystkich” 

19.12.2018r. – otwarcie Ogrodu Sensorycznego z udziałem Burmistrza i władz 

Złotowa. 

Szkoła Podstawowa nr 2  : 

8.11.2018r.- występy z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości 

29.11.2018r.-zabawa andrzejkowa  

- udostępnienie sali gimnastycznej na uroczystości i zajęcia ruchowe dla 6 latków 

- wycieczka dzieci zapoznanie z budynkiem, klasami, świetlicą- zwiedzanie 

szkoły 

ZCAS  

- wyjście do Ziemowita na film dla dzieci, 

Fundacja Złotowianka 

- zajęcia z alpakami i dogoterapia, zwiedzanie ośrodka Zabajka 2 

- udział przy organizacji gwiazdkowego rynku 

Stowarzyszenie Przyjazna Edukacja 

- spotkanie z muzykiem 

Dom Seniora 

- występy dzieci z okazji Dnia Seniora 

Piekarnia Chrupek 

- pieczenie chleba, zapoznanie się z zawodem piekarza 

Zakład Szewski- Glugla 

- zapoznanie z zawodem szewca 

Komenda Policji w Złotowie:  spotkanie z policjantem, zapoznanie z zawodem 

oraz zapoznanie z zasadami bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, 

- „Hawaje” w Starej Wiśniewce  – Dzień Pieczonego Ziemniaka, 



- wyjazd do Piły na spektakl teatralny:  „Afryka Dzika”, 

-30.01.2019 r. wyjazd do kina Truskawka na spektakl teatralny „Jak Rumcajs 

Cypiska uratował?” 

- wycieczka do Ośrodka Rehabilitacji Zabajka 2 w Złotowie, 

- spacer do Zwierzyńca, 

- współpraca z mediami.  

- współpraca z innymi przedszkolami- korespondecyjnie  

Udział dzieci w konkursach:  

- udział w konkursie plastycznym „Kwiaty Holandii” ( firma Goodmorning,  SM 

„Piast”) – nagrody dla wszystkich dzieci, 

-  1 miejsce w konkursie na najciekawszy strój na Gwiazdkowym Rynku- grupa 

Motyle 

- 2 miejsce  w konkursie na najciekawszy strój na Gwiazdkowym Rynku- 

Pszczółki  

Udział Rodziców w życiu przedszkola :  

- rozmowy indywidualne z rodzicami,  informacje na temat wyników obserwacji, 

diagnoz, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, rozmowy na temat bieżących 

spraw, trudności wychowawczych oraz osiągnięć dziecka, 

- systematyczne spotkania z Radą Rodziców, 

- organizacja zabawy andrzejkowej, pozyskanie funduszy na   rzecz dzieci. 

Ogromne zaangażowanie Rady Rodziców. 

- udział Rodziców w Olimpiadzie Przedszkolaka, 

- udział Rodziców w zajęciach otwartych przygotowanych przez nauczycieli, 

- zajęcia z Rodzicem dotyczące produkcji i degustacji serów, 

- wspólne czytanie bajek z Rodzicami, 

- zorganizowanie koncertu kolęd na skrzypcach z absolwentką przedszkola 

- współorganizowanie wycieczek  

- organizacja zabaw dla dzieci „Zacisze” w Złotowie – Dzień Pieczonego 

Ziemniaka 

- współorganizowanie uroczystości: 

- „Mikołajki” – przygotowanie strojów na uroczystość, 

- otwarcie Ogrodu Sensorycznego ( udział w uroczystości przedstawicieli Rady 

Rodziców, pieczenie ciast dla uczestników),  

-wsparcie finansowe i rzeczowe  

Dziękujemy Rodzicom za ogromną pomoc w realizacji zadań przedszkola. 

Pani Przewodniczącej Rady Rodziców i Prezydium Rady  za osobiste 

zaangażowanie i pomoc. 

Podjęte działania w zakresie zapewnienia przedszkolu lepszego 

funkcjonowania-ważniejsze działania 

Działanie  Zakres działania  Efekty  

Zakup monitora 

interaktywnego  

Dla dzieci 6 letnich z 

wykorzystaniem dla 

wszystkich dzieci  

Realizacja nowych metod 

pracy na zajęciach z 

dziećmi przedszkolnymi  

Monitoring placu 

sensorycznego  

Monitorowanie ogrodu  Przeciwdziałanie 

dewastacji ogrodu  

Zakup zabawek do grup, 

Kolorowy dywan do 

grupy Pszczółki  

Zakupiono zabawki do 

grup według potrzeb 

dzieci. Nauczycielki 

dokonały zakupu 

zgodnie z potrzebami. 

Realizacja zabaw 

dostosowanych do wieku                  

i zainteresowań dzieci  

Zakupiono piec 

konwekcyjno-parowy 

do kuchni  

Dostosowanie 

przygotowania posiłków 

do wymagań 

zdrowotnych dzieci.   

Dzieci spożywają zdrowe 

posiłki  

             
 

Udział dzieci w projekcie ogólnopolskim: Mały Miś w wielkiej 

literaturze-grupa Pszczółki 

W II półroczu 2018/2019 planujemy kolejne  projekty dotyczące: 

1. Wykorzystania ogrodu sensorycznego na zajęciach 

przedszkolnych. 

2. Projekt: Moja Mała Ojczyzna 

 

 

        Złotów, dn. 31.01.2019 r.       dyr.  Jolanta Kurowska  


