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INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA W  ROKU 

SZKOLNYM 2019/2020 

 

Podstawową funkcją przedszkola jest funkcja wychowawczo – dydaktyczna 

i opiekuńcza.  

W bieżącym roku szkolnym zadania przedszkola koncentrowały  się na zagadnieniach 

wynikających z polityki oświatowej państwa, priorytetów Kuratora Oświaty, władz  

samorządowych oraz potrzeb naszej placówki. Były  one następujące: 

1. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich 

 i patriotycznych. Przedszkolak małym patriotą. 

 

2. Rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci. ,,Mały Pitagoras”. 

 

Realizacja pierwszego zadania odbywała się poprzez:  

1. Prowadzenie zajęć i zabaw, organizowanie wycieczek  umożliwiających poznawanie 

własnej miejscowości, miejsc charakterystycznych w Krościenku Wyżnym i instytucji 

lokalnych. 

 

2. Prowadzenie zajęć i zabaw umożliwiających poznanie: 

 historii powstania państwa polskiego,  

 historii Święta Niepodległości Polski, 

 legend o niektórych miastach polskich, 

 symboli narodowych. 

 

3. Prowadzenie zajęć i zabaw  umożliwiających poznanie: 

 polskich poetów i autorów książek dla dzieci, 

 polskich kompozytorów,  

 polskich malarzy i rzeźbiarzy, 

 polskich naukowców. 
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Drugie zadanie realizowano poprzez:  

2. ,,Matematyka w kuchni” – poznawanie figur geometrycznych; ważymy, mierzymy – 

porównywanie ciężaru i wielkości; przygotowujemy przyjęcie – liczenie, dodawanie, 

odejmowanie; manipulowanie liczmanami 

3. ,,Matematyka ukryta w bajkach i literaturze dla dzieci”- realizacja treści matematycznych 

w oparciu o bajki, wierszyki i wyliczanki. 

4. ,,Matematyka na ulicy” – realizowany podczas spacerów – dostrzeganie kształtów figur 

geometrycznych w otoczeniu, posługiwanie się wiedzą matematyczną w sytuacjach życia 

codziennego. 

5. ,,Aktywność ruchowa i matematyka” – mierzenie długości; gry ruchowe z użyciem kostki. 

4. Zrozumienie przez dzieci znaczenia symboli narodowych, oraz wdrożenie do właściwych 

zachowań w trakcie  słuchania hymnu Polski. 

5. Zapoznanie dzieci z zarysem mapy Polski. Nauka czytania symboli na mapie, znaczenie 

kolorystyki. 

6. Poznawanie kultury i tradycji naszego kraju poprzez uczestnictwo w obrzędach 

związanych ze świętami i uroczystościami: 

 11 listopada  Dzień Odzyskania Niepodległości 

 Święta Bożego Narodzenia, 

 Święta Wielkanocne, 

 Święto flagi. 

7. Uczestnictwo w uroczystościach, akcjach, konkursach. 

8. Zorganizowanie uroczystości z okazji 10-lecia działalności Przedszkola 

Zagadnienia wchodzące w zakres wychowania patriotycznego pozwoliły nam 

ukształtować małych patriotów, którzy znają swój kraj, region, umieją rozpoznać symbole 

narodowe. Spotkania z ludźmi z lokalnej społeczności uświadomiły dzieciom jak ważne są 

działania na rzecz państwa, czy mieszkańców naszej wsi. Podczas obchodów świąt narodowych 

przedszkolaki miały okazję poznać historię Polski. 

 

1. Utworzenie w każdej grupie wiekowej kącików „Nasze matematyczne skarby”– patyczki, 

spinacze, guziki, zakrętki, wagi, naczynia, miarki itp. służące do działań matematycznych 
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W ten sposób rozwijano u dzieci  logiczne , algorytmiczne  myślenie, kształtowano 

umiejętności zadaniowego podejścia do stawianych problemów, umiejętności pracy 

zespołowej, rozwijano kreatywność dzieci. 

 Podczas zajęć realizowaliśmy program "Kodusie -kodujemy razem", oraz „ Mały 

Pitagoras” co było jednym z głównych kierunków polityki oświatowej państwa na rok 

2019/2020.        

 W przedszkolu rozpoznawane były możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe 

oraz sytuacja społeczna dzieci, a uzyskane informacje wykorzystywano w realizacji działań 

edukacyjnych. Prowadzono zajęcia specjalistyczne odpowiednio do rozpoznanych potrzeb 

każdego dziecka. Przedszkole współpracowało z poradnią psychologiczno-pedagogiczną 

w zakresie rozpoznawania potrzeb rozwojowych kierując dzieci na badania psychologiczne 

i inne. 

W grupach zawarto kontrakty obejmujące normy postępowania i zachowania oraz 

ustalono system motywacyjny do jego przestrzegania. Realizowano również bajkoterapię – 

dzieci słuchały i analizowały literaturę pokazującą dobro i zło oraz wzory poprawnego 

zachowania, uczono dzieci rozwiązywać konflikty poprzez rozmowę, negocjacje, 

wykorzystanie podczas pracy zabaw przeciw agresji, czytano i analizowano literaturę 

dziecięcą, dzieci zostały zapoznane z katalogiem wartości przedszkola.  

Wdrażano wychowanków do utrzymywania ładu i porządku w sali, pamiętając 

o czynnościach samoobsługowych, nawykach higienicznych i kulturalnych. Uczyliśmy dzieci 

poszanowania własności i wytworów prac kolegów, kulturalnego zwracania się do siebie, 

określania  stanów  emocjonalnych  i swoich  potrzeb. Było czytanie bajek ,opowiadań  

terapeutycznych ,wdrażano do dostrzegania  potrzeb innych, pomagania  sobie w trudnych 

sytuacjach, uwrażliwiano na krzywdę innych ( teatrzyki). 

Dzieci obejrzały sztuki prezentowane przez przyjezdnych artystów; 

  „Calineczka”   

  „Królowa Śniegu”  

 „Kot w Butach”  

 „Rosyjska baśń”  

 Muzyka na żywo  
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W proces wychowawczy włączani byli nauczyciele, rodzice, pracownicy 

niepedagogiczni.  

Formy i metody pracy w przedszkolu oparte są na różnorodnych zabawach , 

obserwacjach i pokazie, działaniu, przekazie słownym, przykładzie osobistym, 

rozwiązywaniu zadań według własnego pomysłu, samodzielnym doświadczeniu dziecka, 

spontanicznej, swobodnej aktywności własnej, grach dydaktycznych.  

Dla dzieci z wszystkich grup prowadzona była nauka języka angielskiego. 

W placówce zorganizowane były dodatkowe zajęcia dające dzieciom możliwość 

wielokierunkowego rozwoju zdolności (zajęcia z rytmiki, taneczne, ćwiczenia logopedyczne, 

religia).  

Przedszkole podejmowało  działania wychowawcze w zakresie eliminowania zagrożeń oraz 

wzmacnianie właściwych zachowań dzieci. 

Praca dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza przebiegała w oparciu o:  

 „Podstawę programową wychowania przedszkolnego”,  

 Program Edukacji Przedszkolnej „Kocham Przedszkole”,  

 Roczny Plan Pracy,  

 Plan pracy indywidualnej dla dzieci potrzebujących wsparcia i dzieci uzdolnionych, 

 Program wychowawczy i profilaktyki  

 Program j. angielskiego 

 Plany miesięczne  

 elementy programów autorskich nauczycieli – m.in. innowację „W świecie 

sensorycznej przygody”, „Moje zdrowie – moja siła, wielka moc”.  

                      

Wychowankowie nasi uczestniczyli w zajęciach, zabawach, spacerach, 

uroczystościach organizowanych w przedszkolu i poza nim. Były to zajęcia wynikające 

z programu wychowania przedszkolnego i zajęcia dodatkowe, które wzbogacały ofertę 

edukacyjną przedszkola. 

Dzieci miały możliwość prezentowania swoich talentów podczas uroczystości 

przedszkolnych, a także uczestniczyły w innych wydarzeniach organizowanych przez 

przedszkole oraz inne placówki  

 Były to:  

-Dzień Edukacji Narodowej 
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-Dzień Przedszkolaka 

- Urodziny Pluszowego Misia  

- spotkanie z Czarodziejem 

- Dzień Drzewa 

- 10- lecie Przedszkola 

-Spotkanie z muzyką 

-spotkanie z Górnikiem- Barbórka 

-spotkanie z Mikołajem 

- spotkanie z paniami z Klubu Seniora 

- Bal karnawałowy 

-Dzień Babci i Dziadzia 

-Koncert Kolęd - Stowarzyszenie „Dębina” 

-konkurs plastyczny „ Zaczarowana dynia”, „Kryształowy pantofelek” 

- Konkurs Kolęd i Pastorałek 

- Jasełka, Jasełka dla rodziców 

- wyjazd na spektakl interaktywny do RCKP w Krośnie 

 

 Kontynuowaliśmy współpracę z Gminną Biblioteką, która zapraszała dzieci na 

ciekawe zajęcia.  

 Codziennie organizowano pobyt na świeżym powietrzu, z wyjątkiem dni z wyraźnie 

niesprzyjającą pogodą, wówczas zastępowano potrzebę ruchu innymi formami (zabawy 

taneczne, ruchowe, ćw. gimnastyczne). 

  Kształtowaliśmy świadomość zdrowotną dzieci oraz nawyki dbania o własne zdrowie 

w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu, w tym właściwych nawyków 

żywieniowych. 

Wszystkim potrzebującym  dzieciom udzielana była pomoc psychologiczno –

pedagogiczna. Formy tej pomocy były następujące:  

 Wspomaganie rozwoju emocjonalno-społecznego 

 Zajęcia rozwijające uzdolnienia 

 Zajęcia specjalistyczne w zależności od potrzeb dziecka 

 Porady i konsultacje, rozmowy z rodzicami 
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 W przedszkolu prowadzone były  zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju 

i rewalidacyjne dla  dzieci posiadających opinie i orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego.  

 

 Ze względu na pandemię koronawirusa rok szkolny 2019/2020 różnił się od 

poprzednich. Od 25 marca jednostki systemu oświaty realizowały zadania z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość.  

 Taka forma zajęć prowadzona była również przez nauczycieli naszego przedszkola. 

Wychowawcy kontaktowali się z rodzicami i dziećmi; przekazywali ważne informacje, 

udzielali wskazówek, porad, przesyłali propozycje ćwiczeń, zadań do wykonania, ciekawe 

artykuły. Ze względu na specyfikę pracy przedszkola realizacja zadań była możliwa tylko 

dzięki zaangażowaniu i pomocy Rodziców. Współpraca z rodzicami  pozwoliła nam 

zrealizować główne zadania i założenia podstawy programowej. Zdalnie zrealizowano:  

 projekt edukacyjny „Kubusiowi Przyjaciele Natury” 

 Święto Flagi 

 projekt edukacyjny „ Moje Zdrowie Moja Siła Wielka Moc” 

 Dzień Strażaka 

 Dzień Rodziny 

 Dzień Dziecka 

 Zaczytana Kwarantanna 

 Bardzo Państwu dziękuję za pomoc i zaangażowanie, za motywowanie dzieci do 

pracy,  za cierpliwość, wyrozumiałość, a także  wspieranie nauczycieli. Za to, że pomagaliście 

nam w przygotowaniach uroczystości przedszkolnych, w przygotowaniach dzieci do 

konkursów i występów. Wiedzieliśmy, że zawsze możemy na Was liczyć.  

 Podziękowania składam również Radzie Rodziców – za zaangażowanie w działalność 

przedszkola, za bezinteresowną pomoc w realizacji zadań wynikających z planu pracy 

placówki czy kalendarza imprez przedszkolnych. 

 Słowa podziękowań kieruję także do nauczycieli przedszkola i pracowników 

niepedagogicznych - za rzetelną pracę i trud wkładany codziennie w wychowanie młodego 

człowieka. Za wspieranie rodziców, dzieci i siebie nawzajem w czasie pandemii, gdyż 

sytuacja, w której nagle się znaleźliśmy była nowa, stresująca i pełna niewiadomych. 
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 Stopniowe przywracanie pracy szkół i placówek oświatowych rozpoczęło się od 

4 maja. Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem 

Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało szereg wytycznych 

przeciwepidemicznych, których celem było zapewnienie bezpiecznych warunków dzieciom, 

uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek.  

Te wytyczne musieliśmy spełnić, aby pomóc rodzicom w opiece nad dziećmi. 

Bardzo dziękuję pracownikom administracji i obsługi za profesjonalizm i odpowiedzialne 

podejście do wytycznych i norm sanitarnych. To m.in. Wasza praca pozwoliła zapewnić 

bezpieczeństwo dzieciom, rodzicom i współpracownikom. 

 Podsumowując, pragnę podkreślić, że Wszyscy ( cała społeczność Samorządowego 

Przedszkola w Krościenku Wyżnym) włożyliśmy wiele wysiłku, aby bezpiecznie 

kontynuować edukację i wychowanie naszych dzieci.  

 Rok przedszkolny zakończyliśmy w niecodziennych okolicznościach, ale chwile 

spędzone razem będziemy długo pamiętać. Mam nadzieję, że spotkamy się we wrześniu i bez 

przeszkód będziemy podejmować nowe wyzwania, realizować zadania i spełniać marzenia.  

 

 Zwracam się jeszcze do dzieci, które zakończyły edukację przedszkolną .  

 Kochane dzieci, pożegnałyście się z przedszkolem i swoimi Paniami . Przed Wami 

beztroski czas wakacji. Życzę Wam, żeby dni spędzone w szkole były dla was dniami 

radosnymi, żebyście poznały wspaniałych kolegów i koleżanki. Żeby przed Wami 

szeroko otworzyła się księga świata, a sukcesy były radością dla Was i Waszych 

Rodziców. 

Życzę wszystkim spokojnych, udanych wakacji.  

 

                                                                                              Dorota Frydrych 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola  

                                                                                              w Krościenku Wyżnym 
 

 

 

 


