
Sprawozdanie z planu pracy Miejskiego Przedszkola 
z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach 

 
   Rok 2004/2005 był trzecim rokiem realizowania programu rozwoju. Misja 
przedszkola zawierała się w słowach ,,Chcemy zatrzymać uwagę dziecka na 
otaczającej go przyrodzie, zwrócić uwagę na jej piękno, nadać zmysłowym 
wraŜeniom artystycznych wizji. Nie szczędzimy wysiłku, by dziecko 
wzrastało w harmonii ze środowiskiem w poczuciu przynaleŜności do ziemi 
śląskiej i poczuciu odpowiedzialności za ten wycinek świata”- a zmierzanie 
do jej osiągnięcia odbywało się na bazie podstawy programowej, rocznego 
planu pracy wychowawczo- dydaktycznej, akcentującego następujące 
kierunki: 
• zdrowie i bezpieczeństwo 
• ekologia 
• wychowanie artystyczne 
• regionalizm 

We wszystkich oddziałach nauczyciele realizowali autorski program 
wychowawczy ,,Koniczynka”, który wprowadzał dzieci w świat wartości 
moralnych, poszerzony o Kodeks Dobrego Przedszkolaka oraz ogólno - 
przedszkolną zabawę -,,Zbieram koniczynki”.  
W minionym roku szkolnym udało nam się;  
• utworzyć następny oddział integracyjny, wzbogacić bazę  
    o pomoce  terapeutyczne, 
• utworzyć kółka zainteresowań; wokalno - instrumentalne, plastyczne, 

rytmiczne, 
• promować dzieci w środowisku lokalnym, powiecie i regionie:  
 

UDZIAŁ DZIECI W IMPREZACH ŚRODOWISKOWYCH 
I OSIĄGNIĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2004/2005 

 
 

Rodzaj imprezy 
 

ZaangaŜowani 
nauczyciele 

 
   Termin 
 
 

 
Grupa 

wiekowa 
Miejsce 
imprezy, 

osiągnięcia 
 
1.,,Dzień Seniora”- 
program 
artystyczny 

 

 
mgr Beata 
Rother 
mgr Anna 
Musiał 
mgr Beata 
Kusak 
 
 

 
23. 11.2004 

 
3-latki 
5-6 latki 
zespół  
,, Koniczynki” 

 
Występ dzieci  
w Restauracji  
,, Pinocy” 



 
2.,,Dzień Górnika”- 
program 
artystyczny 
 

 
mgr Beata 
Rother 
mgr Anna 
Musioł 

 
03.12.2004 

 
4-latki 
5,6 latki 
zespół 
,,Koniczynki” 

 
Występ dzieci  
w sali 
widowiskowo- 
kinowej,, Piast” 

 
3.,,Mikołaj” 

 
Wszyscy 
nauczyciele 

 
03.12.2004 

 
3-6 latki 

 
Impreza 
zorganizowana  
w Szkole 
Podstawowej nr 3 

 
4.,,Wielka 
Orkiestra 
Świątecznej 
Pomocy”- program 
artystyczny 
 

 
mgr Beata 
Rother 
mgr Beata 
Kusak 

 
09.01.2005 

 
4- latki 
5,6 latki 
zespół 
,,Koniczynki” 

 
Występ dzieci  
w sali 
widowiskowo- 
kinowej ,, Piast” 

 
5. ,,Dzieci 
 z pokłonem 
 u Ŝłóbka”- 
przedstawienie 
kolędowe 
 

 
 
Wszyscy 
nauczyciele 

 
12, 13.01.2005 

 
3,4,5,6 latki, 
grupa ,,0” 

 
Występ dzieci  
w sali 
widowiskowo- 
kinowej,, Piast” 

 
6.,,Wieczór Kolęd  
i Pastorałek”- 
program 
artystyczny 
 

 
mgr Beata 
Rother 
mgr Joanna 
Oleś 

 
18.01.2005 

 
5,6 latki 
,,Koniczynki” 

 
Występ dzieci 
 w Restauracji 
,,Pinocy” 

 
7.,, Mój ulubiony 
bohater wiersza”- 
konkurs plastyczny 
 
 
 
 
 

 
mgr Anna 
Leszczyńska 
 
mgr Barbara 
Boba 

 
17.03.2005 

 
6- latki 
klasa ,,0” 

 
I etap- Miejska 
Biblioteka 
Publiczna 
w Lędzinach 
II etap- 
Sosnowiec 

 
8.,, Zostań 
czarodziejem”- 
konkurs plastyczny 
 

 
mgr Barbara 
Boba 
 
mgr Anna 
Leszczyńska 
 

 
Luty- marzec 
2005 

 
Klasa,,0” 
6- latki 

 
Muzeum 
Górnictwa 
w Zabrzu 

 
9.,, Złoty kogutek”- 
IV Festiwal 
Międzynarodowej 
Dziecięcej 
Twórczości 
Plastycznej 

 
mgr Anna 
Leszczyńska 

 
Marzec 2005 

 
6-latki 

 
Moskwa- 
zdobycie medali, 
dyplomów, listu  



Dziecięcej 
Twórczości 
Plastycznej 
 
 

z 
podziękowaniami 

 
10. ,,Budząca się do 
Ŝycia przyroda  
w oczach dziecka”- 
konkurs plastyczny 
 

 
mgr Barbara 
Boba 

 
Marzec 2005 

 
Klasa ,,0” 

 
Bieruń Nowy- 
Klaudia Dyka- 
wyróŜnienie 

 
11.,,Lędziny Moją 
Małą Ojczyzną”- 
konkurs plastyczny 
 
 
 
 

 
mgr Anna 
Leszczyńska 

 
Kwiecień 
2005 

 
5,6 latki 

 
Gimnazjum nr 2 
w Lędzinach, 
zdobycie trzech 
pierwszych miejsc 
I-Julia Czudaj 
II-Marta Klima 
IIIAdrianWagstyl 

 
12.,,Lędziny Moją 
Małą Ojczyzną”- 
konkurs muzyczny 

 
mgr Anna 
Musioł 
mgr Beata 
Rother 

 
Kwiecień 
2005 

 
5,6 latki 

 
Szkoła 
Podstawowa nr 2 
w Lędzinach- 
zdobycie I miejca 
przez Zuzannę 
Czudaj 

 
13.,,Lędziny Moja 
Małą Ojczyzną”- 
konkurs 
recytatorski 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pani BoŜena 
Kałkus 

 
13.04.2005 

 
6- latki 
klasa,, 0” 

 
Szkoła 
podstawowa  
w Goławcu, 
zdobycie II i III 
miejsca 
 
II- Wiktoria 
Kapała 
III- Agnieszka 
BłaŜków 

 
 
14.,,Odkrywamy 
talenty muzyczne”- 
Festiwal Piosenki 
Dziecięcej 
 

 
 
mgr Anna 
Musioł 
mgr Beata 
Rother 

 
 
19.04.2005 

 
 
5 latki 
klasa,, 0” 

 
 
Przedszkole nr 1- 
Bieruń- zdobycie 
I miejsca : 
Zuzanna Czudaj 

 
15.,, Kolorowy 
świat marzeń”- 
konkurs plastyczny 

 
mgr Anna 
Leszczyńska 
mgr Beata 
Kusak 
Pani   BoŜena 
Kałkus 

 
11.05.2005 

 
6- latki 
3- latki 
5- latki 

 
Miejskie 
Przedszkole nr 17 
Katowice- Ligota, 
zdobycie w kat. 
dzieci młodszych 



Kałkus III miejsca - 
Dawid Apajewski, 
zdobycie w kat. 
dzieci starszych  
II miejsca – 
Karolina Ochwat 
III miejsce-
Miranda Parduła  

 
16.,,Śląskie 
Śpiewanie”- XII 
Przegląd Piosenki 
Dziecięcej 
im.Prof.A Dygacza 
 

 
mgr Beata 
Rother 
mgr Anna 
Musioł 

 
28.04.2005 

 
Duet muzyczny: 
Julia, Zuzanna 
Czudaj 
 

 
Teatr Mały 
Tychy- I etap 
rejonowy 
Dom Kultury 
Piekary Śląskie- 
II etap finałowy 
Zdobycie  
I miejsca w 
kategorii ,,duety” 

 
17.,,Śląskie 
Śpiewanie”- 
koncert 
galowy 
 

 
mgr Beata 
Rother 
mgr Anna 
Musioł 

 
16.05.2005 

 
Duet -Zuzia  
i Julia Czudaj- 
laureatki  
I miejsca 

 
Dom Muzyki  
i Tańca w Zabrzu 

 
18.,,Przedszkolaki 
2005”- XIII 
Dziecięce 
Prezentacje 
Artystyczne 
 
 
 

 
mgr Beata 
Rother 
mgr Anna 
Musioł 
mgr Barbara 
Boba 

 
19.05.2005 

 
5,6 latki- zespół 
,,Koniczynki”, 
klasa,,0” 

 
Teatr Mały Tychy 

 
19.,,Wszystkie 
Dzieci Nasze Są”- 
XIII Przegląd 
Przedszkolnych 
Zespołów 
Artystycznych 
 

 
mgr Beata 
Rother 
mgr Anna 
Musioł 
mgr Barbara 
Boba 

 
20.05.2005 

 
5,6 latki- zespół 
,,Koniczynki”, 
klasa ,,0” 

 
Kino-Teatr 
,,Jutrzenka”- 
Bieruń Stary 

 
20. Powiatowe 
Igrzyska Osób 
Niepełnosprawnych 
 
 
 
 
 
 

 
mgr Anna 
Leszczyńska 
 
mgr ElŜbieta 
KsiąŜek 

 
25. 05.2005 

 
dzieci 
niepełnosprawne 
z grup 
integracyjnych 

 
Stadion Sportowy 
w Lędzinach- 
zdobycie 
pucharu, 
dyplomów, 
medali, 
upominków 



 
21.,,Muzykowanie  
w wiejskiej 
zagrodzie”- 
koncert majowy 

 
Wszyscy 
nauczyciele 
 

 
24,25.05.2005 

 
Wszystkie grupy 
przedszkolne 

 
Występ dzieci  
w sali 
widowiskowo- 
kinowej ,,Piast” 

 
22.,, W wiejskiej 
zagrodzie”- 
wystawa prac 
plastycznych 
 

 
mgr Anna 
Leszczyńska 
 
mgr Barbara 
Boba 

 
23.05.2005- 
10.05.2005 

 
4,5,6 latki, 
grupy zerowe 

 
Urząd Miasta 

 
23.Festyn 
Integracyjny - 
współudział  
w programie 
artystycznym 
szkoły 
 

 
mgr Anna  
Musioł 
Pani  Krystyna 
Migas 
mgr Małgorzata 
Wybraniec 

 
18.06.2005 

 
Zespół 
,,Koniczynki”, 
Klasa ,,0” 
 

 
Szkoła 
Podstawowa nr 3 
w Lędzinach 

 
24. ,,Nasza 
twórczość”- 
wystawa prac 
plastycznych 
 

 
mgr Anna 
Leszczyńska 
mgr Barbara 
Boba 

 
17.06 - 30.06 

 
6- latki 

 
Szkoła 
Podstawowa nr 3 
w Lędzinach 
 

 
• zorganizować naukę  języka angielskiego oraz wyjścia na basen, 
• ukończyć studia magisterskie przez następnych nauczycieli, kursy 

kwalifikacyjne, warsztaty szkoleniowe, 
•  przeprowadzić inwentaryzacje obiektu i obecnie powstaje projekt jego 

przebudowy. 
Kontynuowaliśmy cykliczne imprezy przedszkolne: 
• Kartoflany Festyn 
• Jasełka w UM -,, Z pokłonem u Ŝłóbka” 
• Spotkanie z muzyką klasyczną -,, W zagrodzie wiejskiej” 

Praca nauczycieli skupiała się wokół utworzonych zespołów 
samokształceniowych; 

1. zespół do spraw integracji 
2. zespół informacyjno- wydawniczy 
3. zespół do spraw promocji przedszkola 
4. zespół informacyjno- profilaktyczny 
5. zespół awansujących nauczycieli 

i przebiegała zgodnie z ustalonym planem pracy. 
W przedszkolu na pełnym etacie zatrudnionych jest 14 nauczycieli i 2 osoby na 
godzinach ( katecheta, logopeda). Wszyscy posiadające kwalifikacje do pracy  



z dziećmi w wieku przedszkolnym. Zatrudnionych jest 8 osób personelu 
technicznego - pełny etat. W bieŜącym roku do przedszkola uczęszczało 164 
dzieci. Funkcjonowało 8 oddziałów w tym 2 oddziały integracyjne i 3 zerówki.  
W oddziałach integracyjnych jest ośmioro dzieci specjalnej troski posiadających 
orzeczenie PPP. Zajęcia odbywały się przy współudziale nauczyciela 
wspomagającego. Dzieci objęte są zajęciami specjalistycznymi ( logopedia, 
terapia pedagogiczna, indywidualne programy pracy). 
W związku z realizacją planu wychowawczo - dydaktycznego zorganizowano 
wycieczki;  
• do Międzynarodowego Miasteczka Ekologicznego w Rogoźniku 
• do Muzeum Zamkowego w Pszczynie 
• do Muzeum Górnictwa w Zabrzu 
• do Palmiarni w Gliwicach 
• do Figlolandu w Chorzowie 
• do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu 
• do teatru Ateneum w Katowicach 

Przedszkolaki brały udział w akcjach; 
• ,,Posadź swoje drzewko”, 
• ,,Święta z uśmiechem”, 
• ,,PomóŜmy zwierzętom”, 
• Tydzień zdrowej Ŝywności”, 
• ,,Posadź swój kwiatek”, 
• ,,Cała Polska czyta dzieciom”. 

   Rodzice są partnerami naszego przedszkola, proponujemy im róŜne formy 
współpracy: konsultacje indywidualne, zajęcia otwarte, uroczystości, imprezy 
stwarzając moŜliwość współudziału w procesie wychowawczo - dydaktycznym. 
To oni  pomagają w organizacji imprez, sponsorują stroje dla dzieci, nagrody, 
wycieczki. 
   Dla dzieci i rodziców wydajemy gazetkę informacyjno- edukacyjną  
,, Koniczynka” , na łamach której informujemy o tym, co dzieje się w naszym 
przedszkolu, proponujemy ciekawe sposoby spędzenia z dzieckiem wolnego 
czasu, dostarczamy gotowych pomysłów zabaw umysłowych zarówno dla 
maluszka jak i starszaka, trochę humoru, zagadki, zabawne historyjki, porady. 
   Poprzez wspólne działania pragniemy stworzyć  przedszkole przyjazne 
dziecku i rodzinie. 


