Sprawozdanie z działalności
Przedszkola nr 240 im. Polskich Olimpijczyków
za rok szkolny 2012/2013

1. Działania podjęte w celu promocji przedszkola (proszę podać tytuł wydawanej gazetki,
czy placówka posiada folder, inne wydawane opracowania i materiały, publikacje na
łamach prasy)
 foldery o przedszkolu w języku polskim i angielskim,
 foldery o realizacji programu Comenius w przedszkolu ( w języku polskim i
angielskim)
 3 banery reklamowe ( w tym 1 w języku angielskim)
 wizytówki,
 papeteria,
 proporzec i flaga,
 kronika przedszkolna w formie fotoksiążki,
 fotoksiążka na temat realizacji programu Comenius w przedszkolu (w języku
angielskim),
 cykl artykułów w miesięczniku „Wychowanie w Przedszkolu” na temat programu
Comenius i wykorzystania tablicy interaktywnej w pracy z dziećmi,
 książka ze scenariuszami zajęć realizowanych w przedszkolu ( wersja angielska),
 2 artykuły w „nasze Bielany”,
 informacje na stronie Urzędu Dzielnicy Bielany,
 informacje i materiały na międzynarodowej stronie projektu http://little-europeansknow-each-other.blogspot.com
Zdobyte certyfikaty w roku Profilaktyka zdrowia - Przedszkole promujące
szkolnym 2012/2013 (wpisują poprawę jakości odżywiania dzieci i aktywność
tylko przedszkola, które otrzymały fizyczną ( 02.2013 r.)
certyfikat w roku szkolnym
2012/2013)
adres strony www
www.przedszkole240.waw.pl
http://rodzice240.blogspot.com
http://comenius-dziennikprojektu.blogspot.com
2. Programy wspomagające działalność wychowawczą przedszkola
tytuł realizowanego programu
„Little Europeans Know Each Other” – projekt programu Comenius
„Przyjaciele Zippiego” – profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci
„Spotkania z Leonem” – rozwijanie inteligencji emocjonalnej
„Przedszkole na widelcu” – promocja zdrowego zywienia
„Play Time – Social Time” – rozwój umiejętności komunikacji

liczba uczestników
104
25
27
25
4

3. Zajęcia dodatkowe realizowane w przedszkolu:
płatne z budżetu
nazwa zajęć
placówki
(tak/nie)
rytmika
nie
gimnastyka korekcyjna
nie
język angielski
tak
język angielski
nie
gimnastyka korekcyjna z
nie
elementami karate
kinezjologia edukacyjna tak
integracja sensoryczna
nie
warsztaty naukowe
nie

płatne przez rodziców
liczba
(tak/nie)
uczestników
tak
tak
nie
tak
nie ( bezpłatnie)

104
96
25
75

nie
nie ( bezpłatnie)
tak

10
8
25

77

4. Organizacja przez przedszkole konkursów, zawodów sportowych, imprez o zasięgu
dzielnicowym
nazwa konkursu, imprezy
Liczba przedszkoli biorących udział w konkursie
Konkurs kulinarny
21 - w tym 62 osoby: personel obsługowy -24, nauczyciele „Uśmiech na talerzu”
12, rodzice - 26
5. Organizacja konkursów, zawodów sportowych, imprez wewnątrzprzedszkolnych
nazwa konkursu, imprezy
liczba uczestników
Konkurs kulinarny – etap I konkursu „Uśmiech na talerzu”
8
Przedstawienia teatralne - 9
612
Koncerty muzyczne - 3
204
Warsztaty plastyczne
51
„Akademia Kreatywności” – cykl zajęć dla dzieci i rodziców
360 dzieci i rodziców
Spotkania ze Strażą Miejską - 2
58
Spotkanie z ekspertami ze szkoły tureckiej w Warszawie
24
Spotkanie z kucharzem z restauracji włoskiej
25
Bal karnawałowy
91
Spotkanie z Mikołajem
89
Uroczyste pasowanie na przedszkolaka
69 ( dzieci i członkowie ich
rodzin)
Wigilijne spotkania z rodzicami - 4
148 ( dzieci i członkowie
ich rodzin)
Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka
181 ( dzieci i członkowie
ich rodzin)
Warsztaty udzielania pierwszej pomocy - 3
66
Warsztaty „Olimpijskie maskotki” i spotkanie z olimpijczykiem
61
Festiwal Talentów Rodzinnych
82 dzieci, 18 rodziców
Prezentacja przedszkola oraz zajęcia dla nauczycieli z krajów
13 partnerów, 82 dzieci
partnerskich
Uroczystość zakończenia roku szkolnego -4
178 ( dzieci i członkowie
ich rodzin)
Warsztaty kulinarne dla dzieci - 4
87
Piknik sportowo-rekreacyjny
280 ( dzieci i członkowie

ich rodzin, absolwenci
przedszkola)
6. Udział wychowanków w konkursach, zawodach sportowych, imprezach
organizowanych przez inne przedszkola
organizator
tematyka
Przedszkole nr 334

Turniej piłki nożnej
„Kto wiedzę o zdrowiu szerzy, temu medal
Przedszkole nr 105, 181, 327
się należy”
Przedszkole nr 253
Konkurs fotograficzny „Moje miasto nocą”
Przedszkole nr 287
Polska Moja Ojczyzna – odsłoń Bielany
Przedszkole nr 39
Przegląd Szopek Bożonarodzeniowych
Konkurs plastyczny „ Mieszkańcy
Przedszkole nr 97
przedszkolnego ogrodu”
Przedszkole nr 400
Konkurs plastyczny o wiośnie

liczba
uczestników
15
4
3
1
2
3
4

7. Udział wychowanków w konkursach, zawodach sportowych, imprezach organizowanych
przez inne podmioty
organizator
tematyka
liczba
uczestników
European Commision, DG
Agriculture and Rural
What is the forest
1
development
Fundacja Rozwoju Systemu
Konkurs na najlepszy projekt edukacyjny
10 nauczycieli
Edukacji
Zarząd Województwa
Plastyczny o tematyka ekologicznej
5
mazowieckiego
Dom Kultury „Kolorowa”
Plastyczny „Marzanna”
2
Straż dla zwierząt w Polsce
Plastyczny „psie troski”
1
Dwujęzyczna Szkoła
Konkurs piosenki angielskiej
Podstawowa „Tęczowy
8
Ogród”

8. Sukcesy wychowanków na szczeblu dzielnicy
rodzaj konkursu – (proszę o podanie nazwy
konkursu)
Turniej piłki nożnej
Konkurs kulinarny „Uśmiech na talerzu”

osiągnięcia (proszę wskazać miejsca od
I-do III)
III
II w kategorii danie obiadowe

9. Sukcesy wychowanków na szczeblu miasta
osiągnięcia (proszę wskazać miejsca od I-do III)
rodzaj konkursu (proszę o podanie nazwy
konkursu)
-

10. Sukcesy wychowanków na szczeblu krajowym
osiągnięcia (proszę wskazać miejsca od I-do III)
rodzaj konkursu (proszę o podanie nazwy
konkursu)
11. Sukcesy wychowanków na szczeblu międzynarodowym
osiągnięcia (proszę wskazać miejsca od I-do III)
rodzaj konkursu (proszę o podanie nazwy
konkursu)
12. Współpraca ze placówkami z zagranicy (dotyczy roku szkolnego 2012/2013)
kraj
rodzaj współpracy
Francja,
W ramach programu Comenius – wyjazdy, wymiana doświadczeń i
Wielka Brytania,
dobrych praktyk, wymiana informacji na temat systemów edukacji
Turcja,
w poszczególnych krajach., edukacja wielokulturowa
Portugalia,
Włochy
Gruzja
Organizacja zajęć z dziećmi, które były obserwowane przez gości,
prezentacja dotycząca organizacji pracy przedszkola, realizacji
podstawy programowej, zwiedzanie placówki
13. Współpraca z organizacjami i środowiskami
nazwa organizacji/środowiska
AWF w zakresie administrowania przedszkolem

AWF – kierunek Turystyka i Rekreacja
AWF – Zakład Teorii Wychowania Fizycznego i
Korektywy
Bielańskim Klubem Karate przy organizacji treningów
dla dzieci
Centrum Olimpijskie

Przedszkole nr 287, 245, 309

Dyrektorzy bielańskich przedszkoli w zakresie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10 ul.
Wrzeciono 24
Wydawinistwa „Edu-press” i „Raabe”

forma współpracy
- systematyczna wymiana
informacji, wynajem pomieszczeń,
drobne naprawy
- organizacja pikniku sportoworekreacyjnego dla dzieci i rodziców
- praktyki studenckie, obserwacja
zajęć z gimnastyki korekcyjnej
- bezpłatne zajęcia dla dzieci 4-6
letnich
- sponsoring: drobne nagrody
rzeczowe dla dzieci,
- bezpłatne warsztaty dla dzieci
„Maskotki olimpijskie”
- prezentacja przedszkoli podczas
wizyty partnerskiej w ramach
programu Comenius
- wymiana informacji,
prowadzenie bloga dla bielańskich
dyrektorów przedszkoli
- współpraca z psychologiem,
materiały szkoleniowe dla
nauczycieli i rodziców
promocja przedszkola, artykuły
nauczycieli, zdjęcia i fotoreportaże
z przedszkola, dyrektor członkiem

„Byś” – wywóz odpadów
Muzeum Narodowe w Warszawie

Stowarzyszenie „Slow Food Warszawa”
Akademia pedagogiki Specjalnej im. M.
Grzegorzewskiej
Centrum Nauki Kopernik

Komitetu Redakcyjnego
miesięcznika „Wychowanie w
Przedszkolu”
- bezpłatna wymiana piasku,
sonsoring
Organizacja zajęć edukacyjnych
dla nauczycieli z partnerskich
krajów
Organizacja warsztatów
kulinarnych dla dzieci
Realizacja programu „Play Time –
Social Time”
- przedszkole jest członkiem Klubu
Młodych Odkrywców – wymiana
scenariuszy dotyczących zajęc
naukowych, udział w lekcjach
pokazowych w CNK

14. Działania promocyjne przedszkola
rodzaj przedsięwzięcia

adresaci
-nauczyciele i dyrektorzy
-organizacja warsztatów na temat wykorzystania tablicy
bielańskich przedszkoli
interaktywnej w przedszkolu,
oraz placówek z
Mazowsza
-omówienie realizacji programu Comenius na spotkaniu - eksperci oceniający
ekspertów
Fundacji
Rozwoju
Edukacji
(prezentacja wnioski aplikacyjne
multimedialna, wywiad),
programu Comenius
- promocja placówki każdorazowo podczas mobilności w
krajach partnerskich, wywiady radiowe, notatki w prasie,
migawki w telewizji, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk ,
spotkania z władzami oświatowymi , nauczycielami
partnerskich przedszkoli,

- nauczyciele i pracownicy
przedszkoli partnerskich,
-władze oświatowe w
krajach partnerskich

- przedstawiciele
- prezentacja przedszkola podczas wizyty przedstawicieli Ministerstwa Edukacji
Ministerstwa Edukacji Gruzji.
Gruzji, dyrektorzy
przedszkoli w Gruzji
15. Zajęcia otwarte dla nauczycieli realizowane przez przedszkole
tematyka zajęć
liczba placówek biorących
udział w zajęciach
Wykorzystanie tablicy interaktywnej w przedszkolu
16
Osiąganie gotowości szkolnej z wykorzystaniem tablicy
13
interaktywnej
Zajęcia matematyczne przy tablicy interaktywnej „Wyprawa
9
na Grenlandię”

16. Jakie działania podjęto na rzecz dzielnicy/miasta ?
- analiza działania systemu rekrutacji elektronicznej w Warszawie z pracownikami Biura
Edukacji ,
- organizacja konkursu dzielnicowego „Uśmiech na talerzu”;
- promocja miasta i dzielnicy podczas realizacji programu Comenius;
- organizacja zajęć we współpracy z WCIES otwartych dla nauczycieli z Mazowsza.
17. Wykaz inicjatyw edukacyjnych (np. działania prozdrowotne, ekologiczne, artystyczne,
środowiskowe podejmowane w placówce- podać nazwę realizowanych programów).
1. Udział w programie „ 5 porcji warzyw , owoców i soku” – propagowanie zdrowego
żywienia wśród dzieci i rodziców
2. Klub „Rodzina na medal” – klub rodziców aktywnie uczestniczących w wychowaniu i
edukacji przedszkolaków.
3. „Akademia kreatywności” – zajęcia popołudniowe dla dzieci i członków ich rodzin,
mające na celu integrację środowiska , pokazanie ciekawych przykładów zabaw i
zajęć do wykorzystania w domu .
4. Warsztaty udzielania pierwszej pomocy – program „Mały ratownik” – nauka
udzielania pierwszej pomocy w przypadku zadławienia, krwotoku z nosa, rany,
złamania, utraty przytomności, nauka numerów telefonów alarmowych i
prowadzenia rozmowy telefonicznej.
5. Festiwal Talentów Rodzinnych – występy dzieci, absolwentów przedszkola z
członkami rodziny prezentujące różnorodne talenty : muzyczne, taneczne,
recytatorskie, teatralne, sportowe.
6. Pikniki sportowo-edukacyjne dla wychowanków, absolwentów przedszkola, członków
rodzin – integracja środowiska, zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu,
poznanie różnorodnych zabaw i zajęć do wykorzystania w domu i podczas wakacji;
wymiana informacji o losach absolwentów przedszkola.
18. Udział przedszkola w kampaniach i programach ogólnopolskich w roku szkolnym
2012/2013 (proszę podać nazwę):
- „Przedszkole na widelcu”
- „ 5 porcji warzyw, owoców lub soku”,
- „Cała Polska Czyta Dzieciom”,
- „Klub Młodych Odkrywców”.
19. Akcje charytatywne organizowano na terenie przedszkola- proszę wymienić nazwy
akcji:
- zbieranie żywności i koców dla psów ze schroniska
20. Zorganizowane wycieczki
miejscowość
Powsin – farma dyń
Powsin – farma nauki i zabawy
Muzeum Ziemi - Warszawa
Warszawa – klinika weterynaryjna

liczba dzieci
51
44
21
20

cel wycieczki
Przyrodniczo-ekologiczna
Rekreacja, spotkanie ze zwierzętami
Edukacja
Edukacja, opieka nad zwierzętami

Warszawa – Teatr Guliwer
Warszawa – Zamek Królewski
Warszawa - Teatr Rampa
Warszawa – Centrum nauki
Kopernik
Warszawa – Centrum Olimpijskie

104
24
46
62

Warszawa - Powązki

24

Warszawa – Teatr Studio
Warszawa – Stare i Nowe Miasto

25
44

Warszawa – Lotnicze Pogotowie
Ratunkowe

20

Edukacja artystyczna
Historia Polski
Edukacja artystyczna
Edukacja, eksperymenty, rozwijanie
ciekawości i zainteresowań
Rozwijanie zainteresowania sportem i
olimpiadami
Rozwijanie umiejętności przezywania
straty i radzenia sobie w trudnych
sytuacjach
Edukacja artystyczna
Historia Polski i rozwijanie poczucia
tożsamości narodowej
Rozwijanie zainteresowań, poznanie
pracy pilota, personelu naziemnego
oraz ratowników medycznych

23

21. Czy w placówce realizowany jest program adaptacyjny dla dzieci nowo –przyjętych
(jeśli tak to w jakiej formie, proszę podać nazwę oraz krótki opis)
Tak
- tydzień adaptacyjny , w trakcie którego dzieci i rodzice poznają przedszkole;
- zebranie dla rodziców „nowych” dzieci z udziałem psychologa;
- książeczka dla dzieci „Będę Przedszkolakiem”;
- informator dla rodziców na temat adaptacji.
22. Prowadzenie działalności
sponsorów
nazwa sponsora
„Byś” – wywóz odpadów
Rodzice

Data 27.06.2013 r.

gospodarczej,

pozyskiwanie

środków

finansowych,

uzyskane formy pomocy dla placówki
Zakup środków czyszczących
Zakup dwóch tablic interaktywnych

podpis dyrektora przedszkola

