Sprawozdanie z działalności
Przedszkola nr 240 im. Polskich Olimpijczyków
za rok szkolny 2013/2014
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)
- folder przedszkolny, broszury w języku polskim i angielskim,
- wizytówki, kalendarz, naklejki samoprzylepne
- baner przedszkola,
- papeteria,
- koszulki dla dzieci z logo przedszkola,
- proporzec i flaga przedszkolna,
- kronika przedszkolna w formie fotoksiążki,
- film DVD „Przedszkolne wspomnienia” dla absolwentów,
- fotoksiążki dla absolwentów z 3 lub 4-letnią dokumentacją pobytu dzieci w przedszkolu ,
- artykuły w miesięczniku „Wychowanie w Przedszkolu” dodatku „Poradnik Prawny
Dyrektora”:
nr 11/2013 - Nadzór pedagogiczny w przedszkolu od 1 września 2013 roku ;
nr 10/2013 - Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci bez orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego;
nr 1/2014 - Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola;
nr 1/2014 - Blog – nowoczesna platforma wymiany informacji między przedszkolem a
rodzicami;
nr 3/2014 - Obieg dokumentów w przedszkolu (część 1)
nr 4/2014 - Obieg dokumentów w przedszkolu (część 2);
nr 5/2014 - Obieg dokumentów w przedszkolu (część 3).
- dwa zajęcia otwarte dla nauczycieli bielańskich przedszkoli dotyczące wykorzystania
tablicy interaktywnej w przedszkolu 13.02.2014, 13.03.2014
- szkolenie nauczycieli Przedszkola nr 39 „Pod topolami” w zakresie obsługi tablicy
interaktywnej i tworzenia pomocy multimedialnych,
- artykuł w „Nasze Bielany” nr 11(175) – listopad 2013,
- 4 informacje na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Bielany.
Zdobyte certyfikaty
szkolnym 2013/2014

adres strony www

w

roku - Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki od
UNICEF
- Certyfikat „Przedszkole na widelcu”
- Certyfikat „Zdrowy Przedszkolak”
- Certyfikat MEN „ Przedszkole w ruchu”
www.przedszkole240.waw.pl
http://rodzice240.blogspot.com
http://comenius-dziennikprojektu.blogspot.com
http://little-europeans-know-eachother.blogspot.com
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2. Programy wspomagające działalność wychowawczą przedszkola
tytuł realizowanego programu
„Spotkania z Leonem” – program rozwoju emocjonalnospołecznego
Ogólnopolski program edukacji zdrowotnej „Akademia
Aquafresh”
Program „Zdrowy Przedszkolak” – program dotyczący zdrowego i
ekologicznego odżywiania dzieci zgodnego z porami roku
Projekt „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem
społecznym nowoczesnej szkoły”
Projekt „Gwiazdka dla Afryki”

liczba uczestników
25
103
103
4
52

3. Organizacja przez przedszkole konkursów, zawodów sportowych, imprez o zasięgu
dzielnicowym
nazwa konkursu, imprezy
Liczba przedszkoli biorących udział w
konkursie
„Kreatywni nauczyciele bielańskich przedszkoli”
17
Bielański Bieg Przedszkolaków „Bieg po zdrowie”
22
4. Organizacja konkursów, zawodów sportowych, imprez wewnątrzprzedszkolnych
nazwa konkursu, imprezy
liczba uczestników
Piknik jesienny dla dzieci, rodziców, absolwentów
160 dzieci, absolwentów,
rodziców
Zawody sportowe „Bieg olimpijczyków”
98 dzieci
Piknik naukowo-sportowy „Sobota Odkrywców”
220 dzieci, absolwentów,
rodziców, uczniów z Klubów
Młodych Odkrywców
Pasowanie na przedszkolaka
60 dzieci i członków rodzin
Zajęcia otwarte dla rodziców x 8
400 dzieci i członków rodzin
Dzień Babci i Dziadka
180 dzieci i członków rodzin
Dzień Matki
200 dzieci i rodziców
Dzień Ojca
40 dzieci i rodziców
Świąteczne spotkania z rodzicami
158 dzieci i rodziców
Cała Polska czyta dzieciom
30 rodziców
Uroczystość zakończenia roku szkolnego
200 dzieci członków rodzin
Treningi piłki nożnej
76 dzieci
Cztery przedstawienia teatralne w wykonaniu
37 rodziców
rodziców
Mikołajkowe zawody sportowe
75 dzieci
Zimowy konkurs olimpijski
50 dzieci
5. Udział wychowanków w konkursach, zawodach sportowych, imprezach
organizowanych przez inne przedszkola
organizator
tematyka

liczba
2

uczestników
Przedszkole nr 287 „Piotrusia Plastyczny -Polskie krajobrazy zimą
Pana”
P.334; P341; P 327; P364; P Przegląd Teatralno-Muzyczny „Każdy Może
306
Być Gwiazdą- Bielańskie Igraszki Artystyczne”
„Bielańskie przedszkola widziane oczami
Przedszkole nr 105
dzieci”

4
14
2

6. Udział wychowanków w konkursach, zawodach sportowych, imprezach organizowanych
przez inne podmioty
organizator
tematyka
liczba
uczestników
Bielańskie Centrum Edukacji Konkurs wokalny ‘Mikrofon dla każdego”
4
Kulturalnej
Sportowy- Bielańska Olimpiada
Klub Sportowy „Hutnik”
22
Przedszkolaków
Szkoła Podstawowa Nr 289
Plastyczny - Pomaluj Świat Tańcem
3
Rzeszowski Dom Kultury w
II międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Ptaki
2
Rzeszowie
Cudaki”
Mazowiecka Izba Rzemiosła i Regionalny Konkurs Plastyczny „Jakie znasz
4
Przedsiębiorczości
zawody”
Straż Miejska m. st.
Spotkania ze strażą miejską - Bezpieczeństwo
100
warszawy
w drodze do przedszkola, numery alarmowe
Placówka Oświatowa
Cykliczne zajęcia sportowe „Trzymaj formę”
400
„Atletik”
AZS AWF Warszawa
Cykliczne zajęcia sportowe „Dziecięca
300
Akademia Sportu”
Pracownia ceramiczna
Warsztaty ceramiczne
200
„Łuka”
Teatrzyki w przedszkolu
8 przedstawień o różnorodnej tematyce
640
Koncerty w przedszkolu
4 koncerty muzyczne
304
Warsztaty balonowe
Nauka wykonywania zwierząt z balonów
80
Bal karnawałowy
Zabawa przebierańców
88
Zabawa z Mikołajem
Konkursy , wspólna zabawa
79

7. Sukcesy wychowanków na szczeblu dzielnicy
rodzaj konkursu – (proszę o podanie nazwy konkursu)

Konkurs wokalny „Mikrofon dla każdego”
Konkurs plastyczny „Pomaluj świat tańcem”
Konkurs dla nauczycieli „Kreatywni nauczyciele bielańskich
przedszkoli” – kategoria matematyka
Przegląd Teatralno-muzyczny „Każdy może być gwiazdą –
Bielańskie igraszki artystyczne”

osiągnięcia (proszę
wskazać miejsca od I-do
III)
III miejsce w kategorii
dzieci 6-letnich
I miejsce
I miejsce
III miejsce
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8. Sukcesy wychowanków na szczeblu miasta
rodzaj konkursu (proszę o podanie nazwy
konkursu)
10 lat warszawskiej oświaty w Unii Europejskiej

osiągnięcia (proszę wskazać miejsca od
I-do III)
Wyróżnienie za realizację projektów
europejskich

9. Sukcesy wychowanków/przedszkola na szczeblu krajowym
rodzaj konkursu (proszę o podanie nazwy
osiągnięcia (proszę wskazać miejsca od
konkursu)
I-do III)
EDUinspiracje
wyróżnienie
„Comenius- dobre praktyki „
Uznanie działań przedszkola za
przykład dobrej praktyki
10. Sukcesy wychowanków na szczeblu międzynarodowym
rodzaj konkursu (proszę o podanie nazwy
osiągnięcia (proszę wskazać miejsca od
konkursu)
I-do III)
brak
11. Współpraca ze placówkami z zagranicy (dotyczy roku szkolnego 2013/2014)
kraj
rodzaj współpracy
RUMUNIA - SCOALA GIMNAZIALA NR.1 W ramach realizacji projektu etwinning
BRANESTI
TURCJA - ÖNDER ATA İLKOKULU,
HISZPANIA - COLLEGI SAGRADA FAMILIA
WŁOCHY - SCUOLA PRIMARIA "PRINCIPESSA
MAFALDA"
IRLANDIA - ST. DAMIAN'S NS
GRECJA - ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

LOCAL FOLK TALES, GLOBAL MESSAGES

- wymiana informacji na temat legend,
baśni polskich,
- wymiana informacji na temat placówek,
- wspólna praca nad złożeniem aplikacji do
programu Erasmus+

12. Współpraca z organizacjami i środowiskami
nazwa organizacji/środowiska
forma współpracy
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Opisywanie działań podejmowanych przez
przedszkole w ramach realizacji projektów
międzynarodowych
AZS AWF
Organizacja cyklicznych zajęć sportowych dla
dzieci „Dziecięca Akademia Sportu”
AWF
Administrowanie budynkiem
Mazowieckie Centrum Pomocy Rodzinie
Wymiana informacji o dzieciach z rodzin
zastępczych
13. Działania promocyjne przedszkola
rodzaj przedsięwzięcia
adresaci
Prezentacja przedszkola podczas spotkania galowego Nauczyciele, dyrektorzy szkół
na rozdaniu nagród i wyróżnień w Ogólnopolskim
biorący udział w projektach
Konkursie EDUinspiracje
unijnych
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nauczyciele z krajów partnerskich:
Włochy, Turcja, Rumunia,
Hiszpania, Irlandia, Grecja
Nauczyciele zainteresowani
Dwa zajęcia otwarte dla bielańskich nauczycieli
wykorzystaniem tablicy
interaktywnej w pracy z dziećmi
Nauczyciele zainteresowani
Szkolenie nauczycieli z Przedszkola nr 39
wykorzystaniem tablicy
interaktywnej w pracy z dziećmi
Organizacja Bielańskiego Biegu Przedszkolaków „Bieg Dzieci, rodzice, nauczyciele, AWF,
po zdrowie”
PKOL
Promocja przedszkola na stronie
Wszyscy zainteresowani zdrowym
www.zdrowyprzedszkolak.org
odżywianiem dzieci
Promocja placówki jako przedszkola zaangażowanego Nauczyciele z różnych szkół i
w działania ruchowo/sportowe na stronie
placówek oświatowych, rodzice
http://www.szkolawruchu.men.gov.pl
Występ na V Gali Festiwalu Osiągnięć Bielańskich
Władze Dzielnicy Bielany,
Placówek Oświatowych
dyrektorzy, nauczyciele, dzieci
Organizacja 1-go Ogólnopolskiego Dnia Wychowania Nauczyciele, rodzice warszawskich
Przedszkolnego, w tym prowadzenie koncertu
przedszkoli, OMEP, władze
galowego w Łazienkach Warszawskich
oświatowe m.st. Warszawy
- udział w II Forum Klubów Młodych Odkrywców
Nauczyciele, dyrektorzy szkół i
Centrum Nauki Kopernik i organizacja pikniku
przedszkoli, Centrum Nauki
naukowo-sportowego „Sobota Odkrywców” z
Kopernik
udziałem 7 Klubów Młodych Odkrywców z Warszawy,
Piastowa i Pruszkowa
Laureaci konkursu z warszawskich
- udział w uroczystości „10 lat Warszawskiej Oświaty
placówek oświatowych, władze
w Unii Europejskiej”,
samorządowe
Wszystkie osoby zainteresowane
promocja placówki w publikacjach Fundacji Rozwoju realizacją projektów unijnych
Edukacji w związku z uznaniem projektu „Little
Europeans Know Each Other”
Informacje i działania podejmowane w ramach
realizacji projektu etwinning

- współorganizacja konkursów bielańskich „Kreatywni Dyrektorzy, nauczyciele, władze
nauczyciele bielańskich przedszkoli” oraz „Bielański
oświatowe i samorządowe Dzielnicy
Bieg Przedszkolaków”
Bielany
Partnerzy zagraniczni – dyrektorzy i
- aplikowanie do programu Erasmus + oraz udział w nauczyciele z 7 partnerskich
projekcie etwinningprzedszkoli i szkół

- uczestnictwo w ogólnopolskim projekcie „Szkoła
Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem
społecznym nowoczesnej szkoły”

Dyrektorzy, nauczyciele,
przedstawiciele rad rodziców z
różnych placówek oświatowych z
całej Polski, Ministerstwo Edukacji
narodowej

5

14. Zajęcia otwarte dla nauczycieli realizowane przez przedszkole
tematyka zajęć
liczba placówek biorących
udział w zajęciach
„Witamy wiosnę” – zajęcia przy tablicy interaktywnej
9
„Karnawał”– zajęcia przy tablicy interaktywnej
11

15. Jakie działania podjęto na rzecz dzielnicy/miasta ?
- propagowanie oświaty warszawskiej w projektach międzynarodowych;
- współpraca ze strażą miejską w procesie budowania bezpiecznego środowiska szkolnego;
- zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie edukacji;
- pomoc w przygotowaniu Przedszkola nr 421 do działalności od 1.09.2014 r.;
- współorganizacja dwóch konkursów dzielnicowych dla nauczycieli oraz dzieci.
16. Wykaz inicjatyw edukacyjnych (np. działania prozdrowotne, ekologiczne, artystyczne,
środowiskowe podejmowane w placówce- podać nazwę realizowanych programów).
1. Współpraca ze „Zdrowy Przedszkolak” – zmiana godzin posiłków, wprowadzenie
posiłków odpowiednio zbilansowanych, zdrowszych i ekologicznych.
2. „Mały Edisson” - cykl 9 warsztatów naukowych dla dzieci – przybliżanie świata nauki,
rozwijanie zainteresowań związanych z energią elektryczną, napięciem
powierzchniowym, zanieczyszczeniem środowiska, zjawiskami atmosferycznymi,
doświadczenia i eksperymenty.
3. Multimedialna platforma współpracy z rodzicami - blog dla rodziców.
4. Klub Aktywnych Rodziców „Rodzina na medal” – wdrażanie rodziców do wspierania
przedszkola na różnych poziomach aktywności.

17. Udział przedszkola w kampaniach i programach ogólnopolskich w roku szkolnym
2013/2014 (proszę podać nazwę):
Ogólnopolski program edukacji zdrowotnej „Akademia Aquafresh” – III edycja
Program „Zdrowy Przedszkolak” – program dotyczący zdrowego i ekologicznego
odżywiania dzieci zgodnego z porami roku
Projekt „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej
szkoły”
Projekt UNICEF „Gwiazdka dla Afryki”
Ogólnopolska Akcja Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może” organizowana w
ramach Roku Szkoły w Ruchu
Ogólnopolski program „Zboża zjadamy-energię z nich mamy”

18. Akcje charytatywne organizowano na terenie przedszkola- proszę wymienić nazwy
akcji:
- „Gwiazdka dla Afryki” – zbiórka pieniędzy dla dzieci z Sierra Leone
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- Ogólnopolska Akcja „Podaj dalej” - zbiórka używanej odzieży dla dzieci i dorosłych
- „Paczka” – świąteczne upominki dla dzieci z biednych rodzin wytypowanych przez Straż
Graniczną
19. Zorganizowane wycieczki.
Miejscowość
Warszawa
Muzeum Narodowe – Wystawa „Ptaki, pająki w
obrazach”
Warszawa
Empik ul. Nowy Swiat Warsztaty z książką
„Przecinek i kropka”.
Warszawa
Warsztaty kucharskie „Małego Cukiernika” A.
Blikle
Warszawa
Łazienki Królewskie – zwiedzanie parku
Warszawa
Torwar – Dzień futbolu – impreza rekreacyjno sportowa
Warszawa
Teatr Guliwer- przedstawienie „O mniejszych
braciszkach św. Franciszka”.
Warszawa
BCEK Szegedyńska przedstawienie
„Zamieszanie ze świętami”.
Warszawa
Teatr Kamienica - przedstawienie „Miś Uszatek”
Warszawa
BCK Szegedyńska – przedstawienie "Kram z
bajkami".
Warszawa
BCEK Szegedyńska – przedstawienie "Kto
pokona smoka?".
Warszawa
Szkoła Podstawowa nr 133 – zapoznanie ze
szkołą
Warszawa
Legendy Warszawskie – wycieczka po
Warszawie
Warszawa
Muzeum Narodowe – lekcja muzealna „5
zmysłów”
Warszawa
BCEK Szegedyńska – przedstawienie „Nad
modrą rzeczką”.
Krępa koło Zalesia Górnego

liczba
dzieci
47

cel wycieczki
kulturalny, edukacyjny

24

edukacyjny

42

edukacyjny

21

edukacyjny, rekreacyjny

19

sportowo-rekreacyjny

47

kulturalny, edukacyjny

24

kulturalny, edukacyjny

20

kulturalny, edukacyjny

45

kulturalny, edukacyjny

42

kulturalny, edukacyjny

edukacyjny

15

kulturalny, edukacyjny

23

kulturalny, edukacyjny

44

kulturalny, edukacyjny

93

turystyczno-edukacyjne
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Gospodarstwo „Pod Kogutem” – życie na wsi
Ruciane Nida
Zielone Przedszkole – 5-cio dniowy obóz
sportowy

26

sportowo-rekreacyjny

20.
Czy w placówce realizowany jest program adaptacyjny dla dzieci nowo –przyjętych
(jeśli tak to w jakiej formie, proszę podać nazwę oraz krótki opis)
- tydzień adaptacyjny w każdy wtorek czerwca (zajęcia dla dzieci i rodziców);
- zebranie ankiet od rodziców na temat rozwoju ich dziecka oraz oczekiwań rodziców ;
- wspólne zabawy i zajęcia, prace plastyczne, ćwiczenia gimnastyczne i umuzykalniające,
spotkania z nauczycielami, dyrektorem;
- zebranie dla rodziców, prezentacja multimedialna „Adaptacja przedszkolaka”, rady
doświadczonych rodziców i nauczycieli odpowiadania na pytania rodziców, rozwiewanie ich
wątpliwości;
- prezentacje dla rodziców zawierająca rozkład dnia, najważniejsze informacje dotyczące
organizacji przedszkola, telefony kontaktowe, , informacje o opłatach na blogu dla
rodziców;
- książka w prezencie dla każdego nowego dziecka „Misie w przedszkolu” do czytania przez
rodziców.

21. Prowadzenie działalności gospodarczej, pozyskiwanie środków finansowych,
sponsorów
nazwa sponsora
uzyskane formy pomocy dla placówki
„Byś” – wywóz odpadów
bezpłatna wymiana piasku w piaskownicy
rodzice
laptop dla grupy IV, papier ksero
Bielański Klub Karate Kyokushin
prowadzenie bezpłatnych zajęć z gimnastyki
ogólnorozwojowej z elementami karate
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