Sprawozdanie z działalności
Przedszkola nr 240 im. Polskich Olimpijczyków
za rok szkolny 2014/2015

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)
- baner reklamowy,
- znaczki z logo przedszkola,
- foldery reklamowe w języku polskim i angielskim,
- koszulki z logo przedszkola,
- wizytówki, kalendarz, naklejki samoprzylepne z logo przedszkola,
- kronika przedszkola w formie fotoksiążki,
- film DVD „Przedszkolne wspomnienia”,
- fotoksiążka prezentującą 3 lub 4 lata pobytu dzieci w przedszkolu – prezent na zakończenie
edukacji przedszkolnej
- publikacje w „Nasze Bielany” Nr 5 – maj 2015
- publikacje artykułów w miesięczniku „Przedszkolne ABC” – 4 artykuły autorstwa Ewy
Skwarki, 1 artykuł nauczycielki Elżbiety Pietrzak-Białek
Zdobyte certyfikaty
szkolnym 2014/2015
adres strony www

w

roku Certyfikat – Przedszkole Kształtujące Osobowość
www.przedszkole240.waw.pl
http://rodzice240.blogspot.com

2. Programy wspomagające działalność wychowawczą przedszkola
Tytuł realizowanego programu
„Dziecięca Akademia Sportu”
„Klucz do uczenia się” – moduł literacki
„Klucz do uczenia się” – moduł konstrukcje
Program dla dzieci szczególnie uzdolnionych poznawczo „Mali
badacze”
Program dla dzieci szczególnie uzdolnionych ruchowo „Mali
olimpijczycy”
Program dla dzieci szczególnie uzdolnionych plastycznie „Mali
artyści”
„Akademia czystych rąk Carex”
Ogólnopolski program „Akademia Wyobraźni Play-Doh”
Spotkania z Leonem – program rozwoju emocjonalno-społecznego
Ogólnopolski program edukacji zdrowotnej „ Akademia
Aquafresh”
Odólnopolska kampania „Zdrowy Przedszkolak”

Liczba uczestników
74
101
27
24
24
24
101
101
26
101
101

3. Organizacja przez przedszkole konkursów, zawodów sportowych, imprez o zasięgu
dzielnicowym
Nazwa konkursu, imprezy
Liczba przedszkoli biorących udział w
konkursie
Bielański Bieg Przedszkolaka „Mali lekkoatleci”
23
Organizacja przez przedszkole konkursów, zawodów sportowych, imprez o zasięgu
warszawskim
Nazwa konkursu, imprezy
Liczba uczestników biorących udział w
imprezie
około 300 osób : przedszkolaków oraz
II Piknik naukowo-sportowy „Uruchom zmysły”
uczniów z 6 placówek oświatowych
4. Organizacja konkursów, zawodów sportowych, imprez wewnątrzprzedszkolnych
Nazwa konkursu, imprezy
Liczba uczestników
Zawody sportowe „ Przygoda z ziemniakiem”
44
Konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców „Bombka na choinkę”
52
Konkurs wiedzy o Warszawie dla dzieci 5 i 6-letnich
46
Turniej piłki nożnej dla rodziców dzieci 5 i 6-letnich
14
Uroczystość i piknik z okazji 65-lecia przedszkola
około 200 ( dzieci, rodzice,
absolwenci)
Pasowanie na przedszkolaka
25 dzieci oraz członkowie
rodzin
Dzień Babci i Dziadka
96 dzieci z rodzinami
Spotkania wigilijne
89 dzieci z rodzinami
„Moje hobby, pasja, moja praca” – spotkania z rodzicami
16 rodziców i wszystkie
dzieci
Dwa przedstawienia teatralne „Teatr rodziców” – „Jasełka” i
35 rodziców i wszystkie
„Rzepka”
dzieci
Uroczystość zakończenia roku szkolnego
101 dzieci z rodzinami
5. Udział wychowanków w konkursach, zawodach sportowych, imprezach
organizowanych przez inne przedszkola
Organizator
Tematyka
Przedszkole nr 4 w Rybniku
Przedszkole nr 49 „Pluszowy Miś”
Przedszkole nr 181 „Wesołe Nutki”
Przedszkole nr 328 „Akademia pod
czereśnią”
Przedszkole nr 340 „Kasztanowego ludka”
Niepubliczne Przedszkole „Akademia
Kolorowych Podróży” w Sosnowcu
Przedszkole Słoneczna Szóstka z
Oddziałami Zamiejscowymi w Śremie
Miejskie przedszkole nr7 im. Barbórki w
Rudzie Śląskiej

„Przyroda jesienią”
„Bajkowy utworek na dobry
humorek”

Liczba
uczestników
2

1 nauczyciel

„Strasznie śmieszna dynia
Halloween”
„Miś na ludowo”
„Czy wy wiecie, czy wy
wiecie, jeże mieszkają w
lesie”

2
2
2

Przedszkole Samorządowe nr 68 im.
Janusza Korczaka w Białymstoku
Gminne Przedszkole w Michałowie
Miejskie Przedszkole nr 26 w Katowicach
Samorządowe Przedszkole nr5 im.
Słoneczna Kraina Smoka Wawelskiego w
Krakowie
Przedszkole nr105 „ Wesoła Stopiątka”
Przedszkole nr416 w Warszawie,
Honorowy patronat: Mazowiecki Kurator
Oświaty
Przedszkole Specjalne nr245 dla Dzieci
Słabowidzących im. „Sowy Mądrej Głowy”
pod patronatem Wydziału Oświaty i
Wychowania Urzędu Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy
Przedszkole nr 76 im. Warsa i Sawy” w
Warszawie oraz Wydział Oświaty i
Wychowania
Przedszkole Publiczne nr21 w Rzeszowie
Przedszkole nr 287 „Piotrusia Pana”,
Przedszkole nr306 „Mali Optymiści”,
Przedszkole nr 327 „Kolorowa Kraina”,
Przedszkole nr334 „ Jasia i Małgosi”,
Przedszkole nr341 „ Kota Filomena”,
Przedszkole nr364 w Warszawie
Przedszkole nr 422 w Warszawie
Przedszkole nr 334 im. „Jasia i Małgosi”

„W Bożonarodzeniowym
nastroju”
„Zimowy widok z okna”
„Ekologiczny instrument
muzyczny”
„Ozdoby
Bożonarodzeniowe”
„Pomysłowa gra planszowa”
„Przedszkolak sprawny i
zdrowy – do zabawy zawsze
gotowy”
„Quiz wiedzy o krajach Unii
Europejskiej”

2
2
1
3
1
2

2

„Moja rodzina żyje zdrowo”
1
„Ocean, świat podwodnej
przygody”
Przegląd Teatralno –
Muzyczny „Każdy może być
gwiazdą – Bielańskie Igraszki
Artystyczne”

„Jestem Polakiem”
Wielki Turniej Piłkarski „Mali
Sportowcy Europy”

6

23

1
15

6. Udział wychowanków w konkursach, zawodach sportowych, imprezach organizowanych
przez inne podmioty
Organizator
Tematyka
Liczba
uczestników
WWW.facebook.com/WwP.eduportal we
współpracy i pod patronatem medialnym
„Dzień Bałwana”
4
czasopisma Przedszkolne ABC
„Bielański Pięciobój
AWF Warszawa
12
Przedszkolaków”
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta
„Moje miasto, mój region
2
Glogera w Białymstoku
za 100 lat”
Rzeszowski Dom Kultury
„Ptaki cudaki”
1
„Moja przygoda w
Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu
3
kosmosie”
Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej we
„Mikrofon dla Każdego”
6
współpracy z Zespołem Kultury Urzędu

Dzielnicy Warszawa - Bielany
Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości „Jakie znasz zawody?”

7. Sukcesy wychowanków na szczeblu dzielnicy
Rodzaj konkursu – (proszę o podanie nazwy konkursu)
Bielański Pięciobój Przedszkolaków
Bajkowy utworek na dobry humorek
Mikrofon dla Każdego
Wielki Turniej Piłkarski „ Mali Sportowcy Europy”
Konkurs plastyczny „Jestem Polakiem”
„5000 powodów żeby ćwiczyć” – akcja spalania kalorii dla
rodziców wychowanków
8. Sukcesy wychowanków na szczeblu miasta
Rodzaj konkursu (proszę o podanie nazwy
konkursu)
9. Sukcesy wychowanków na szczeblu krajowym
Rodzaj konkursu (proszę o podanie nazwy
konkursu)
Eduinspiracje 2014
http://eduinspiracje.org.pl/kategoria/edukacjaszkolna-comenius/

2

Osiągnięcia (proszę
wskazać miejsca od i-do iii)
I
Publikacja w książce z
utworami
I
III
III
I
I

Osiągnięcia (proszę wskazać miejsca
od i-do iii)
-

Osiągnięcia (proszę wskazać miejsca
od i-do iii)
Nominowanie do grona najlepszych 5
placówek oświatowych w Polsce w
kategorii edukacja szkolna-comenius

10. Sukcesy wychowanków na szczeblu międzynarodowym
Rodzaj konkursu (proszę o podanie nazwy
Osiągnięcia (proszę wskazać miejsca
konkursu)
od i-do iii)
11. Współpraca ze placówkami z zagranicy (dotyczy roku szkolnego 2014/2015)
Kraj
Rodzaj współpracy
RUMUNIA
W ramach programu eTwinning - dzielenie się informacjami na
TURCJA
temat ludowych opowieści, legend i bajek. Poszukiwanie
HISZPANIA,
wspólnych wątków, odwoływanie się do tradycji i historii.
WŁOCHY
Odkrywanie znaczenia legend dla współczesności.
IRLANDIA
Wspólne opracowanie wniosku aplikacyjnego do programu
GRECJA
Erasmus+ akcja K2
12. Współpraca z organizacjami i środowiskami
Nazwa organizacji/środowiska
Forma współpracy
AZS AWF
Realizacja programu „Dziecięca Akademia
Sportu”

AWF

W zakresie administrowania budynkiem,
bieżących napraw i remontów i organizacji
Bielańskiego Biegu Przedszkolaków
Mazowieckie Centrum Pomocy Rodzinie
Wymiana informacji o dzieciach objętych
opieką zastępczą
Centrum Nauki Kopernik, Społeczne
Organizacja pikniku naukowo-sportowego
Gimnazjum „STO”, Gimnazjum z Oddziałami „Uruchom zmysły”
Integracyjnymi nr 83;, Liceum
Ogólnokształcące im. T. Zana (Pruszków);
Szkoła Podstawowa nr 306;, Gimnazjum nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów
Powstania Warszawskiego (Piastów)
Polski Komitet Olimpijski
Współpraca przy organizacji Bielańskiego
Centrum Olimpijskie
Biegu Przedszkolaków
Cykliczne spotkania z wybitnymi polskimi
sportowcami
Fundacja Praw Dziecka
Zbiórka odzieży i zabawek
13. Działania promocyjne przedszkola
Rodzaj przedsięwzięcia

Adresaci
Dyrektorzy, nauczyciele biorący udział w
Prezentacja przedszkola na gali konkursu
projektach unijnych organizowanych przy
„Eduinspiracje 2014”
współpracy z Fundacja Rozwoju Systemu
Edukacji
Nauczyciele z następujących placówek
oświatowych :
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 BRANESTI Rumunia
Działania podejmowane w ramach projektu ÖNDER ATA İLKOKULU - Turcja,
eTwinning
COL·LEGI SAGRADA FAMILIA- Hiszpania
SCUOLA PRIMARIA "PRINCIPESSA MAFALDA"
- Włochy
ST. DAMIAN'S NS - Irlandia
ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ – Grecja
Organizacja Bielańskiego Biegu
Dzieci, rodzice, nauczyciele, PKOL, AWF,
Przedszkolaków „Mali Lekkoatleci”
Centrum Olimpijskie
Promocja przedszkola na stronie
Nauczyciele, rodzice zainteresowani
www.zdrowyprzedszkolk.org
zdrowym odżywianiem dzieci
Współorganizacja
i
prowadzenie Nauczyciele, rodzice, dzieci z warszawskich
uroczystości z okazji Ogólnopolskiego Dnia przedszkoli , władze oświatowe m.st.
Przedszkolaka
–
Muzeum
Łazienki Warszawy, Rzecznik Praw Dziecka, OMEP
Warszawskie ( 09.2014 r.)
Udział w Pikniku „5000 powodów żeby Uczestnicy konkursu, Burmistrz Dzielnicy
ćwiczyć” organizowanym przez AZS AWF Bielany, Rektor AWF Warszawa
Warszawa,
Aplikowanie do programu Erasmus+ akcja Partnerzy zagraniczni z partnerskich

K2
placówek oświatowych
Prezentacja przedszkola podczas Forum Uczestnicy Forum- dyrektorzy, nauczyciele,
Klubów Młodych Odkrywców w Centrum członkowie Klubów „Młodych Odkrywców”
Nauki Kopernik,
Zajęcia otwarte dla nauczycieli
Nauczyciele przedszkoli i zespołów szkolnowarszawskich przedszkoli ( 8.05.2015 r.) w
przedszkolnych
zakresie wykorzystania tablicy interaktywnej
do pracy z dziećmi

Uroczystość z okazji 65-lecia przedszkola

Dzieci z rodzinami, absolwenci przedszkola,
władze samorządowe i władze AWF
Warszawa

14. Zajęcia otwarte dla nauczycieli realizowane przez przedszkole
Tematyka zajęć
Liczba placówek biorących udział w zajęciach
„ Oznaki wiosny” - zajęcia przy tablicy
6
interaktywnej

15. Jakie działania podjęto na rzecz dzielnicy/miasta ?
- propagowanie oświaty warszawskiej w projektach międzynarodowych;
- Współpraca ze Strażą Miejską w zakresie budowania bezpiecznego środowiska szkolnego,
- propagowanie wykorzystania tablicy interaktywnej wśród nauczycieli warszawskich
przedszkoli,
- propagowanie aktywności fizycznej wśród rodziców oraz dzieci,
- zbiórka zużytych baterii.
16. Wykaz inicjatyw edukacyjnych (np. działania prozdrowotne, ekologiczne, artystyczne,
środowiskowe podejmowane w placówce- podać nazwę realizowanych programów).
1. Współpraca ze „Zdrowy Przedszkolak” – zmiana sposobu odżywiania dzieci w
przedszkolu, ograniczenie soli, konserwantów i cukru
2. „Mały Edison” – cykl co miesięcznych warsztatów naukowych dla dzieci 5 i 6-letnich
3. Multimedialna platforma współpracy i szkolenia dla rodziców - blog
(http://rodzice240.blogspot.com)
4. Klub Aktywnych Rodziców „Rodzina na medal” – promowanie aktywności rodziców,
włączanie ich w procesy edukacyjne i wychowawcze oraz sponsoring.
5. Trzy kluby dla dzieci szczególnie uzdolnionych „ Mali olimpijczycy”, „Mali badacze”,
„Mali artyści” - rozwijanie uzdolnień dzieci - zajęcia wykraczające ponad podstawę
programową organizowane dodatkowo przez nauczycieli .
6. Cykl warsztatów „Baba Mazowiecka” przybliżających tradycję i kulturę Polski.
7. „Dzieciaki kochają zwierzaki” - cykl spotkań ze zwierzętami.
8. Cykl koncertów edukacyjnych „Polski folklor” przybliżających tańce i pieśni ludowe z
różnych regionów Polski
9. „Akademia wiolinowa” – cykliczne spotkania zapoznające dzieci z różnymi
instrumentami muzycznymi.

10. Spotkania z rodzicami prezentującymi swoje zawody, hobby, zainteresowania
(między innymi: żołnierz, strażak, lekarz, dentysta, lekkoatleta, pszczelarz, nauczyciel
wychowania fizycznego, malarz, osoba biorąca udział w rekonstrukcjach
historycznych, pracownik Straży Miejskiej, nauczyciel w szkole dla dzieci
niewidomych i słabowidzących).
11. „Zaczytane przedszkole – wspólne czytanie bajek, udział rodziców w czytaniu bajek i
baśni polskich.
17. Udział przedszkola w kampaniach i programach ogólnopolskich w roku szkolnym
2014/2015 (proszę podać nazwę):
Ogólnopolski program edukacji zdrowotnej „ Akademia Aquafresh”
Ogólnopolska kampania „Zdrowy Przedszkolak”
„Akademia czystych rąk Carex”
Ogólnopolski program „Akademia Wyobraźni Play-Doh”

18. Akcje charytatywne organizowano na terenie przedszkola- proszę wymienić nazwy
akcji:
- zbiórka odzieży i zabawek dla potrzebujących dzieci dla Fundacji Praw Dziecka
19. Zorganizowane wycieczki :
Miejscowość
Wiejce
Puszcza Kampinoska
Muzeum Etnograficzne w Warszawie
Piekarnia, Warszawa
Żary
LO XXII Warszawa
Palmiry
BCEK Warszawa
Kino „Wisła” Warszawa
BCEK Warszawa
BCEK Warszawa
Teatr Rampa Warszawa
Szkoła Podstawowa nr 133, Warszawa
Zegarmistrz, Warszawa
BCEK Warszawa
Bałtów-Rudki-Kielce
–
wycieczka
dwudniowa
Celinów
Muzeum Narodowe, Warszawa
Łomianki-sala zabaw

Liczba dzieci
45
22
21
17
22
22
25
43
19
44
35
36
34
42
41
38
41
45
22

Cel wycieczki
edukacyjno-przyrodniczy
edukacyjno- przyrodniczy
edukacyjno-kulturalny
edukacyjny
edukacyjno-przyrodniczy
edukacyjny
edukacyjno-historyczny
kulturalny
kulturalny
kulturalny
kulturalny
kulturalny
edukacyjny
edukacyjny
kulturalny
edukacyjno-przyrodniczy
turystyczny
edukacyjno-przyrodniczy
edukacyjny
edukacyjny

i

20.
Czy w placówce realizowany jest program adaptacyjny dla dzieci nowo –przyjętych
(jeśli tak to w jakiej formie, proszę podać nazwę oraz krótki opis)
- dni adaptacyjne dla dzieci,

- zajęcia adaptacyjne dla rodziców,
- zebranie informacyjne dla rodziców,
- prezentacja multimedialna dla rodziców: rozkład dnia w przedszkolu, najważniejsze
informacje dotyczące pobytu dziecka w placówce, płatności, numery kontaktowe,
- zakładka na stronie internetowej przedszkola na temat adaptacji dzieci do przedszkola.
21. Prowadzenie działalności gospodarczej, pozyskiwanie środków finansowych,
sponsorów
Nazwa sponsora
Uzyskane formy pomocy dla placówki
Rada Rodziców Przedszkola nr 240 im. Zakup sprzętu terenowego do ogrodu –
Polskich Olimpijczyków
zestaw „Himalaje”, zestaw „8 w 1”
Bielański Klub Karate Kyokushin
Bezpłatne cykliczne zajęcia z gimnastyki
ogólnorozwojowej z elementami karate
AZS AWF Warszawa
Sprzęt ogrodowy „Bocianie gniazdo”
Koszulki z logo przedszkola
„Drumedia” – M. Drumlewski
Projekt graficzny i wykonanie wizytówek
oraz banerów do dekoracji przedszkola

Warszawa, 24.06.2015

