
OSIĄGNIĘCIA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W LĘDZINACH 
W ROKU SZKOLNYM 2007/2008 

 
W Przedszkolu podejmuje się nowatorskie rozwiązania pedagogiczne dotyczące planowania pracy i programów 
edukacyjnych.  
 
1. INNOWACJA „Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych dzieci w wieku przedszkolnym pod hasłem – ‘Moja 
przygoda z ksiąŜką’” 

2. Realizacja programów własnych takich jak:  
− „Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych dzieci w młodszym wieku przedszkolnym” 
− „Edukacja artystyczna w wychowaniu przedszkolnym Dziecko i sztuka” 
− „Edukacja ekologiczna – ‘Woda źródłem Ŝycia’” 

3. Utworzenie dwóch grup integracyjnych. 
4. Zorganizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki 
w szkole prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną. 

5. Bogata baza przedszkola wyposaŜona w sprzęt z EFS dla dzieci z grup integracyjnych w znaczący sposób wpływa na 
wszechstronny rozwój dziecka. 

6. Zorganizowanie sali do stymulacji polisensorycznej w pomieszczeniach Biblioteki. 
7. Doskonaląca się kadra pedagogiczna w tym zakresie: 



- Udział w szkoleniach: 
o Szkolenie na temat wykorzystania pomocy dydaktycznych podczas prowadzenia zajęć metodą Montessori – 
nauczyciel Barbara Berger, 

o Szkolenie na temat terapii zaburzeń mowy, wad wymowy – logopeda, 
o „Edukacja integracyjny uczniów z niepełnosprawnością” – pedagog specjalny, 
o „Szkolenie z terapii i diagnozy metodą Integracji Sensorycznej” - Psycholog  
 

8. Aktywny udział pozostałych nauczycieli w licznych kursach i szkoleniach. 
9. Zatrudnienie psychologa na ½ etatu, logopedy na pełny etat i pedagogów specjalnych.  

 
WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM 

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną 
2. Instytucje kulturalno – oświatowe 
3. Media 

 
DZIAŁANIA EDUKACYJNO - PROMOCYJNE 

1. Informacja w gazetach lokalnych o pracach, działaniach, osiągnięciach i planach placówki 



2. Gazetka informacyjna w placówce – informacja o działalności przedszkola, programach realizowanych w placówce, 
oferta zajęć dodatkowych, misja, wizja. 

3. Dni otwarte Przedszkola w dniach 7 czerwca. 
4. Organizowanie aukcji i akcji charytatywnych: „Przedszkolaki kochają zwierzaki”, „Pełna miska dla Azora”, Aukcja 
kartek i ozdób świątecznych. 

5. Organizowanie wyjazdu dla 34 dzieci na „Zielone Przedszkole” celem profilaktyki zdrowotnej w miesiącu maju br. 
6. Udział w przedstawieniach teatralnych: 
− „Pan Andersen” – Teatr Mały Tychy 
− „Bajki Andersena” – sala kinowa Lędziny 
− „Wesołe historie” – Teatr Ateneum Katowice 

7. Spotkanie z poetką dziecięcą Ewą Chotomską w sali „Piast” 
8. Spotkania z ciekawymi ludźmi w Bibliotece w Lędzinach 3-krotnie 
9. Wycieczki do: 
− Hop Siup – Tychy 
− Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu 
− Schroniska dla zwierząt 

10. Pozyskiwanie sponsorów do organizacji imprez oraz do wyposaŜenia placówki. 
11. Modernizacja placu zabaw dla dzieci.  



Udział dzieci aktywnie uczestniczących w róŜnego rodzaju konkursach organizowanych na terenie placówki i poza 
przedstawia poniŜsza tabela.  
I. Udział w imprezach środowiskowych 

 
Termin Rodzaj imprezy Grupa wiekowa Osiągnięcia 
3 XII Udział w imprezie z okazji Dnia Górnika na KWK 

„Ziemowit”  
4 - 6-latki  

11 I Przegląd kolęd i pastorałek dla dzieci w Bieruniu 5 - 6-latki Dyplom  
13 I  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w konie „Piast” 

w Lędzinach – przedstawienie programu artystycznego 
 Dyplom  

4 IV „Odkrywamy talenty muzyczne” – Festiwal Piosenki 
Dziecięcej w Bieruniu 

6–latki   

24 IV  XV Przegląd Piosenki Dziecięcej im. A. Dygacza 
„Śląskie Śpiewanie” – eliminacje rejonowe w Tychach 

6–latki  Awans do II etapu w Piekarach 
Śląskich 

21 V IX Powiatowe Igrzyska Osób Niepełnosprawnych – 
udział dzieci niepełnosprawnych 

3 – 6-latki  Dyplom, puchar 

29 V Festyn Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lędzinach  
pt. „Indiańska wioska”  

4 - 6-latki  



01 VI  Festyn z okazji Dnia Dziecka zorganizowany przez 
Miejski Ośrodek Kultury – przedstawienie programu  

„Słoneczne 
promyki” 

Dyplomy  

 

II. Udział w konkursach plastycznych 
 
Termin Tytuł konkursu Osiągnięcia  
15 II  
– 15 V 

Konkurs plastyczny „Ekoprzedszkolak- to ja”   

14 III Konkurs plastyczny pt. „Kartka wielkanocna lub Pisanka” I miejsce, III miejsce 
02 V  
– 6 V 

Konkurs plastyczny pt. „By Ziemia była piękna ”  

20 V  Konkurs plastyczny w Gostyni X Jubileuszowy Festiwal Ekologiczny 
„Przyjaciel Ziemi” 

 

 
III. Udział w innych konkursach 

 
Termin Tytuł konkursu Osiągnięcia 



 
 „Bezpieczny przedszkolak”  

18 II Konkurs piosenki o zimie pt. „Hu, hu, ha nie taka znów nasza zima zła” w MBP 
w Lędzinach 

 
25 II Konkurs recytatorski pt. „Rymowanki dla Kubusia i dla Hanki”  
14 III Konkurs na pisankę wielkanocną organizowany przez MOK Lędziny   
27  
– 28 V 

X Regionalny Festiwal Ekologiczny – konkurs piosenki ekologicznej  

 
 
 
 
IV. Konkursy zorganizowane w przedszkolu 

 
Termin Rodzaj imprezy Grupa wiekowa 
21 XII Konkurs boŜonarodzeniowy  3 – 6-latki 
 Konkurs na najciekawiej ozdobioną maskę karnawałową Ŝabki lub myszki  3 – 4-latki 

6-latki  
15 IV Konkurs plastyczny pod hasłem „Jak chronimy przyrodę”  

 Konkurs wiedzy ekologicznej 4 - latki 



 
V. Imprezy zorganizowane w przedszkolu 

 
Termin Rodzaj imprezy Grupa wiekowa 
28 XI „Andrzejki”  3 – 4-latki, 6-latki  
30 XI „Andrzejki” 5 - 6-latki 
4 XII „Barbórka w przedszkolu” 6-latki 
5 XII „Barbórka w przedszkolu” 4 - 6-latki 
6 XII Mikołaj Wszystkie grupy 
20 XII Wigilia w przedszkolu – przedstawienie Jasełek  4 - 6-latki 
30 I, 5 II, 
7 II, 11 II 

Dzień Babci i Dziadka  3 - 6-latki 
1 II Bal karnawałowy  Wszystkie grupy 
19 III Poranek Wielkanocny Wszystkie grupy 
23 IV Dzień Ziemi – sadzenie drzewek  Wszystkie grupy  
13 VI Festyn Rodzinny pt. „Mama, Tata i Ja” dla dzieci przedszkolnych  

i nowoprzyjętych 
Wszystkie grupy 

 
 
 
OFERTA DODATKOWA PLACÓWKI 
 



Wychodząc naprzeciw rodzicom, ich oczekiwaniom stworzyliśmy zajęcia dodatkowe: 
− Język angielski, 
− Rytmika, 
− Gimnastyka korekcyjna 

 
Kółka zainteresowań: 
− Kółko plastyczne doskonalące umiejętności tworzenia atrakcyjnych prac plastycznych z wykorzystaniem 
róŜnorodnych technik, 

− Kółko teatralne, wokalno – taneczne, w których dzieci chętnie uczestniczą w róŜnych uroczystościach prezentując 
swoje umiejętności teatralne, ruchowe i muzyczne.  

 
 


