
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 
dyrektora Przedszkola nr 3 w Brwinowie – I półrocze 2020/2021

1. Wnioski na półrocze i rekomendacje na kolejne półrocze 2020/2021 związane 
z realizacją głównych działań przedszkola ujętych w rocznym planie pracy

Zadania
zaplanowane do

realizacji

Wnioski i rekomendacje
 
 Działania nauczycieli

1 2 3
Podróże po Polsce 
wirtualnie i na 
papierze – 
wychowanie do 
wartości i edukacja 
reginalna
i przyrodnicza

Wnioski:
-w przedszkolu panuje przyjazna 
atmosfera i szanowane są prawa 
społeczności przedszkolnej,
-staramy się aby relacje między 
członkami społeczności przedszkolnej 
oparte były na szacunku, zrozumieniu i 
tolerancji,
- poprzez zaangażowanie 
w działaność charytatywną kształtowane 
są : tolerancja, empatia, 
-dzieci w większości znają zasady 
obowiązujące 
w przedszkolu i mają też świadomość 
nieprzestrzegania tych zasad, 
– w przedszkolu podejmowane są liczne 
działania, których celem jest wychowanie 
patriotyczne oraz obywatelskie,
- w przedszkolu przestrzegane są 
określone wartości i kultywowane 
tradycje,
- najważniejsze wartości dla całej 
społeczności to: szacunek, dobro, 
odpowiedzialność, dążenie do 
celu/wytrwałość w działaniu oraz 
kreatywność i pracowitość. 
- niewielu rodziców angażuje się 
w życie i działania przedszkola,
- wskazuje się wzorce zachowań 
(szacunku, koleżeńskości) oraz przykłady 
oczekiwanego postępowania (takie jak np.
szacunek – co to takiego? 
- stosowane przez nauczycieli 
aktywizujące metody i formy pracy z 
dziećmi (np. drama, wystawa, pokaz, gry 
dydaktyczne, giełda pomysłów, 
inscenizacja, scenki rodzajowe, 
interaktywne czytanie itp.) inspirują 
dzieci do podejmowania działań, 

Należy:

- dokonać analizy działań 
niezrealizowanych – ujętych 
w programie (do 15 II.2021 r. 
przedstawić je na zebraniu rady 
pedagogicznej),

-włączyć rodziców
 w realizację zadań określonych 
w programie wychowawczym 
poprzez skonsultowanie 
grupowych planów współpracy 
z rodzicami 
i zaplanowanie działań 
w drugim półroczu,

-przygotować atrakcyjne formy 
uroczystości np: Dnia Rodziny 
– dla mamy i taty, Pożegnanie 
z przedszkolem)
– dostarczanie wzorców 
zachowań, kształtowanie 
pożądanych postaw 
społecznych,
-realizować działania

wspierające 
i wspomagające rodziców 
w działaniach wychowawczo-

opiekuńczych, 
w rozwiązywaniu 
indywidualnych problemów 
wychowawczych,
udzielać dzieciom 
wszechstronnej pomocy,
-stosować środki wychowawcze

wzmacniające pozytywne 
zachowania dzieci,
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nabywania orientacji w tym, co jest dobre,
a co złe,
- organizowane zajęcia uczą dzieci 
radzenia sobie z emocjami, stresem i 
napięciem odpowiedzialności za 
podejmowane działania,
- prowadzone zajęcia umożliwiają 
poznawanie utworów literackich, przy 
pomocy których kształtowane są postawy 
i respektowane normy społeczne: dzieci 
poznały różne pozycje literackie,
- odbyły się pogadanki z dziećmi na temat
wartości,
- buduje się  system wartości, wychowuje 
dzieci tak, żeby lepiej orientowały się 
w tym co jest dobre 
a co złe,
- przygotowuje się dzieci do rozumienia 
emocji uczuć własnych i innych ludzi,

- promowano ideę wolontariatu na terenie
przedszkola, włączając dzieci w działania 
na rzecz innych (przeprowadzono akcje 
charytatywne takie jak: “Szlachetna 
paczka”, “Góra Grosza”, wspieranie 
schroniska dla zwierząt w Mialnówku co 
umożliwiło  kształtowanie postaw 
niesienia pomocy innym, angażowanie się

w ważne sprawy na rzecz innych,
- organizowano wystawy prac 
plastycznych dzieci na temat zdrowego 
żywienia, promowania wartości, kodeks 
przedszkolaka, promujących wartości 
patriotyczne.
- zorganizowano przedszkolny konkurs 
plastyczny “dyniowy zielnik”,
- nauczyciele przygotowali 
i zaprezentowali dzieciom wzorce 
z literatury  co umożliwiło dzieciom 
poznanie norm społecznych takich jak: 
szacunek, życzliwość, pokojowość, 
otwartość, akceptacja i tolerancja,

- w każdej grupie przygotowano dziecięcy
spektakl słowno-muzyczny związany
z 11. XI, wigilia, Dzień babci i  dziadka.
- “Dzień życzliwości” zorganizowano np. 
w grupie “Kubusiów …”
Rekomendacje: 
- zwiększyć zaangażowanie rodziców 
w życie przedszkola, modyfikację 
programu wychowawczo – 
profilaktycznego,

propagować zasady 
kulturalnego zachowania, 
eliminować zachowania 
niepożądane,
– opracować wzór
graficzny medalu„Kulturalnego

przedszkolaka” i zasady jego 
przyznania (do końca II 2021 
należy przedstawić je na 
zebraniu rady pedagogicznej).
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- zwiększyć przepływ informacji 
dotyczący działań wychowawczych, roli 
nauczyciela, psychologa, logopedy,
- podjąć działania służące dbałości o 
dobre relacje w społeczności 
przedszkolnejszkolnej,
- wzmacniać obowiązujące normy 
społeczne, a w szczególności: pomoc 
innym, dbanie o bezpieczeństwo, 
wystrzeganie się agresywnych zachowań,
- wzmacniać właściwe zachowania 
poprzez prezentowanie zdrowego stylu 
życia,
-  zwracać dużą uwagę na działania 
wychowawcze, które przyczynią się do 
zmniejszenia ilości różnych 
niestosownych zachowań,eliminować 
zagrożenia 
i konsekwentnie reagować na niewłaściwe
zachowania dzieci,
- realizować zajęcia dotyczące radzenia 
sobie z konstruktywnym rozwiązywaniem
konfliktów, asertywności, wzajemnego 
szacunku wobec drugiego człowieka,
- zadania związane z kształtowaniem 
postaw i respektowaniem norm 
społecznych należy realizować zgodnie 
z planem pracy wychowawczo-
dydaktycznej,
- prezentować literackie wzorce 
zachowań,

- dalej włączać dzieci w działania na rzecz
innych (akcje charytatywne),

- dokonać analizy miesięcznych planów 
pracy wychowawczo- dydaktycznej pod 
kątem działań, których celem jest 
kształtowanie postawi respektowanie 
norm społecznych, w odniesieniu do 
działań wskazanych w programie 
profilaktyczno - wychowawczym 
- utrzymywać i poszerzać kontakty 
z rodzicami w zakresie kształtowania 
postaw i respektowania norm 
społecznych.

Wykorzyst
anie 
technologii 
informacyj
no
komunikacyjnej 
w realizacji podstawy 

Z przeprowadzonych obserwacji 
i obserwacji wynika, że nauczyciele: 
- rozwijają kompetencje cyfrowe dzieci 
(dowody na ich realizację zawierają 
zapisy w dziennikach zajęć).
- stosują podczas zajęć multimedia, 
nagrania dźwiękowe, audycje radiowe, 

Należy
-  nadal realizować założenia 
rocznego planu pracy w zakresie 
korzystania z technologii 
informacyjno- komunikacyjnej 
w drugim półroczu 2020/2021,
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programowej 
w rozwijaniu 
kompetencji 
cyfrowych dzieci.

portale edukacyjne, korzystają 
z dostępnych aplikacji,
- dzieciom wskazuje się prawidłowe 
wzorce korzystania z technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (np.

wykorzystując karty obrazkowe    
w czasowych kącikach komputerowych 
w salach),
- kształtowane są umiejętności dzieci 
starszych w zakresie selektywnego wyboru

i poszukiwania informacji (świadczą o tym
wpisy do dzienników zajęć).
Kompetencje kluczowe dziecka 
w zakresie cyfryzacji są rozwijane między
innymi poprzez realizację programów 
edukacyjnych, które:
- wspomagają dziecko 
w nabywaniu wiedzy i praktycznych 
umiejętności w zakresie posługiwania się 
urządzeniami technicznymi (komputer, 
tablica multimedialna, tablet) 
i stosowania zasad bezpiecznego 
korzystania z nich,

- pozwalają uświadamiać dzieci, jakie 
zagrożenia płyną z internet.
- stosują w pracy 
z dziećmi zabawy w kodowanie, 
W grupie „Tygrysków” realizowany 
program „Kodowanie na dywanie”., który
rozwija procesy myślowe, uczy 
zadaniowego podejścia do stawianych 
problemów, zachęca do szukania różnych 
rozwiązań i analizowania.
- uczestniczą w szkoleniach, warsztatach, 
webinaerach online, zdobywają 
inspirujące pomysły na zajęcia z 
wykorzystaniem technologii cyfrowych, 
tworzą warunki edukacyjne do rozwoju 
kompetencji cyfrowych dzieci 
(np. poprzez zorganizowanie czasowych 
kącików komputerowych 
i zajęć z użyciem komputera).
Rekomendacje:
- w dalszym ciągu należy stwarzać 
dzieciom warunki do poznawania 
technologii cyfrowej i do posługiwania się
nią w dostępnym w tym wieku zakresie,

- kontynuować rozpoczęte działania

uwrażliwiające dziecko na bezpieczne 

- dokonać analizy zapisów 
podstawy programowej 
w obszarze rozwijania 
kompetencji cyfrowych dzieci 
– uwzględniać   oczekiwane

umiejętności 
w planowaniu pracy 
z dziećmi,
- przedstawić propozycję 
scenariusza konkursu 
przedszkolnego 
pod hasłem „,Robot 
w moim domu, robot 
w moim przedszkolu”.

podsumowującego nabyte przez
dzieci kompetencje cyfrowe,
- zorganizować warsztaty dla 
dzieci 
z zakresu robotyki 
i programowania do końca 
V. 2021 ( po ustaniu pandemii),
- organizować zajęcia dla 
przedszkolaków  
nt. kodowanie dla 
najmłodszych do końca VI. 
2021.
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zasady korzystania z sieci,

- zorganizować warsztaty dla rodziców 
nt.: 
mądrego korzystania z 
komputera/telefonu/tabletu”,które 
pozwolą zainteresować dorosłych 
problematyką kontroli rodzicielskiej ( po 
ustaniu pandemii),

- wspierać działania rodziców
w przygotowaniu dzieci do bezpiecznego 
korzystania z mediów w pracy zdalnej.

Rozwijanie   
kompetencji
kluczowych 
u dzieci w wieku 
przedszkolnym – 
kształtowanie 
samodzielności,
kreatywności 
i przedsiębiorczości 
dziecka 
w realizacji podstawy 
programowej.

Realizacja  programu 
wychowania 
przedszkolnego
- działania przedszkola 
związane 
z wnioskami 
z nadzoru 
z ubiegłego roku 
szkolnego

Nauczyciele zrealizowali szereg różnorodnych działań związanych 
z rozwijaniem kompetencji kluczowych dzieci w zakresie kreatywności 
i przedsiębiorczości:
- samodzielność, kreatywność i przedsiębiorczość, kształtowali  poprzez 
stosowanie np. aktywizujących metod pracy i środków dydaktycznych 
wspomagających rozwój intelektualny dzieci 
(np. zabawy w kodowanie i wykorzystanie zabaw eksperymentalnych),
- tworzyli warunki do spontanicznej 
i zorganizowanej aktywności intelektualnej rozwijającej kreatywność 
dziecka poprzez: zaplanowaną aranżację przestrzeni edukacyjnej, 
modernizację kącików stałych w salach i ich organizację, stosowanie 
różnorodnych środków dydaktycznych, w tym cyfrowych, rekwizytów, 
liczmanów, gier dydaktycznych,
- prowadzili obserwację pedagogiczną zakończoną analizą,
- dokumentowali realizację podstawy programowej 
z uwzględnieniem aktywnego zagospodarowania czasu 
- opieką psychologiczno-pedagogiczną otaczali dzieci wymagające pomocy 
i wsparcia, podejmowaliwspółpracę 
z rodzicami,
- organizowali zajęcia z wykorzystaniem różnorodnych technik 
i metod kształcenia,
- podejmowali działania wychowawcze i profilaktyczne celem zapewnienia 
bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu, 
- przestrzegali ochrony danych osobowych także w czasie zdalnego 
nauczania, prawidłowo przechowując dokumenty przedszkolne,
- zachęcali rodziców do podjęcia współpracy z nauczycielem 
i dzieckiem w edukacji zdalnej swoich dzieci ( w xczasie zawieszenia 
zajęć).
Rekomendacje:
- kontynuowane działania związane z kształtowaniem kreatywności u dzieci
oraz rozwijające kreatywność nauczycieli pozwolą osiągnąć zaplanowane 
cele,
- realizowane zabawy, inspirowane npobchodzeniemświat nietypowych, 
wzbudzają u dzieci kreatywność,  pomysłowość, zachęcają do tworzenia 
i działania,
Zalecenia: 
- na zajęciach powinny dominować metody aktywizujące w tym metoda 
projektu,
- wykorzystywać ogród przedszkolny do wszelkich działań edukacyjnych,
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- częściej wykorzystywać technologii IT w procesie edukacyjnym,
- wspierać nauczycieli w zdobywaniu/ poszerzaniu wiedzy oraz 
w doskonaleniu swojego warsztatu pracy,
- doskonalić współpracy zespołową poprzez dzielenie się wiedzą, 
doświadczeniem, otoczenie opieką nauczycieli nowych, młodych,
- wypracować  model współpracy z rodzicami oparty na skutecznej 
komunikacji i autorytecie nauczyciela,
- kontynuować działania doskonalące pracę nauczycieli zgodnie 
z rocznym planem pracy przedszkola i planem nadzoru pedagogicznego,
 - stworzyć zakładkę „Praca zdalna” na stronie internetowej przedszkola z 
podziałem na grupy ( jeśli zajdzie taka konieczność),
- dzielić się wiedzą zdobytą na szkoleniach. 

Realizacja zadań 
przyjętych w Planie 
pracy Przedszkola ze 
wskazaniem na 
działania sprzyjające 
procesowi uczenia się 
dzieci.

Dyrektor:
- bserwacje planowe i wycinkowe sytuacji edukacyjnych organizowanych 
poza budynkiem,
- analiza planów pracy dydaktyczno - wychowawczej nauczyciela, - warunki
realizacji podstawy programowej,
- analiza pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej – 2 x w roku, 
- przegląd zapisów w dziennikach zajęć,  
- analiza dokumentacji z wycieczek i imprez przedszkolnych,
- indywidualizacja procesu edukacyjnego – planowanie 
i organizacja procesu uczenia się,
- realizacja obserwacji pedagogicznych i prawidłowe jej dokumentowanie.
Nauczyciele:
- organizacja procesu edukacyjnego sprzyjającego rozwojowi 
indywidualnego potencjału dziecka, skierowanego na samodzielność 
(szeroko pojętą) niezależność, odpowiedzialność 
i refleksję – proces uczenia się,
- indywidualizacja procesu edukacyjnego – planowanie 
i organizacja procesu uczenia się,
- realizacja obserwacji pedagogicznych i prawidłowe jej dokumentowanie 
oraz udostępnianie informacji rodzicom,
-  analiza / projektowanie zmian.

Realizacja podstawy 
programowej 
wychowania 
przedszkolnego

Nauczyciele:
- rejestrowanie realizacji podstawy programowej z uwzględnieniem 
zalecanych form i sposobów jej realizacji, 
- autoewaluacja miesięcznych planów pracy pod kątem realizacji podstawy 
programowej,
- analiza wytworów prac dzieci,
- dokonywanie oceny rozwoju dziecka w kartach obserwacji,
- ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
poprzez rejestrowanie osiągnięć wychowanków w dziennikach ppp w grupie,
- prowadzenie pełnej dokumentacji monitorowania.
Dyrektor:
- ocena zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania pod 
kątem kompletności podstawy programowe,.
- analiza pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela – 2 razy w roku,
- obserwacja zajęć,
- analiza wytworów dzieci, 
- obserwacje wycinkowe i planowane sytuacji edukacyjnych, 
- przegląd zapisów tematów zajęć w dziennikach zajęć, 
- prowadzenie dokumentacji monitorowania.
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2. Wnioski i zalecenia z kontroli

L
p
.

Zakres kontroli Wnioski z kontroli Zalecenia po 
kontroli

1. Kontrole stałe – 
prowadzenie 
dokumentacji przez 
nauczycieli:
- dzienniki zajęć
przedszkola,

- dzienniki innych zajęć,

- plany pracy,

- dokumentacja

współpracy 
z rodzicami,

- dokumentacja pomocy 
psychologiczno- 
pedagogicznej.

Dzienniki zajęć przedszkola, 
dzienniki innych zajęć, plany 
pracy, dokumentacja współpracy
z rodzicami i dokumentacja 
pomocy psychologiczno-
pedagogicznej
prowadzone są zgodnie 
z rozporządzeniem MEN z dnia 
25 sierpnia 2017 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia przez 
publiczne przedszkola, szkoły 
i placówki dokumentacji 
przebiegu nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej oraz
rodzajów tej dokumentacji (Dz.U.

z 2017 r. poz. 1646 ze zm.), 
zdarzają się jednak źle 
poprawiane błędy i  drobne 
pomyłki. Opracowane przez 
nauczycieli plany miesięczne 
rozwijające  zainteresowania 
dzieci były zgodne 
z potrzebami rozwojowymi 
dzieci.
Zapisy w miesięcznych planach 
są zgodne z wpisami w 
dziennikach zajęć.

Należy:
- przypomnieć 
nauczycielom na 
zebraniu rady 
pedagogicznej, że 
błędy 
i pomyłki należy 
poprawiać  zgodnie 
z § 25 rozporządzenia,

- wpisywać 
rytmicznie tematy 
zajęć (stosować 
pisemne upomnienia 
wobec nauczycieli, 
którzy nie dokonują 
zapisów),

- zadbać 
o kompatybilność 
plananów 
miesiećznych  z 
wpisami 
w dziennikach,
- dbać o rozwój 
zainteresowań 
dzieci.

2.

Ocena realizacji 
podstawy programowej

w zakresie 
rytmiczności 
realizowania jej treści 
oraz stosowania 
wskazanych  warunków

i sposobów jejrealizacji 
(podstawa prawna: 
rozporządzenie MEN 
z dnia 14 lutego 2017 r. 
w sprawie podstawy 
programowej 
wychowania 
przedszkolneg oraz 
podstawy programowej 
kształceniaogólnego dla 

Realizacja podstawy 
programowej przebiega 
rytmicznie i systematycznie co 
znajduje odzwierciedlenie 
w miesięcznych planach pracy,
dokumentacji monitorowania 
realizacji podstway programowej 
i wynika z przeprowadzonych 
obserwacji.

Realizacja podstawy w 
większości uwzględnia zalecane 
warunki 
i sposoby realizacji, jednak dzieci
nie przebywają na świeżym 
powietrzu codziennie ze względu 
na warunki pogodowe w danym 
dniu.

Należy:
przebywać 
z dziećmi na świeżym
powietrzu codziennie 
jeśli pozwalają na to 
warunki pogodowe
i odnotowywać pobyt 

każdorazowo 
w dzienniku zajęć,

- modyfikować 
miesięsięczne plany 
pracy jesli zachodzi 
taka potrzeba 
i przedstawić je do 
akceptacji 
dyrektorowi,
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szkoły podstawowej, 
w tym dla uczniów  
z niepełnosprawnością
Intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub 
znacznym, kształcenia 
ogólnego dla branżowej 
szkoły I stopnia, 
kształcenia ogólnego dla
szkoły specjalnej 
przysposabiającej do 
pracy oraz kształcenia 
ogólnego dla szkoły 
policealnej – Dz.U. z 
2017 poz. 356 ze zm.).

- nadal prowadzić 
zaplanowane kontrole
dokumentacji 
przebiegu nauczania 
oraz dokumentacji 
pomocy 
psychologiczno- 
pedagogicznej.
- dokonywać oceny
efektywności 
udzielanej pomocy.

3. Ocena prawidłowości 
zapewniania pomocy 
psychologiczno- 
pedagogicznej.

Pomoc psychologiczno-
pedagogiczna udzielana jest 
wszystkim dzieciom według 
wniosków złożonych przez 
specjalistów  i  rodziców.  
Nauczyciele:
- dokonują oceny efektywności
udzielanej ppp.
- organizują zajęcia zgodnie  
przepisami prawa w grupie do 
pięciu dzieci 
i w formie zajęć indywidualnych.
- prawidłowo opracowano IPET 
- właściwie prowadzona jest 
dokumentacja dzieci objętych 
pomocą,
- rozpoznają potrzeby 
psychoedukacyjnych 
wychowanków.
- monitorują osiągnięcia dzieci.
- analizują postępy dziecka w 
zakresie wyrównywania braków 
w edukacji. 
Logopeda: przeprowadzono 
przesiewowe badania 
logopedyczne, na terapię 
zakwalifikowano  42 dzieci ( 30 
dzieci -4-5 letnich, 11 dzieci z 4-
letnich i jedno dziecko z 
orzeczeniem 
o potrzebie kształcenia specjalnego

i opinią WWR.Opracowano 
indywidualne plany terapii, 
Wszyscy rodzice zostali 
poinformowani |
o wynikach badań przesiewowych 
i otrzymali wskazówki do dalszego

Należy:
- dokonać oceny 
efektywności 
udzielanej pomocy 
w drugim semstrze
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postepowania. Do kontaktów 
z rodzicami służył mail służbowy.
W wyniku terapii u niektórych 
dzieci udało się wywołać kilka 
głosek, usprawnić aparat 
artykulacyjny, funkcje w obrębie 
narządu żucia, słuch fonemowy, 
myslenie przyczynowo – 
skutkowe, pogłębić fazę 
wydechową 
i wzbogacić słownik bierny i 
czynny. Wyznaczono cele na 
kolejny etap terapii.
Psycholog: Przygotowanie 
dokumentacji, opracowanie planu 
pracy, analiza dokumentów, 
prowadzenie zajęć w ramach ppp: 
12 dzieci, prowadzenie zajęć 
rewalidacyjnych – 1 dziecko,, 
prowadzenie zajęć korekcyjno – 
kompensacyjnych – 1 dziecko. 
Terapia nie została zakonczona 
( kontynuacja w II semestrze). 
Przeprowadzono rozmowy 
z rodzicamipodczas konsultacji 
zdalnych – poradnictwa dla 
rodziców wszystkich dzieci, 
pomoc doraźna, indywidualne 
rozmowy zdalne, propagowano 
wiedzę 
i świadomość na temat zaburzeń 
rozwoju oraz pracy z dzieckiem 
o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych. Systematycznie 
współpracowano z nauczycielkami

( wyłonienie dzieci wymagających
wsparcia, uczestnictwo w 
spotkanich zespołu ppp, pomagano
wychowacom w celu 
rozwiązywania konfliktów i 
trudności. Wspólpracowano z PPP 
uczestnicząc w sieci współpracyi 
samokształcenia specjalistów. 
P.Psycholog uczestniczyła w wielu
szkoleniach
Realizowano zaleceń zawartych 
w IPET.

4. Ocena zapewniania 
bezpiecznych 
i higienicznych 
warunków korzystania z

Budynek i otoczenie przedszkola 
(teren wokół budynku, 
ogrodzenie, drogi dojazdowe, 
chodniki) nie stwarzają 

Należy dokonać 
przeglądu warunków 
BHP w przedszkolu 
(okres po feriach 
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obiektów oraz sprzętu 
należącego do 
przedszkola dzieci na 
placu zabaw przed 
rozpoczęciem roku 
szkolnego i w trakcie 
roku szkolnego.

zagrożenia dla zdrowia 
i życia dziecii pracowników.
Przed rozpoczęciem roku 
szkolnego przeprowadzono 
kontrole stanu budynku 
przedszkola, sal i sprzętu 
w ogrodzie pod kątem 
bezpiecznych
 i higienicznych warunków 
korzystaniaz obiektów.
Dokonano wszystkich 
niezbędnych przeglądów 
technicznych – zaleceń brak.
Prawidłowo opracowano 
procedury  zwiazane z pandemią i
wdrożono do stosowania.

zimowych – termin II 
2021).
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5. Realizacja działań
Profilaktycznych 
określonych 
wrealizowanym  
programie wychowania 
przedszkolnego

– uwzględnianie  
zadań w planach  
miesięcznych (podstawa 
prawna:

Rozporządzenie MEN 
z dnia 14 lutego 2017 r. 
w sprawie podstawy 
programowej 
wychowania 
przedszkolneg oraz 
podstawy  
programowej kształcenia
ogólnego dla szkoły 
podstawowej, w tym dla
uczniów 
z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub 
znacznym, kształcenia 
ogólnego dla branżowej 
szkoły I stopnia, 
kształcenia ogólnego dla
szkoły specjalnej
przysposabiającej do 
pracy oraz kształcenia 
ogólnego dla szkoły 
policealnej – Dz.U. z 
2017 poz. 356 
zezm.).

Działania profilaktyczne zawarte 
w programach wychowania 
przedszkolnego realizowanych 
w poszcególnych grupach są we 
wszystkich grupach realizowane, 
zgodnie z miesięcznymi planami 
pracy.

Należy:
- uwzględnić 
działania 
profilaktyczne

w pracy z 
dzieckiem chorym, 
np.alergikiem,

6. Ocena realizacji 
wniosków 
z nadzoru 
pedagogicznego 
(podstawa prawna: 
rozporządzenie MEN
z dnia 25 sierpnia 2017 
r. w sprawie nadzoru 
pedagogicznego – t.j. 
Dz.U. z 2020 r. poz. 
1551).

Nie wszyscy nauczyciele znają 
wnioski z nadzoru pedagogiczne z 
ubiegłego roku szkolnego w związku 
z tym nie wszyscy potrafią wskazać 
działania podjęte na podstawie tych 
wniosków.

Nie  wszystkie  działania
podejmowane  na  podstawie
wniosków są  skuteczne
– nadal część nauczycieli nie zawsze
uwzględnia w organizacji zajęć 
aranżacji przestrzeni edukacyjnej 
i innych zalecanych warunków 

Dalsza obserwacja 
zajęć 
i przygotowania do
zajęć– aranżacja 
przestrzeni 
edukacyjnej 
(zgodnie 
z harmonogramem 
obserwacji).
- podjęte działania 
należy zawierać 
w formie adnotacji 
w planach 
miesięcznych).
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realizacjipodstawy programowej.

7. Kontrola poprawności 
organizacji i 
prowadzenia 
dokumentacji wycieczek
przedszkolnych oraz 
wyjść grupowych poza 
teren przedszkola 
(podstawa prawna: 
rozporządzenie
MENiS z dnia 31 grudnia
2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa 
i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach

i placówkach – t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 1604, 
rozporządzenie MENiS 
z dnia 8 listopada 2001 r. 
w sprawie warunków
i sposobu organizowania 
przez publiczne 
przedszkola, szkoły 
i placówki krajoznawstwa

i turystyki – Dz.U.  z 
2001  r. nr  135 poz.1516 
ze zm.).

Dokumentacja wycieczek jest 
przygotowywana poprawnie. 
Wszystkie niezbędne dokumenty 
znajdują siię 
w segregatorach grupowych.

Ze względu na 
pandemię 
wycieczki 
autokarowe nie 
odbyły się.
Spacery – zaleceń 
brak.

3. Wnioski związane ze zrealizowanymi w I półroczu radami szkoleniowymi

Temat szkoleniowej
rady

pedagogicznej

Termin
realizacji

Wnioski –
efekty

Wychowanie do wartości
poprzez kształtowanie 
postaw obywatelskich 
i patriotycznych 
w Przedszkolu nr 3 
w Brwinowie

22 
października 
2020 r. 

- normy zachowań patriotycznych zawarte są 
w Statucie Przedszkola, 
- zagadnienia z zakresu wychowania 
patriotycznego uwzględniane są w Rocznym 
Planie Pracy Przedszkola,
- miesięczne plany pracy realizowane przez 
nauczycieli w poszczególnych grupach 
zawierają treści patriotyczne,
- nauczyciele podejmują działania 
wychowawcze mające na celu wzmocnienie 
właściwych postaw patriotycznych,
- odpowiednie postawy patriotyczne 
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kształtowane są podczas wycieczek 
(wirtualnych), spacerów, poprzez konkursy, 
wystawy prac plastycznych,
-należy przypominać rodzicom, że 
w przedszkolu realizowane jest wychowanie 
patriotyczne,
- przykłady literatury, czasopism 
nauczycielskich, publikacji multimedialnych, 
nowości wydawniczych nauczyciele 
wykorzystają do tworzenia wspólnej bazy 
pomocy dydaktycznych (materiałów 
codziennej pracy z dziećmi).
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4. Podsumowanie szkoleń indywidualnych dla nauczycieli

Nauczyciele wykazują potrzebę doskonalenia się celem nabywania kompetencji w obszarze 
nauczania, wychowania i zaspakajania potrzeb rozwojowych dziecka (szkolenia, warsztaty, 
webinary).
Należy zorganizować spotkania z profesjonalistami w zakresie pracy z dzieckiem chorym na 
przewlekłe choroby, zadbać o to aby nauczyciele dzielili się wiedza zdpobyta w czasie szkoleń.

L.P. Nazwisko nauczyciela Szkolenie
1. Dudzińska Beata 1.PPK.

2.Wykorzystywanie elementów integracji sensorycznej 
w pracy nauczyciela.
3. Gry i zabawy dzieci w terapii dzieci z trudnościami 
w nauce czytania i pisania.
4. Sztuka perswazji dla nauczyciela czyli jak wpływać na 
uczniów i rodziców.
5. Pewność siebie dziecka.

2. Gardynik Katarzyna 1. PPK.
2. Odwrócona lekcja.
3. Trener TUS – I stopień.
4. Doceniaj nie oceniaj.
5. Trudne rozmowy z rodzicami – sytuacje konfliktowe 
w placówce.
6. Motywacja i inspiracja. Najważniejsze narzędzia 
nauczyciela.
7. Współczesny wymiar bezpieczeństwa w szkołach 
i w placówkach w okresie pandemii.
8. Jak wspierać osoby wrażliwe emocjonalnie?
9. Życie jest warte rozmowy: samotność. Światowy Dzień 
Zapobiegania Samobójstwom.

3. Idzikowska Marta 1.PPK.
2. Piosenki i zabawy na początek roku szkolnego.
3. Jesienne tralala, piosenki i zabaewy o temetyce jesiennej.
4. Piosenka i ruch – aktywne słuchanie muzyki.
5.Zimowe tralala, piosenki i zabawy o tematyce zimowej.

4. Jachimek Patrycja 1. BHP – pierwsza pomoc przedmedyczna.
2. PPK.
3. Nutki dla smyka „Początek roku w tanecznym krok” – 
zabawy rytmiczne i piosenki.
4. Tańce i bale w karnawale.
5. Zimowe inspiracje Krainy Muzyki.
6. Zabawy chustą animacyjną i tunelem.
7. Gry i zabawy rozwijające kreatywność. 

5. Kidzińska Agnieszka 1. PPK.
2.Wszystko o przesiewowych badaniach logopedycznych.
3. Badania słuchu.
4. SI w terapii logopedycznej dziecka z ASD.
5. Diagnoza i terapia rynolalii – rozwiązania praktyczne.
6. Diagnoza dziecka z powiększonymi migdałkami 
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podniebiennymi w aspekcie logopedyczno – 
ortodontycznym”.
7. Terapia dziecka z implantami ślimakowymi.
8. Seplenienie międzyzębowe: diagnoza, metody korekcji, 
terapia logopedyczna.
9. Jadłospis w żłobkach i przedszkolach.
10. Sensologopedia w  zaburzeniach odżywiania.
11. Jąkanie – od teorii do praktyki.
12. Pierwsza pomoc w przedszkolu i w szkole – warsztaty.

6. Kilczewska Aleksandra 1.  BHP – pierwsza pomoc przedmedyczna.
2.  PPK.
3. Jak wspierać rozwój twórczego myslenia u dzieci?
4. Jak bawić się z dziećmi, aby pokochały zajęcia 
w przedszkolu?

7. Kiljńska Anna 1 .PPK.
2. Praktyczne wskazówki jak wprowadzić metodę 
globalnego czytania Glenna Domana w grupach 
przedszkolnych.
3. Prawidłowy i nieprawidłowy rozwój dziecka w wieku 
0 – 7 lat.

8. Kwiatkowska Anita 1. BHP – pierwsza pomoc przedmedyczna.
2. PPK. 
3. Świąteczne zabawy muzyczno – ruchowe.    
4. Jak wspierać motywację dziecka?.

9. Łyszkowska Karolina 1.  BHP – pierwsza pomoc przedmedycza.
2. PPK..
3.Zimowe Inspiracje Krainy Muzyki.
4.Zabawy chustą animacyjną.
5.Gry i zabawy rozwijające kreatywność.

10. Partyka – Tkacz Patrycja 1. BHP – pierwsza pomoc przedmedyczna.
2. PPK.
3. Pozytywna dyscyplina.
4. Pozytywna dyscyplina w przedszkolu.
 5. Kolory depresji
 6. Trener TUS – I stopień.

11. Przybylik Ewa 1. PPK.
2. Kontrola zarządcza.
3. Obserwacja jako element nadzoru pedagogicznego.

5. Wnioski związane z realizacją uchwał

Uchwała
 – w sprawie

Działania

Zatwierdzenie planu 
pracy przedszkola na 
rok szkolny 
2020/2021

Zrealizowana 31 sierpnia 2020 r.
Zrealizowane działania ujęte w planie 
w minionym półroczu:
- przyjaciel przyrody,
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- piramida zdrowia,
- kodeks przedszkolaka,
- małe formy teatralne,
- wprowadzenie wartości w tematach kompleksowych,
- bajkoterapia,
- kształtowanie kompetencji cyfrowych,
- idzie jesień – zatrzymaj te chwile,
- budzenie empatii i opiekuńczego stosunku do zwierząt,
- piękna nasza Polska cała,
- podróże po Polsce,
- podglądanie żubrów w czasie rzeczywistym,
- spacer online w muzeum, wirtualne zwiedzanie zamków,
- wycieczki i spacery po najbliższej okolicy,
- kwadrans z kulturą.

Uzyskanie opinii 
dotyczącej 
dopuszczenia do 
użytku 
w przedszkolu 
zaproponowanych 
przez nauczycieli 
programów nauczania

Zrealizowana 31 sierpnia 2020 r.
Programy dopuszczone do realizacji na rok szkolny 2020/2021:
-Wychowanie przedszkolne 4 – latki
“Kubusie Puchatki” 5 – latki“Tygryski” - Planeta dzieci „Prawda, dobro,
piękno 
w świecie wartości”, Jolanta Wasilewska 
WSiP, ISBN: 978-83-02-1875-4
-Wychowanie przedszkolne 4 -5 latki “Smerfy” - „Program wychowania
przedszkolnego” Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata 
Paździo Pakiety edukacyjny: „Odkrywam siebie” A+ W. Żaba – 
Żabińska „Odkrywam siebie” BB + 
W. Żaba – Żabińska, M. Skrobacz MAC Edukacja 2020 r.
- Wychowanie przedszkolne 3 – latki “Krasnoludki” - Program 
wychowania przedszkolnego „ Wokół przedszkola” Małgorzata 
Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska Pakiet 
Edukacyjny: Olek i Ada, Marzanna Cieśla, Agnieszka Horabik, Monika 
Smułka, MAC Edukacja 2018 r.
- Język angielski - Program nauczania języka angielskiego zgodny 
z Podstawą Programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli 
oraz innych form wychowania przedszkolnego Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół dla przedszkoli oraz oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych, Magdalena Appel Joanna 
Zarańska Ewa Piotrowska, Wydawnictwo MACMILLAN rok wydania 
2017.
- Rytmika – zajęcia umuzykalniające - Program zajęć umuzykalniająco-
rytmicznych realizowany w roku 2020/202, program własny: Dorota 
Grejbus – Żebrowska.
- Religia - Kochamy dobrego Boga 
AZ-01-01/10 z dnia 09.06.2010 r. Wydawnictwo WAM

Powołanie zespołów 
nauczycielskich

Zrealizowana 31 sierpnia 2020 r.:
Zespół programowy – M. Idzikowska, A. Kilczewska.
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Zespół pomocy psychologiczno pedgogicznej – 
A. Kidzińska, K. Gardynik, P. Partyka – Tkacz.
Zespół Ewaluacyjny – B. Dudzińska, A. Kwiatkowska, 
K. Łyszkowska.
Zespół samokształceniowy – A. Kiljańska, P. Jachimek.

Zmiany w Statucie 
Przedszkola nr 3 
w Brwinowie

Zrealizowana 31 sierpnia 2020 r.:
W Statucie Przedszkola nr 3 w Brwinowie dokonano następujących 
zmian: 
1.W § 1 pkt. 4 – uzupełnia się podstawę prawną o:
-  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1148),
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – 
Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 60 );  
- ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych (Dz. U. z 2017 poz. 2203) 
- ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. 
Dz. U. 2019 r. poz. 1481 ze zm.);
- rozporządzeń wykonawczych do ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy 
wprowadzające ustawę –  prawo oświatowe i o systemie oświaty,  
- niniejszego statutu.
2. W § 1  dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 
- Przedszkole jest placówką nieferyjną i funkcjonuje przez cały rok 
szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący 
przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola 
i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny 
wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.
3. W § 4 pkt1 dodaje się podpunkt 6 w brzmieniu:
- dwa place zabaw: dla dzieci młodszych i dla dzieci starszych.
4. W § 14 dodaje się pkt.3 w brzmieniu:
- Rodzice dziecka składają - zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku
(RODO) - dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
dziecka i rodziców przez Administratora – Przedszkole nr 3 w 
Brwinowie w celu  przyjęcia do placówki oraz wszystkich czynności 
związanych z pobytem w placówce. Rodzice mają prawo wglądu i 
możliwość poprawiania danych oraz żądania ich bezwarunkowego 
usunięcia. 
5.  W § 17 pkt 5 zmienia brzmienia na: 
- Zasady realizowanych przez przedszkole świadczeń odpłatnych oraz 
zasady odpłatności za te świadczenia określa Statut Przedszkola nr 3 
w Brwinowie.
6. W  § 17 pkt 9 zmienia brzmienia na:
- Opłatę za miesiąc wakacyjny, w którym przedszkole pełni dyżur 
(lipiec, sierpień) rodzice (opiekunowie) regulują „z góry” w terminie 
ustalonym przez dyrektora przedszkola;
7.  W § 17 dodaje się pkt się pkt 14, który otrzymuje brzmienie:
-  Ewentualna powstała nadpłata zostaje rozliczona w miesiącu 
następnym, bez konieczności jej zwrotu rodzicom/opiekunom prawnym 
na ich konto;
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8. W  § 17 pkt 14 – 18, zmieniają numerację na 15 -19.
9. W § 21 pkt 11 dodaje się podpunkt 4) w brzmieniu:
- nagminne – mimo upomnień - przyprowadzanie do Przedszkola 
dziecka cierpiącego na choroby zagrażające zdrowiu innych dzieci;
10. W § 21 pkt 11 podpunkty 4 – 7 zmieniają numerację na podpunkty 
4 – 8.
11. W § 36 pkt 1 dodaje się podpunkt 15) 
w brzmieniu:
- stosowania się do obostrzeń wprowadzonych przez dyrektora 
Przedszkola, Organ prowadzący albo inne właściwe organy 
w związku w przypadku wprowadzenia stanu epidemicznego.

Zmiany dokonane 
w arkuszu 
organizacyjnym 
przedszkola na rok 
szkolny 2020/2021

Zrealizowana 15 września 2020 r. – pozytywna opinia na temat zmian 
w arkuszu organizacyjnym przedszkola na rok 2020/2021: zatrudnienie 
5 nauczycieli wych. przedszkolnego i 1 nauczyciela wspomagającego 
wynikające z rozwiązania umowy o pracę z 3 nauczycielkami 
i odejściem na emeryturę 1 nauczycielki, nowe przydziały do grup:
- Anna Kiljąńska - 25/25 – „Krasnoludki”
- Karolina Łyszkowska – 25/25 – „ Tygryski”

- Wakat - uzupełnienie etatu dyrektora 20/25 przydzielono godziny 
ponadwymiarowe (Karolina Łyszkowska – 10/25 – „Kubusie Puchatki” 
i Anita Kwiatkowska – 10/25 – „Kubusie Puchatki”).
W związku z wakatem na stanowisku psychologa zatrudniono: 
Katarzyna Gardynik – 15/22
W związku z wakatem na stanowisku nauczyciela wspomagającego 
zatrudniono Patrycję Partykę – Tkacz – 20/20 – „Smerfy”
W związku z wakatem na stanowisku nauczyciela  zajęć korekcyjno-
kompensacyjnych zatrudniono Anitę Kwiatkowska – 1 godz./tyg. – 
„Smerfy”.
Za osoby, z którymi rozwiązano stosunek pracy z dniem 31 sierpnia 
2020 r. zatrudniono: Anitę Kwiatkowską 25/25 – za Katarzynę 
Gawrońską 25/25 – „Kubusie Puchatki”, Aleksandrę Kilczewską 25/25 
– za Anna Spinek 25/25  – „ Smerfy”, Patrycje Jachimek 25/25 – za 
Katarzynę Jabłonowską -  25/25 „Krasnoludki”.

Zaopiniowanie planu
finansowego 
przedszkola na rok 
2021.

Zrealizowana 15 września 2020 r. – pozytywna opinia na temat 
przedłożonego przez dyrektora planu; załącznik do protokołu z RP.

Opinia w sprawie 
wniosku remontowo –
budowalnego na rok 
2021

Zrealizowana 15 września 2020 r. – pozytywna opinia członków Rady 
Pedagogicznej na temat przedstawionego wniosku: załącznik do 
protokołu z RP.

6. Podsumowanie realizacji planu monitorowania
przebiegu i skuteczności działań podejmowanych przedszkolu 

w roku szkolnym 2020/2021
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Obszar 
monitorowania

Wnioski z monitorowania Działania nauczycieli

Realizacja zadań w 
rocznym
planie pracy 
wychowawczo- 
dydaktycznej.

Działania zawarte w planie pracy 
są
realizowane sukcesywnie 
i systematycznie, zgodnie 
z planem.

Należy realizować działania 
określone w planie zgodnie 
z terminami.

Monitorowanie realizacji 
zadań wychowawczych 
i profilaktycznych (ocena 
realizacji na podstawie 
informacji
 w sprawozdaniach 
półrocznych i rocznych).

Diagnoza potrzeb rodziców 
i środowiska lokalnego w 
zakresie działań 
wychowawczych 
i profilaktycznych przedszkola 
została częściowo 
przeprowadzona. Zbadano w 
tym obszarze potrzeby rodziców

i nauczycieli.

Należy dokonać diagnozy 
potrzeb środowiska 
przedszkolnego w zakresie 
działań przedszkola, które 
wzmocnią wychowawczą 
rolę przedszkola (do III 
2021).

Należy przeprowadzić
monitorowanie podstawy 
zgodnie z planem nadzoru
i systematycznie prowadzić 
dokumantację monitorowania.

Monitorowanie ilościowe
 i jakościowe realizacji
podstawy programowej.

Podstawa programowa 
realizowana rytmicznie.

Realizacja zadań w 
planach zespołów 
nauczycielskich (ocena 
realizacji na podstawie 
informacji 
w sprawozdaniach).

Działania z planów zespołów 
nauczycielskich zostały 
w większości zrealizowane.
Brak wyznaczonych zadan 
w zespółach, brak planów pracy 
zespołów: 

Należy zadbać, aby wszystkie 
zespoły zaplanowały swoją
pracę i realizowały działania 
zaplanowane.

Realizacja zadań 
specjalistów 
zatrudnionych w 
przedszkolu (ocena 
realizacji na podstawie 
informacji 
w sprawozdaniach 
i obserwacji).

Wszystkie działania z planów 
pracy specjalistów są 
zrealizowane.

Należy zadbać, aby we 
wszystkich grupch 
realizowano działania 
zaplanowane 
w przedszkolnych 
dokumentach.

Monitorowanie realizacji 
działań ustalonych na 
podstawie wniosków 
z nadzoru 
pedagogicznego.

Nie wszyscy auczyciele znają 
wnioski z nadzoru pedagogiczne 
z ubiegłego roku:
- realizacja podstawy 
programowej z uwzględnieniem 

Należy zadbać o pełną 
realizacji działań ustalonych  
na podstawie wniosków z 
nadzoru pedagogicznego.

19



zalecanych form i sposobów jej 
realizacji – dokumentacja zgodna

z zaleceniami,
- autoewaluacja miesięcznych 
planów pracy pod kątem 
realizacji podstawy programowej,
- analiza wytworów prac dzieci,
- dokonywanie oceny rozwoju 
dziecka w kartach obserwacji, 
potwierdzenie przez rodzica 
zapoznania się z jej wynikami,
- ocena efektywności udzielanej 
pomocy psychologiczno-
pedagogicznej poprzez 
rejestrowanie osiągnięć 
wychowanków,
- pozytywna ocena 
zaproponowanych przez 
nauczycieli programów 
nauczania pod kątem 
kompletności podstawy 
programowej,

Nauczyciele potrafią wskazać 
działania podjęte na podstawie 
tych wniosków, ale nie 
wszystkie działaniasą skuteczne.

7. Wnioski i rekomendacje z obserwacji zajęć

Problematyka 
obserwacji

Wnioski i rekomendacje Działania nauczycieli

Nauczyciele rozwijają 
kompetencje kluczowe 
dzieci: samodzielność, 
kreatywność,
innowacyjność, w 
procesie zdobywania 
wiedzy 
i umiejętności, zgodnie 
z podstawą 
programową.

Obserwacje zajęć realizowanych 
przez nauczycieli wskazują, że 
nauczyciele rozwijają kompetencje 
kluczowe dzieci zgodnie z podstawą
programową.
W kształtowaniu kompetencji 
kluczowych nauczyciele zbyt rzadko
korzystali ze środków 
dydaktycznych związanych z 
technologią informacyjno-
komunikacyjną oraz 
z nowatorskich metod stosowanych
w edukacji dostosowanej dla dzieci 
w wieku przedszkolnym, 
zdecydowanie częściej korzystali 
z technologii informacyjno- 
komunikacyjnej w czasie zdalnego 

Nauczyciele przygotują 
szkolenie dla członków 
rady pedagogicznej 
w formie warsztatu 
„Zastosowanie technik 
aktywizujących na 
zajęciach kształtujących 
kompetencje kluczowe 
dzieci” (na następne 
zebranie rady 
pedagogicznej.

Należy ustalić zasady 
współpracy przy 
kształtowaniu kompetencji. 
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nauczania.
Nauczyciele nie zgłaszają żadnych 
ograniczeń, które mogłyby 
uniemożliwiać pełne kształtowania 
kompetencji kluczowych dzieci 
podczas zajęć organizowanych 
w przedszkolu.
Nauczyciele uwzględniają różnice 
rozwojowe poszczególnych dzieci 
w proponowanych zadaniach
i organizowanych działaniach 
pedagogicznych.
Rekomendacje:

- należy systematycznie 
wykorzystywać technologie 
informacyjno-komunikacyjne 
dostosowane do dzieci w wieku 
przedszkolnym w kształtowaniu 
kompetencji kluczowych u dzieci 
w edukacji matematycznej,

- prawidłowy rozwój kompetencji 
kluczowych umożliwia pełne 
uczestnictwo dzieci w życiu 
społecznym – dlatego nauczyciele 
powinni współpracować ze sobą 
przy ich rozwoju.

Gromadzenie informacji
na temat stosowanych 
przez nauczycieli 
sposobów bezpiecznego 
posługiwania się 
technologią 
multimedialną 
i komputerową oraz 
wdrażania dzieci do 
odpowiedzialnego 
i bezpiecznego 
posługiwania
się sprzętem
komputerowym
i  multimedialnym.

Z poczynionych obserwacji zajęć 
wynika, że:
- nauczyciele znają i stosują zasady 
odpowiedzialnego i bezpiecznego 
posługiwania się sprzętem 
komputerowym.
- w miarę posiadanych umiejętności 
oraz możliwości technicznych  
przedszkola,  posługują się
technologią multimedialną
i komputerową,
- nauczyciele uświadamiają 
dzieciom zasady odpowiedzialnego
 i bezpiecznego posługiwania się 
sprzętem komputerowym.
Rekomendacje:
- należy dostosowywać na bieżąco 
metody pracy do potrzeb i 
możliwości dzieci,

- należy częściej korzystać 
z multimediów i przedstawiać je 
jako źródło wiedzy,

Nauczyciele określą 
potrzeby sprzętowe oraz 
rozwojowe 
w zakresie posługiwania 
się urządzeniami 
komputerowymi
i multimedialnymi, listę 
potrzeb sporządzić należy
w terminie do końca lutego 
2021 r.
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- należy zorganizować szkolenie dla 
nauczycieli w zakresie 
wykorzystania środków
multimedialnych na zajęciach.

Obserwacje planowe
prowadzonych zajęć:

- kształtowanie 
umiejętności dodawania 
i odejmowania oraz 
manipulowania 
przedmiotami przez 
rachowanie na palcach 
i innych zbiorach 
zastępczych,

-  umiejętność mówienia, 
słuchania 
w zróżnicowanych 
sytacjach 
komunikacyjnych,

- realizacja zagadnień 
proorientacji zawodowej 
w procesie dydaktyxczno
– wychowawczym,

- indywidualizacja 
w zakresie opieki 
wsparcia dzieci w czasie 
zajęć 
w ogrodzie 
przedszkolnym lub innek 
edukacji przyrodniczej,

- stosowanie kar i nagród,
ich forma, uzasdnie nie 
i skuteczność,

- wykorzystywanie 
technologi 
iinformacyjno- 
komunikacyjnej w trakcie
zjęć dudaktyczno – 
wychowawczych, oraz 
w przygotowaniu kart 
pracy.

- nauczyciele organizują zajęcia 
zgodnie z podstawą programową, 
realizując  zatwierdzone programy   
wychowania   przedszkolnego,
- stosowane metody pracy 
uwzględniają indywidualne potrzeby
dzieci (w tym opinie z poradni),
- stosowane metody aktywizujące 
oraz multimedialne pozwalają na 
przygotowanie dzieci do 
bezpiecznego korzystania z mediów,
- kreatywność dzieci w procesie 
zdobywania wiedzy i umiejętności 
jest systematycznie nagradzana,
- treści dydaktyczne i wychowawcze 
są przekazane twórczo i atrakcyjnie.

Obserwacja zajęć: A. Kiljańska 5.10
2020 r., „Wiewiórka w parku”,  
B. Dudzińska – 12.11.2020 r. – 
„Warszawa stolica Polski”,
P. Jachimek - 7.12.2020 r. „Idzie 
zima ze śniegiem”, Łyszkowska K. 
– 03.12.2020 r., Kwiatkowska A. – 
„Jestem Polakiem” – 09.11.2020 r.

Nauczyciele opracują 
materiał szkoleniowy – nt. 
stosowania różnorodnych 
metod pracy z dziećmi 
jako atrakcyjnych form 
łączenia treści 
dydaktycznych 
i wychowawczych.
Nauczyciele wykorzystują 
wnioski z dokonanych 
obserwacji zajęć do 
planowania pracy.

Obserwacje
przeprowadzonych
uroczystości (Dzień 
Przedszkolaka, Święto 

Z poczynionych obserwacji wynika, 
że:
- organizowane uroczystości 
uwzględniają aktywność dzieci,

Wszyscy nauczyciele
przedstawią autoewaluację
własnej pracy – składając 
sprawozdania półroczne 
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Niepodległości, 
Mikołajki, Wigilia, Dzień
Babci 
i Dziadka).

- uroczystości w przedszkolu, choć 
w zamkniętym gronie (ze względu 
na zalecenia GIS i niełączenie grup),
są dostosowane do możliwości 
rozwojowych dzieci i 
zorganizowane w oparciu o 
realizowane programy wychowania 
przedszkolnego,

- uroczystości są zgodne z rocznym 
planem pracy przedszkola,
- nauczyciela sa b.zaangazowani 
w przygotowanie dzieci i sal do 
występów,
-  właściwe  zachowania  dzieci są
zawsze nagradzane.
Rekomendacje:
- należy nadal wszystkie wydarzenia

i uroczystości realizować zgodnie 
z treścią podstawy programowej,

- nauczyciele powinni 
systematycznie i zasadnie nagradzać
dzieci za ich właściwe postawy 
podczas uroczystości,
- należy nagrania z przebiegu 
uroczystości dostarczać rodzicom.

w których odniosą się do 
realizowanych 
uroczystości zgodnie 
z planem pracy w roku 
szkolnym 2020/2021.

5. Wnioski z ewaluacji wewnętrznej

W  związku z aneksem do planu nadzoru pedagogicznego na rok 2019/2020, wprowadzonym 
z powodu pandemii, we wrześniu 2020 r. przeprowadzono 2 etap ewaluacji z minionego roku 
szkolnego 2019/2020.
Ewaluacja zaplanowana na bieżący rok szkolny zostanie przeprowadzona w 2 etapach: 
styczeń/luty i maj 2021 r., a dotyczyć będzie : oceny stopnia znajomości i przestrzegania norm 
społecznych w przedszkolu przez wychowanków i nauczycieli. Opracowane i przygotowane 
zostały narzędzia badawcze.

Badany 
obszar –

ewaluacja

Wnioski i rekomendacje    Działania nauczycieli
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Obszar: „ Efekty 
działalności 
dydaktycznej, 
wychowawczej 
i opiekuńczej oraz
innej działalności 
statutowej 
przedszkola. 
Przedszkole 
osiąga cele 
zgodne 
z polityką 
oświatową 
państwa. 
Przedszkole 
doskonali efekty 
swojej pracy”
 Przedmiot 
ewaluacji: 
Bezpieczeństwo 
dziecka 
w przedszkolu.

Analiza dokumentów
Przedszkole posiada wewnętrzne procedury 
i regulaminy związane 
z bezpiecznym pobytem dzieci 
w przedszkolu. Statut Przedszkola, wskazuje
,że nauczyciele i personel są zobowiązani do
czuwania nad bezpieczeństwem dzieci, 
zawiera procedury dotyczące 
bezpieczeństwa  dzieci podczas spacerów i 
wycieczek, omawia sposób 
przyprowadzania 
i odbierania dziecka z przedszkola oraz 
określone są w nim  prawa 
i obowiązki dziecka.
Nauczyciele realizują zagadnienia, 
dotyczące bezpieczeństwa i właściwych 
zachowań. Realizacja w/w tematów  
przeprowadzana jest w różnych formach, 
najczęstszą z nich są: zajęcia 
zorganizowane, zabawy tematyczne, 
rozmowy indywidualne, teatrzyki 
tematyczne, współpraca z instytucjami 
zajmującymi się bezpieczeństwem, co ma 
odzwierciedlenia 
w planach miesięcznych i wpisach do 
dzienników. Nauczyciele zapobiegają 
negatywnym zachowaniom.
Wyniki przeprowadzonych badań
Na podstawie przeprowadzonych badań, 
uzyskanych informacji z ankiet,
analizy dokumentów można  udzielić 
odpowiedzi na pytania kluczowe.
WNIOSKI Z BADAŃ 
1. W przedszkolu przestrzegane są zasady 
bezpieczeństwa. Dzieci systematycznie  
zapoznawane są z normami i zasadami 
postępowania.
2. Zagospodarowanie sal, w których 
przebywa dziecko jest funkcjonalne i 
bezpieczne.
3. W każdej grupie wiekowej opracowany 
jest kodeks zachowania.
4. Rodzice uważają, że dzieci czują się 
w przedszkolu bezpiecznie. 
5. Dzieci czują się w przedszkolu 
bezpiecznie i wiedzą, jakich zachowań się 
od nich oczekuje.
6. Nauczyciele, pracownicy przedszkola 
stale przypominają i wdrażają do 
właściwych zachowań. Dokładają wszelkich
starań, aby 

Nauczyciele realizują 
zagadnienia 
bezpieczeństwa 
w różnych 
formach ,najczęstsze to 
zajęcia dydaktyczne, 
zabawy tematyczne, 
Dzieci biorą udział w 
teatrzykach tematycznych, 
omawiane są zasady 
dobrego zachowania, 
kształtowane są zasady 
dobrej zabawy. 
Eliminowane są 
negatywne zachowania. 
We wszystkich salach 
powieszone są „grupowe 
kodeksy zachowania”. 
Organizowane są 
spotkania 
z przedstawicielami straży 
miejskiej i służby zdrowia.
Realizacja tematów 
o bezpieczeństwie odbywa
się również podczas pracy 
indywidualnej, spacerów, 
wycieczek, poprzez 
wykorzystanie literatury 
dziecięcej, bajkoterapii, 
zwracanie  uwagi 
w codziennej zabawie. 
W czasie spacerów  czy 
wycieczek dzieci 
zabezpieczone są 
dodatkowo przez 
kamizelki i chusty 
odblaskowe i dostosowaną
do potrzeb odpowiednią 
ilość opiekunów.
Podejmowane przez 
nauczycieli działania 
w tym zakresie mają 
odzwierciedlenie 
w prowadzonej 
dokumentacji.
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w otoczeniu dziecka nie było żadnych 
zagrożeń.
7. Placówka posiada szereg dokumentów 
określających zasady bezpieczeństwa 
i normy zachowań w przedszkolu.
8. Wykwalifikowana kadra posiadająca 
i poszerzająca wiedzę na temat zachowań 
niewłaściwych i ich eliminowania.
9. Rodzice są informowani o niewłaściwym 
zachowaniu dziecka w celu ujednolicenia 
systemu nagradzania i stosowania 
pozytywnych wzmocnień.
REKOMENDACJE DO DALSZEJ 
PRACY:
1. Umieszczanie na stronie internetowej 
przedszkola, obowiązujących dokumentów 
regulujących zasady bezpieczeństwa do 
wiadomości rodziców( regulaminy, 
procedury, zasady).
2. Zwiększenie ilości zajęć wychowawczych

z udziałem rodziców ( po ustaniu pandemii).
3. Zorganizowanie szkolenia dla nowych 
pracowników z udzielania pomocy 
przedmedycznej.
4. Zdecydowanie, stanowczość 
i konsekwencja cechująca wszystkich 
nauczycieli podczas stosowania 
wzmocnienia właściwych zachowań u 
dzieci.
5. Kontynuacja pracy pedagogicznej 
w sposób zapewniający utrzymanie 
wysokiej jakości pracy w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa dziecka m.in. 
poszerzać pracę dydaktyczno – 
wychowawczą o ciekawe innowacyjne 
projekty, programy edukacyjne.
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6. Informacja o działalności Przedszkola nr 3 w Brwinowie

Mocne strony: 
- dzieci podczas pobytu w przedszkolu nabywają wiadomości i umiejętności określone 
w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
- w sposób systematyczny i rzetelny diagnozuje się i analizuje osiągnięcia dzieci,
- nauczyciele uwzględniają możliwości rozwojowe dzieci o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych
- nauczyciele dokumentują pracę indywidualną i zespołową w dziennikach zajęć,
- rodzice na bieżąco są informowani o osiągnięciach dzieci,
- dzieci chętnie się wypowiadają w swobodnych rozmowach,
- chętnie biorą udział w zorganizowanych zajęciach grupowych,
- starają się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych,

- prezentują wysoka sprawność w zakresie motoryki dużej,
- chętnie uczestniczą w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym,

- doskonalą umiejętności społeczne,
- orientują się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby,

- wiedzą, ze wszyscy ludzie mają równe prawa,
- starają się obdarzać uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują,
- grzecznie zwracają się do dorosłych w przedszkolu i na ulicy,
- potrafą zgodnie bawić się z innymi dziećmi,
- znają zagrożenia płynące ze świata ludzi i wiedzą jak ich unikać,
- radzą sobie w sytuacjach zadaniowych,
- empatycznie reagują na dzieci, którym coś się przytrafia,
- określają jasno zasady zachowania,
- wiedzą, jak należy zachowywać się np. w czasie uroczystości,
- większość samodzielnie korzysta z toalety, myje, wyciera ręce i twarz,

- wszystkie dzieci, które pomocy specjalistów potrzebują i rodzice wyrazili na nią zgodę 
taką pomocą są objęte.

Słabe strony: 
- dzieci nie potrafią wymienić nazwy swojego kraju i stolicy, nie znają adresu zamieszkania,
- nie potrafią wyjaśnić, czym zajmują się ich rodzice,
- dzieci mają kłopoty z utrzymaniem porządku w czasie zabawy i odłożeniu zabawek po jej 
zakończeniu,

- bardzo dużo dzieci ma wady wymowy,
- działania wspierające nie zawsze przynoszą pożądany skutek z uwagi na brak współpracy 
niektórych rodziców oraz niską frekwencję uczęszczania na zajęcia,
- nie respektują zasad dobrego zachowania, w przedszkolu, na placu zabaw,
- nie zawsze potrafią współdziałać z innymi, nie przestrzegają reguł,
- niewiele dzieci dzieci wykonuje czynności precyzyjne (zapinanie guzików, wiązanie 
sznurowadeł),

- dzieci po schodach schodzą- wchodzą krokiem dostawnym,  
- dzieci spożywają posiłki niewłaściwie używając sztućców.
- słabo radzą sobie w sytuacjach trudnych i nowych, nie przewidują skutków swoich zachowań,

- brak rozpoznania potrzeb dzieci uzdolnionych, 
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Wnioski: 
- przedszkole osiąga wysokie wyniki w procesie kształcenia dzieci, o czym świadczy 
wysoki poziom nabytych umiejętności w obszarze rozwoju fizycznego oraz społecznego 
i  poznawczym obszarze rozwoju,
- współpraca ze środowiskiem lokalnym pozwalała kształtować aktywność społeczną 
dzieci. Poprzez udział w konkursach, organizowanie spotkań z ciekawymi liudźmi, 
wykonującymi różne zawody możliwa jest szeroka współpraca z instytucjami użyteczności 
publicznej, a także promocja przedszkola w środowisku lokalnym,
- nie wszystkie informacje przekazywane przez dyrektora trafiają do zainteresowanych.
    
Rekomendacje na drugie półrocze: 
Aby utrzymywać wysoki poziom w zakresie nabywania przez dzieci wiadomości 
i umiejętności, samoobsługi i uspołecznienia wskazane jest:
- dalsze kontynuowanie działań podejmowanych przez nauczycieli obecnie,
- wzbogacanie wyposażenie sal,
- doskonalenie sprawności manualnej, 
- rozwijanie i doskonalenie prawidłowej wymowy, 
- rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci,
- kontynuowanie pracy nad przestrzeganiem zapisów zawartych w kontraktach grupowych, przede 
wszystkim dotycząych zgodnej, bezkonfliktowej zabawy,

- kontynuowanie realizacji działań określonych w rocznym planie pracy oraz zadań 
określonych w podstawie programowej, by umożliwić dzieciom pełny, wielokierunkowy 
rozwój, adekwatny do ich potrzeb i możliwości,
- kształtowanie u  dzieci umiejętnośi poprawnego zachowania się w czasie uroczystości,
- doskonalenie umiejętności samoobsługowych,
- prowadzenie zajęć i uroczystości w formie budzącej zainteresowanie dzieci,
- wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku,

- zorganizować pomocy dla dzieci uzdolnionych,
- kontynuowanie podjętych działań promocyjnycuh, które okazały się skuteczne, np. 
prowadzenie strony internetowej przedszkola, wydawanie gazetki przedszkolnej,
- bieżące rozwiązywanie problemów (informacje o potrzebach stanowią dla dyrektora 
i nauczycieli wskazówki do realizacji zadań i rozwiązywania problemów,
- zadbanie o pełny przepływ informacji, a także uatrakcyjnić i wzbogacić formy przekazu 
skierowane do rodziców.

Praca z małymi dziećmi wiąże się z nieustannym naciskiem na kształtowanie samodzielności, 
uspołecznianie, a także oddziaływanie na pozostałe funkcje rozwojowe, które pozwolą 
dzieciom dobrze poznać najbliższe otoczenie, środowisko 
i bezproblemowo w nim funkcjonować. Mowa (rozwój narządów mowy), samoobsługa, 
ogólna sprawność ruchowa i manualna, umiejętność słuchania, sprzątanie po zabawie 
i po pracy, szybkie i sprawne reagowanie na polecenia nauczyciela – to obszary, które 
wymagają ciągłych ćwiczeń i usprawnień.
W Przedszkolu nr 3 w Brwinowie w roku szkolnym 2020/2021 zatrudnionych jest 
11 pracowników pedagogicznych w tym 1 nauczyciel wspomagający, logopeda i psycholog 
i 13 pracowników administracyjno-obsługowych. Funkcjonują 4 grupy : „Krasnoludki” – 3-
latki, „Kubusie Puchatki” – 4-latki, „Smerfy” – 4-5-latki, „Tygryski” – 5-latki, w których jest 
po 25 dzieci. Łącznie w przedszkolu jest 100 dzieci. W  bieżącym roku szkolnym ze względu 
na obostrzenia związane z Coid – 19 nie prowadzone są zajęcia dodatkowe odbywające się po
podstawie programowej. W ramach podstawy programowej wszystkie dzieci majaą 

27



zapewnione zajęcia z języka angielskiego i religii ( dla dzieci, których rodzice wyrazili zgodę 
na udział ich dzieci w zajęciach). Zajęcia umuzykalniające, rytmiczne i akompaniamant we 
wszystkich grupach wiekowych prowadzi specjalista. W przedskzolu wykonano wszystkie 
niezbędne przeglądy: gazowy, elektryczny łącznie z pomiarami, budynku i placów zabaw. 
Nie odbyły się żadne kontrole zewnętrzne. Odbywają się różne konkursy wewnętrzne dla 
całego przedszkola i konkursy organizowane w grupach. Wszystkie dzieci biorące w nich 
udział otrzymują dyplomy i nagrody.
W związku z sytauacją pandemiczną w całym przedszkolu zostały zawieszone zajęcia na 
5 dni, a w grupie najmłodszej doatkowo  na 2 dni, za zgodą organu prowadzącego i PSSE 
w Pruszkowie, z powiadomieniem KO w Warszawie. W czasie zawieszenia zajęć 
prowadzono nauczanie zdalne. Jednak niewielu rodziców podjęło współpracę 
z nauczycielkami. 
Przedszkole współpracuje z firmami zajmującymi się  doskonaleniem nauczycieli, 
z instytucjami wspierającymi proces wychowania przedszkolnego, UG Brwinów, KO 
w Warszawie. Współpraca z nowymi instytucjami w środowisku lokalnym i kontynuacja 
wcześniej podjętej współpracy w celu zwiększenia atrakcyjności przedszkola i jego oferty 
(np. wspólna organizacja imprez, konkursów, akcji charytatywnych itp.) nastąpi po ustaniu 
obostrzeń związanych z pandemią.

                                                                                                              Opracowała: 

                                                                       Ewa Przybylik – dyrektor Przedszkola nr 3 w Brwinowie
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