
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO 
SPRAWOWANEGO W PRZEDSZKOLU NR 3 W BRWINOWIE 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Nadzór sprawowany był zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru 
pedagogicznego w oparciu o plan nadzoru opracowany przez dyrektora przedszkola. Zadania przewidziane w planie nadzoru 
pedagogicznego na rok 2020/2021 zostały zrealizowane, mimo zawieszenia czasowego zajęć i prowadzenia zdalnego nauczania.
W przedszkolu zatrudnionych było 8 nauczycieli (łącznie z dyrektorem) - 2 – nauczyciele dyplomowani, 1 – nauczyciel mianowany,
1 – nauczyciel kontraktowy i 4 nauczycieli stażystów, 2 specjalistów (logopeda i psycholog) – nauczyciele kontraktowi i nauczyciel 
wspomagający – nauczyciel stażysta.
Nadzór pedagogiczny sprawowany był poprzez ewaluację, kontrolę, wspomaganie, obserwację i monitorowanie.

1. EWALUACJA

Przedmiot:  „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”,
 Cel:  Oceny stopnia znajomości i przestrzegania norm społecznych w przedszkolu przez wychowanków i nauczycieli.

Powołany został zespół do spraw ewaluacji, który działał zgodnie z przyjętym planem. Opracował on projekt ewaluacji, 
z którym Rada Pedagogiczna została zapoznana na posiedzeniu Rady,  opracował narzędzia do badań, które zostały  
przeprowadzane zgodnie z harmonogramem.
W placówce ewaluację przeprowadzono w dwóch etapach. 

PODSUMOWANIE

W przedszkolu podejmuje się działania wychowawcze mające na celu zmniejszenie zagrożeń  oraz wzmocnienie pożądanych  
postaw. Wychowankowie maja poczucie bezpieczeństwa, wiedzą też, jakich zachowań się od nich oczekuje. W przedszkolu 
analizuje się i ocenia podejmowane działania wychowawcze ,a w razie potrzeby modyfikuje je. Nauczyciele dbają o fizyczne 
i emocjonalne bezpieczeństwo dzieci. Wychowankowie przebywają w salach dostosowanych odpowiednio do liczby dzieci.  
W opinii rodziców dzieci są jasno informowane o zasadach obowiązujących w przedszkolu. W każdej chwili mogą liczyć na 
pomoc nauczyciela i personelu.
Przedszkole dysponuje ilością zabawek dopasowaną do potrzeb. Meble oraz  wyposażenie łazienek jest dopasowane do wzrostu 
dzieci. Rodzice uważają, że nauczyciele  stosują różne formy i metody pracy w realizowaniu zagadnień związanych 
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z bezpieczeństwem. Dzieci podczas zajęć, nabywają umiejętności pozwalające na wzmacnianie właściwych zachowań. 
Przedszkole według rodziców podejmuje właściwe działania, mające na celu eliminacje niewłaściwych zachowań 
i wzmacnianie właściwych. W razie konieczności, rodzice są informowani o niewłaściwym zachowaniu dzieci i ustaleniu 
wspólnych działań wychowawczych, stosowanym systemu kar (np. odsunięcie od zabawy w celu przemyślenia własnego 
zachowania, pokazywanie przykładów dobrych zachowań z literatury dziecięcej).
Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. Wiedzą, jak należy się zachowywać w przedszkolu, na spacerze, podczas 
zajęć. Nauczyciele natychmiast reagują, gdy wychowankowie zachowują się niezgodnie z przyjętymi normami społecznymi. 
Z analizy dokumentów wynika, że w przedszkolu analizuje się i ocenia podejmowane działania wychowawcze ( podczas rad 
pedagogicznych, spotkań z rodzicami, rozmów indywidualnych z rodzicami).

WNIOSKI Z BADAŃ

Mocne strony

1. W przedszkolu kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.
2. W przedszkolu prowadzone są działania w celu eliminowania zagrożeń oraz wzmacniania  właściwych zachowań.
3. Rodzice są włączani do podejmowanych w przedszkolu działań wychowawczych.
4. Nauczyciele uczą bezpiecznych zachowań i wdrażają do przestrzegania norm społecznych.
5. Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie.
6. Relacje między wszystkimi członkami społeczności przedszkolnej oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
7. Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.
8. Eliminowane są zagrożenia oraz wzmacniane właściwe zachowania.

Słabe strony

Brak bramek zabezpieczających bezpośrednie wyjście dziecka  z przedszkolnej furtki na ulicę.

Rekomendacje

Utrzymywać wysoką jakość pracy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom.

2. KONTROLA
Przeprowadzono wszystkie zaplanowane kontrole i kontrole doraźne.
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Dokumentowanie procesu dydaktyczno – wychowawczego:
1. Poprawność, terminowość prowadzenia dokumentacji pedagogicznej przez nauczycieli.
2. Kontrola realizacji praw rodzica do znajomości: planu dnia, wymagań edukacyjnych opracowanych przez nauczycieli grupy, 
w oparciu o podstawę wychowania przedszkolnego, programu nauczania.
3. Prowadzenie dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez nauczycielki i specjalistów.

Procesy edukacyjne:
1. Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do możliwości i potrzeb dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
2. Realizacja zajęć rewalidacyjnych i innych specjalistycznych.
3. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego we wczesnym wspomaganiu rozwoju.
4. Przestrzeganie zagospodarowania czasu aktywności dziecięcej.

Wychowanie, opieka BHP:
1. Zapewnianie bezpieczeństwa wychowanków w czasie zajęć w ogrodzie i w sali.
2. Kontrola organizowanych wycieczek przedszkolnych przygotowanie, realizacja, zachowanie procedur, bezpieczeństwo, 
opieka.

Przestrzegania przepisów prawa oświatowego i statutowego przez nauczycieli:
1.Zgodność programów wychowania przedszkolnego z podstawą programową.
2.Prowadzenie obserwacji pedagogicznych - Analiza pod kątem różnorodności przesyłanych propozycji do rodziców 
( preferowane zabawy, wspólna aktywność).
3.Prawidłowość prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki - Analiza pod kątem różnorodności 
przesyłanych propozycji do rodziców ( preferowane zabawy, wspólna aktywność).

W związku z sytuacją jaka miała i ma miejsce w kraju – trwającym  stanem epidemicznym, dyrektor przedszkola podejmował 
bieżące działania kontrolne:
- sprawdzał, czy ustalone sposoby i tryb realizacji zadań przedszkola w okresie czasowego ograniczenia jego funkcjonowania 
zostały wdrożone (realizacja podstawy programowej),
- koordynował współpracę nauczycieli z rodzicami i dziećmi w zmienionych warunkach działania przedszkola, w tym 
wspieranie w pracy z dzieckiem, 
- nadzorował kształcenie dzieci objętych w przedszkolu kształceniem specjalnym lub pomocą psychologiczno-pedagogiczną (do
16 marca 2021 r.),
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- ustalił sposób dokumentowania realizacji zadań przedszkola, a następnie kontrolował prowadzenie ustalonej dokumentacji,
- wspomagał nauczycieli w procesie zdalnego nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zajęcia 
z wykorzystaniem aplikacja Google Meet),
- nadzorował przestrzeganie przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z pandemią oraz wytycznych 
GIS, MZ i MEN.

Spostrzeżenia i wnioski:
Programy wychowania przedszkolnego, które byłe realizowane w roku szkolnym 2020/2021, były zgodne z podstawą 
programową wychowania przedszkolnego i zostały dopuszczone do realizacji decyzją rady pedagogicznej w dniu 31.08.2020 r.:
Programy dopuszczone do realizacji na rok szkolny 2020/2021:
Wychowanie przedszkolne:
“Kubusie Puchatki” – 4-latki I  5 – latki “Tygryski” - Planeta dzieci „Prawda, dobro, piękno w świecie wartości”, J. Wasilewska 
“Smerfy” – 4-5 – latki - „Program wychowania przedszkolnego” W. Żaba-Żabińska, W. Majewska, R. Paździo Pakiety 
edukacyjny: „Odkrywam siebie” W. Żaba – Żabińska, M. Skrobacz ,3 – latki “Krasnoludki” - „Wokół przedszkola” 
M. Kwaśniewska, J. Lendzion, W. Żaba-Żabińska Pakiet Edukacyjny: Olek i Ada, M. Cieśla, A.Horabik, M. Smułka.
Język angielski: Program nauczania języka angielskiego M. Appel J. Zarańska, E. Piotrowska, Wydawnictwo Macmillan.
Rytmika – zajęcia umuzykalniające: Program zajęć umuzykalniająco-rytmicznych realizowany w roku 2020/2021, program 
własny: Dorota Grejbus – Żebrowska.
Religia:  Kochamy dobrego Boga, Wydawnictwo WAM.

Dokumentacja pedagogiczna była prowadzona na bieżąco i systematycznie, a zapisy uwzględniały zadania przewidziane do 
realizacji w planie pracy i były zgodne z opracowywanymi planami miesięcznymi. Zapisy - zgodne z ramowym rozkładem dnia,
uwzględniały pobyt na świeżym powietrzu, zabawy ruchowe i pracę indywidualną z dzieckiem. Nauczycielki systematycznie 
i na bieżąco odnotowywały swoje spostrzeżenia dotyczące rozwoju dziecka i jego funkcjonowania w grupie rówieśniczej, 
omawiały je ze specjalistami. Prowadziły arkusze obserwacji dziecka. Na tej podstawie określały poziom rozwoju dziecka 
i kierunki pracy indywidualnej zgodne z potrzebami i możliwościami dziecka. 
Nauczycielki opracowały plany współpracy z rodzicami, zgodnie z planem przedszkola. Przestrzegały dyscypliny pracy, dbając 
o właściwe gospodarowanie czasem, przeznaczonym na zajęcia, spacery, odpoczynek czy zabawę.
Dokumentowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej było zgodne z obowiązującym rozporządzeniem MEN. 
Dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniem WWR zespół pomocy psychologiczno-
pedagogicznej opracował IPET, prowadzono indywidualną dokumentację, gdzie odnotowano tematykę i godziny zajęć, plan 
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terapii. 
Psycholog i logopeda współpracowali z nauczycielkami i dokonywali wstępnych badań przesiewowych, na podstawie których 
kwalifikowali dzieci na zajęcia. Ściśle współpracowali także z rodzicami dzieci, uzgadniając z nimi warunki współpracy 
i udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Organizowane były zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 
rewalidacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. Dokonywali oceny efektywności udzielonej 
pomocy. Wszystkie dzieci, które potrzebowały wsparcia takie wsparcie otrzymały. 
W zakresie przestrzegania przepisów prawa oświatowego i statutowego praca przebiegała planowo i wzorowo. Dokumentacja 
była prowadzona poprawnie i systematycznie. Zalecenia: kontynuowanie na dotychczasowym poziomie, a w razie możliwości 
i potrzeb wprowadzenie dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka.
Nauczyciele  systematycznie i prawidłowo prowadzili dokumentację grupy, w której pracowali. Dzienniki zajęć były 
prawidłowo  uzupełnione, obecności dzieci zaznaczano w poszczególnych dniach zajęć z uwzględnieniem godziny przyjścia 
i wyjścia dziecka. Przeprowadzenie zajęć nauczyciele potwierdzali podpisem. Sprawozdania z pracy zdalnej znajdują się 
w dokumentacji, zatwierdzone przez dyrektora i zgodne z jego zaleceniami. Zawierały tematykę zajęć i czas ich trwania, 
polecane ćwiczenia, karty do uzupełnienia w domu przy współpracy z rodzicami.
Zalecenia: wszystkich  poprawek w dokumentacji należy dokonywać zgodnie z zaleceniami, zabrania się używania korektora.

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu

1. Organizowanie wyjść i imprez zgodnie z regulacjami prawnymi i statutem przedszkola.
2. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci zgodnie z regulacjami prawnymi i statutem przedszkola - Przyprowadzanie 
i odbieranie dzieci zgodnie z procedurami obowiązującymi w czasie epidemii Covid 19.
3. Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie zajęć prowadzonych w budynku, oraz na placu zabaw - Przestrzeganie wymagań GIS  
MEN zgodnie z procedurami obowiązującymi w czasie epidemii Covid 19.
4. Kontrola sal dydaktycznych i wyposażenia pod względem bezpieczeństwa, terenu wokół przedszkola, stanu kuchni i zaplecza 
i kontrola sanitariatów.

Spostrzeżenia i wnioski:
Dokonano dwukrotnie wewnętrznej kontroli budynku przedszkola i terenu ( place zabaw dla dzieci młodszych i starszych, sal 
dydaktycznych, sanitariatów, śmietników) , dokumentacji -  przeglądy techniczne roczne i 5-letnie i dokumentacji pracowniczej 
(badania wstępne, okresowe, do celów sanitarno-epidemiologicznych, szkolenia BHP i  udzielania pierwszej pomocy 
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przedmedycznej)). Zastrzeżeń nie stwierdzono, wszystkie powstałe usterki niwelowane są na bieżąco, szkolenia odbywają się 
systematycznie i w razie potrzeb.
Wyjścia poza teren przedszkola organizowane były zgodnie z regulacjami prawnymi i regulaminami wewnętrznymi 
przedszkola. Wszystkie wyjścia odnotowywano w ewidencji wyjść, które są w każdej grupie i są kompatybilne z zapisami 
w dzienniku zajęć. W związku z sytuacja pandemiczną w kraju, w przedszkolu obowiązują  opracowane procedury i regulaminy
zgodnie z zaleceniami i wytycznymi MEN i GIS, z którymi zostali zapoznani pracownicy przedszkola, rodzice i dzieci 
( w zakresie jaki są w stanie przyswoić). Nie stwierdzono nieprawidłowości wynikających z niewłaściwego przestrzegania 
regulaminów przyprowadzania i odbierania dzieci.
Nauczycielki były odpowiedzialne, przestrzegały przepisów, na pierwszym miejscu stawiając dobro dziecka i jego 
bezpieczeństwo. Dzięki zachowaniu wszelkich zasad BHP, w przedszkolu  nie odnotowano przypadków, zatrucia 
pokarmowego, wypadków dzieci czy pracowników.
Kontrola stanu bazy dydaktycznej i pomieszczeń przedszkola pozwoliła stwierdzić, że przedszkole jest bezpiecznym 
środowiskiem w odpowiednio zaopatrzoną bazę dydaktyczną. Zabawki i wyposażenie w salach i na terenie posiadają certyfikaty
i w żaden sposób nie zagrażały bezpieczeństwu dzieci.
Podczas pobytu dzieci w przedszkolu i w ogrodzie opiekę sprawowały zawsze dwie osoby.
W placówce wymieniono wszystkie apteczki, uzupełniano ich wyposażenie i sprawdzono terminy przydatności. 
W każdej grupie pobyt dzieci w przedszkolu był dostosowany do opracowanego zgodnie z zasadami ochrony zdrowia rozkładu 
dnia. Sprawdzono oznakowanie ewakuacyjne budynku.  Zaleceń brak.

3. WSPOMAGANIE

W roku szkolnym 2020/2021 odbyło się 5 zebrań rady pedagogicznej:

1. Rada Pedagogiczna inaugurująca nowy rok szkolny: przydział godzin obowiązkowych i ponadobowiązkowych, przydział do 
grup wiekowych i sal, zapoznanie z planem pracy na nowy rok szkolny 2020/2021, przygotowanie przedszkola do nowego roku 
szkolnego, przedstawienie informacji 
z narady w kuratorium - 31.08.2020 r..
2. Rada Pedagogiczna - przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego, przedstawienie planów pracy zespołów zadaniowych, 
sprawy kadrowe, organizacja awansu zawodowego w przedszkolu – 15.09.2020 r..
3. Rada Pedagogiczna – szkoleniowa „Wychowanie do wartości poprzez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych 
w przedszkolu” – 22.10 2020 r..
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4. Rada Pedagogiczna - sprawozdanie z działalności przedszkola za I semestr 2020/2021, podsumowanie pracy w I semestrze 
roku szkolnego 2020/2021, podsumowanie obserwacji – 26.01.2021 r.
5. Rada Pedagogiczna – szkoleniowa – „Kształtowanie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym” 
– 18.05.2021 r.
6. Rada Pedagogiczna - podsumowanie pracy w roku szkolnym 2020/2021, sprawozdanie z działalności przedszkola za mijający
rok szkolny, podsumowanie obserwacji, raport z ewaluacji – 28.06.2021 r..

W ramach nadzoru pedagogicznego dyrektor przedszkola wspomagała nauczycieli w realizacji ich działań. Nauczyciele 
podnosili swoje kwalifikacje, biorąc udział w szkoleniach organizowanych przez instytucje zewnętrzne, jak również 
w szkoleniach  i naradach organizowanych przez dyrektora przedszkola. W zakresie podniesienia kompetencji nauczyciele 
dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem, uczestniczyli w zajęciach koleżeńskich.  
Nauczycielki podnoszą swoją wiedzę i kwalifikacje studiując na dodatkowych kierunkach także na studiach podyplomowych. 
Wszystkie nauczycielki wzięły udział w wielu kursach, warsztatach, konferencjach, webinarach organizowanych przez firmy 
zewnętrzne.
Ewa Przybylik - dyrektor  :   PPK,  Kontrola zarządcza,  Obserwacja jako element nadzoru pedagogicznego, W przedszkolu 
i w szkole na ludowo, Przywództwo 
w szkole. Zarządzanie poprzez rozpoznanie stopnia rozwoju pracowników,  Budowanie 
i wzmacnianie wizerunku szkoły w środowisku lokalnym, Relacje dyrektor – pracownik, podejmowanie trudnych decyzji, 
Dokumentacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej – najczęściej popełniane błędy, Ocena nauczyciela przez dyrektora 
przedszkola lub szkoły.
Ks. Dariusz Drozdek - katecheta: Wykorzystanie platformy ZOOM, Prawo oświatowe dla nauczycieli z uwzględnieniem trzech 
wariantów funkcjonowania szkoły w okresie stanu epidemii.
Beata Dudzińska - nauczyciel  :   PPK, Wykorzystywanie elementów integracji sensorycznej w pracy nauczyciela, Gry i zabawy 
dzieci w terapii dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania, Sztuka perswazji dla nauczyciela czyli jak wpływać na 
uczniów i rodziców, Pewność siebie dziecka, Jak pomóc nieśmiałemu dziecku w przedszkolu?, Dyskalkulia – diagnoza i terapia,
Pedagogika przyrody, Kara czy nagroda, a może konsekwencja i pochwała? – czyli jak współpracować, Nie straszny lęk i stres. 
Jak pomóc dzieciom i młodzieży radzić sobie z emocjami, lękiem i stresem, Rola wyciszenia i koncentracji w edukacji 
przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Konstruowanie gier przez dzieci czyli rozwój myślenia logicznego, Drama! Edukacja 
o emocjach, Jak przetrwać trudne emocje dziecka i jak na nie reagować.
Katarzyna Gardynik – psycholog: , Odwrócona lekcja, Trener TUS– I stopień, Doceniaj nie oceniaj, Trudne rozmowy 
z rodzicami – sytuacje konfliktowe w placówce, Motywacja i inspiracja. Najważniejsze narzędzia nauczyciela, Współczesny 
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wymiar bezpieczeństwa w szkołach i w placówkach w okresie pandemii. Jak wspierać osoby wrażliwe emocjonalnie?, Życie jest
warte rozmowy: samotność. Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom, Czy to autyzm, Fundacja pomoc autyzm, Pierwsze 
kroki po diagnozie, Fundacja pomoc autyzm.
Marta Idzikowska - nauczyciel: PPK, Piosenki i zabawy na początek roku szkolnego, Jesienne tralala, piosenki i zabawy 
o tematyce jesiennej, Piosenka i ruch – aktywne słuchanie muzyki, Zimowe tralala, piosenki i zabawy o tematyce zimowej, Co 
mówią rysunki przedszkolaka, Kodowanie na dywanie, Kreatywne zabawy w edukacji przedszkolnej, Terapia opóźnień 
w rozwoju mowy, Jak zachęcić dzieci do czytania książek?.
Patrycja Jachimek - nauczyciel: Nutki dla smyka „Początek roku w  tanecznym kroku – zabawy rytmiczne i piosenki, Gry 
i zabawy aktywizujące, Świat liter- propozycje zabaw językowych w oparciu o pedagogikę Froebla,, Przedszkolaki dają mi 
w kość, Motoryka mała z elementami terapii ręki, Czy dyscyplina może być pozytywna? , Rola wyciszania i koncentracji 
w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, „Konstruowanie gier przez dzieci czyli rozwój logicznego myślenia, Komunikacja 
z rodzicami dziecka, Spektrum autyzmu, Praktyczne pomysły na innowację pedagogiczną w oparciu o metodę globalnego 
czytania Glenna Domana.
Agnieszka Kidzińska   – logopeda:    PPK, Wszystko o przesiewowych badaniach logopedycznych, Badania słuchu, SI w terapii 
logopedycznej dziecka z ASD, Diagnoza i terapia rynolalii – rozwiązania praktyczne, Diagnoza dziecka z powiększonymi 
migdałkami podniebiennymi w aspekcie logopedyczno – ortodontycznym”, Terapia dziecka z implantami ślimakowymi, 
Seplenienie międzyzębowe: diagnoza, metody korekcji, terapia logopedyczna, Jadłospis w żłobkach i przedszkolach, 
Sensologopedia w  zaburzeniach odżywiania, Jąkanie – od teorii do praktyki, Pierwsza pomoc w przedszkolu i w szkole – 
warsztaty, Wskaźnik zakresu ruchu języka, Sekrety diagnozy logopedycznej, Jak dobrze zrozumieć i wykorzystać diagnozę 
logopedyczną?, Reedukacja oddechowa w terapii dzieci,  Jak wychwycić wady postawy  u dzieci?, Ruch kadrowy w oświacie, 
Współpraca z rodzicami w dobie zdalnej edukacji, Zaburzenia SI,  Awangarda logopedii – Jąkanie, Muzykoterapia Wiosenne 
Ram Pam Pam - Piosenki i zabawy muzyczno-ruchowe, Zabawy paluszkowe w żłobku i przedszkolu, Zespół nadpobudliwości 
psychoruchowej u dzieci, Występowanie asymetrii u dzieci, Głoski tylnojęzykowe - wady wymowy i terapia, Rozwój ruchowy 
dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym, Grafomotoryka, Komunikacja z rodzicami dziecka, Fizjoterapeutyczne zabawy 
sensoryczne, Seplenienie boczne, Ćwiczenia narządów artykulacyjnych, Metody aktywizujące w pracy nauczyciela wychowania
przedszkolnego i klas I-III.
Aleksandra Kilczewska - nauczyciel: Jak bawić się z dziećmi, aby pokochały zajęcia w przedszkolu?, Jak wspierać rozwój 
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twórczego myślenia u dzieci?, Pedagogika uśmiechu i dobrej zabawy. Zabawy dla dużych i małych dzieci, Rola bajek 
w wychowaniu dzieci, Wiosenne zabawy plastyczne i ruchowe, Praca z ciszą w żłobku i przedszkolu, Metody wspomagające 
rozwój ruchowy dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym, Jak zdalnie prowadzić zajęcia gimnastyczne dla dzieci w wieku 
przedszkolnym i wcesnoszkolnym?, Zabawy paluszkowe w żłobku i przedszkolu, Zabawy sensoryczne,  Zespół 
nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci, Zabawy matematyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem kart do
Matematyki intuicyjnej, Realizacja zajęć podstawy programowej w przedszkolu, Po co dzieciom superbohaterowie?, 
Matematyka multisensoryczna z kodowaniem,  Czego naprawdę potrzebują dzieci- pedagogika froeblowska w praktyce, 
Pięciolatki bawią się literami- - pierwsze kroki w nauce czytania, Praktyczne spojrzenie na Pedagogikę Froebla.
Anna Kiljańska - nauczyciel  :   Relacje rodzic – nauczyciel i nauczyciel – rodzic , Praktyczne wskazówki jak wprowadzać Metodę 
globalnego czytania Glenna Domana w grupie przedszkolnej, Prawidłowy i nieprawidłowy rozwój dziecka w wieku 0-7 lat, „Co
zamiast kar? W oparciu o pozytywną dyscyplinę, „Jak rozmawiać z rodzice”, „Jak reagować, gdy dziecko bije dorosłych 
i dzieci? Szkolenie o agresji wieku dziecięcego, Zabawy matematyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem 
kart do matematyki intuicyjnej.
Anita Kwiatkowska - nauczyciel  :   Jak wspierać motywację dziecka , Świąteczne zabawy muzyczno-ruchowe, Plastyka 
Sensoryczna jako nowoczesna metoda pracy z dzieckiem , Zabawy dywanowe w żłobku i przedszkolu, Wiosenne zabawy 
plastyczne i ruchowe, Praca z ciszą w żłobku i przedszkolu, Praktyczne pomysły na matematyczną innowację pedagogiczną 
w oparciu o Matematykę intuicyjną, Dni kwietniowe nietypowe, Podstawy czytania sylabowego z dziećmi (3-9 lat), 
Najciekawsze metody aktywizujące – warsztat dla nauczycieli.
Karolina Łyszkowska - nauczyciel: BHP – pierwsza pomoc przedmedyczna, PPK., Zimowe Inspiracje Krainy Muzyki., Zabawy 
chustą animacyjną, Gry i zabawy rozwijające kreatywność, Edukacja Montessori,  Komunikacja między nauczycielami, dziećmi

a rodzicami, Ćwiczenia grafomotoryczne i zabawy paluszkowe, Style przywiązania według J. Bowlby’ego, Terapia ręki, Zespół 
nadpobudliwości psychoruchowej, Pozytywna dyscyplina, Asertywność w pracy nauczyciela, Ekologia w duchu zero waste, 
Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, Trudni rodzice, Pedagogika Waldorfska, Dokumentacja w pracy nauczyciela, 
Wykorzystanie technologii w pracy cyfrowej nauczyciela, Dzieci wysoko wrażliwe. 
Patrycja Partka-Tkacz – nauczyciel wspomagający: Trening umiejętności społecznych - 1 stopień, Autyzm - Zachowania trudne
– klasyfikacja i przyczyny, Wsparcie dziecka 
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z ASD, Sensoryczne wsparcie dziecka z autyzmem w domu,   Rozwój komunikacji u osób z ASD, Zabawy matematyczne 
w przedszkolu, Pozytywna dyscyplina, Pozytywna dyscyplina w przedszkolu,  Lęk, niepewność, zmiana. Jak wspierać uczniów 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych w czasie pandemii koronawirusa?.
Samodoskonaliły się poszukując i biorąc udział w wartościowych szkoleniach i warsztatach online, ucząc się i doskonaląc 
umiejętności korzystania z programów i aplikacji przydatnych w prowadzeniu edukacji. Zainteresowane były doskonaleniem się
i rozwojem zawodowym, korzystały z organizowanego wspomagania wykorzystywały nabytą wiedzę i umiejętności w praktyce.

W bieżącym roku szkolnym pięć nauczycielek przystąpiło do awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego 
i wszystkie ten stopień uzyskały, przechodząc pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną ( 24 -25 sierpnia 2021 r.). 
Wzbogacano bazę przedszkola zgodnie z zadaniami realizowanymi w roku szkolnym 2020/2021, ujętymi w planie pracy na rok 
szkolny 2020/2021 i bieżącymi potrzebami.
W roku szkolnym 2020/2021 nikt z nauczycieli, pracowników administracyjno-obsługowych nie otrzymał nagrody dyrektora, 
nagrody burmistrza czy kuratora oświaty.

Spostrzeżenia i wnioski:
W przedszkolu  stworzone zostały  warunki do samokształcenia i podnoszenia kwalifikacji i kompetencji nauczycieli, które były
realizowane poprzez udział w: konferencjach metodycznych, seminariach, szkoleniach, kursach i warsztatach. także refleksji. 
Certyfikaty odbytych szkoleń znajdują się w dokumentacji przedszkolnej. Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie szkoleń 
znajdują odzwierciedlenie w prowadzonych zajęciach z dziećmi. Nauczycielki dzielą się zdobytą wiedzą i umiejętnościami 
z koleżankami.

4. OBSERWACJA ZAJĘĆ

W roku szkolnym 2020/2021 zostało przeprowadzonych przez dyrektora 5 obserwacji zajęć.
Tematyka obserwacji:
1. Zabawy rozwijające logiczne myślenie i kompetencje językowe.
2. Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania od manipulowania przedmiotami przez rachowania na 
palcach i innych zbiorach zastępczych.
3. Umiejętność mówienia, słuchania w zróżnicowanych sytuacjach komunikacyjnych.
4. Realizacja zagadnień preorientacji zawodowej w procesie dydaktyczno - wychowawczym;
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5. Indywidualizacja w zakresie opieki i wsparcia uczniów w czasie zajęć w ogrodzie przedszkolnym lub innej edukacji 
przyrodniczej; 
6. Stosowanie kar i nagród, ich forma, uzasadnienie i skuteczność.
7. Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w trakcie zajęć dydaktyczno-opiekuńczych oraz 
w przygotowywaniu kart pracy.
 8. Umiejętność mówienia, słuchania w zróżnicowanych sytuacjach komunikacyjnych.

Celem obserwacji było:
1.Gromadzenie informacji o pracy nauczyciela i stopniu realizacji przez niego zadań edukacyjnych.
2. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli.
3. Diagnoza realizacji wybranych zadań edukacyjnych.
4. Ocena rezultatów procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego na podstawie bezpośredniej obserwacji 
umiejętności, postaw i prezentowanej wiedzy dzieci.
5. Umiejętność mówienia, słuchania w zróżnicowanych sytuacjach komunikacyjnych.

Każda obserwacja zajęć poprzedzona była rozmową z nauczycielem, a kończyła się autorefleksją nauczyciela po 
przeprowadzonym zajęciu oraz wnioskami dyrektora i wskazówkami do dalszej pracy. 
Zajęcia dostosowane były do możliwości i poziomu dzieci. Prawidłowo dobrane zostały metody pracy z dziećmi o różnym 
potencjale. Dzieci zachęcano do pracy i aktywizowano. Zajęcia przebiegały zgodnie z założonym celami. Dzięki różnorodności 
zastosowanych metod i aktywizowaniu dzieci, prawie wszystkie brały czynny udział w zajęciach. Dzieci mniej aktywne 
zachęcano do pracy i otwartości. Zachowana została równowaga między aktywnością dzieci i nauczyciela. Obserwowane 
zastosowane metody, formy w zdecydowanej większości nie budziły zastrzeżeń, były poprawne pod względem metodycznym 
i merytorycznym. Miały wpływ na osiąganie  wysokiego poziomu sprawności dzieci w poszczególnych umiejętnościach. 
Zakładane i realizowane cele były spójne z opracowanymi planami pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej.  
Obserwacji poddana została praca online, systematyczności przesyłania zadań, przesyłania sprawozdań i jakość kontaktów 
z rodzicami, umiejętność korzystania z aplikacji Google Meet i różnorodność prowadzonych zajęć za pomocą tej aplikacji.

Spostrzeżenia i wnioski:
Podejmowanie wszelkich działań wspomagających rozwój dzieci. Dostosowanie treści programowych do sytuacji pandemii 
i ewentualne modyfikowanie programu dążąc do jego realizacji.
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5. MONITOROWANIE
 Monitorowaniem objęto:
1. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego:
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.

2. Realizacja zadań przyjętych w Planie pracy Przedszkola ze wskazaniem na działania sprzyjające procesowi uczenia 
się dzieci:
Obserwacje planowe i wycinkowe sytuacji edukacyjnych organizowanych poza budynkiem – edukacja outdoorowa.
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 środowiskowych imprez przedszkolnych.
Indywidualizacja procesu edukacyjnego – planowanie i organizacja procesu uczenia się.
Realizacja obserwacji pedagogicznych i prawidłowe jej dokumentowanie.

3. Realizacja pomocy psychologiczno–pedagogicznej:
Kontrola dokumentów i poprawności ich prowadzenia. Obserwacja zajęć obowiązkowych i zajęć zorganizowanych w ramach 
pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Analiza wyników ewaluacji zajęć zorganizowanych w celu pomocy psychologiczno –pedagogicznej przeprowadzonej przez 
nauczycieli po każdym okresie szkolnym.

4. Przebieg współpracy ze środowiskiem rodzinnym ukierunkowanym na usamodzielnianie się wychowanka:
Analiza działań podejmowanych przez nauczycielki – rozmowy z rodzicami, udzielane porady , obserwacja skuteczności 
współpracy.
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Dyrektor przedszkola we współpracy z nauczycielami określił, które treści podstawy programowej mogą zostać zrealizowane 
poprzez wykorzystanie udostępnionych materiałów (dostępnych w zasobach internetowych lub wysłanych przez nauczycieli),
sformułował zalecenia dotyczące sposobu dokumentowania lub gromadzenia efektów pracy dziecka w czasie zawieszenia zajęć.
Nauczycielki planowały realizację zajęć zgodnie z podstawą programową dostosowując ją w czasie nauki zdalnej 
(krótkotrwałej) do możliwości i realiów pracy online. W okresie czasowego zawieszenia zajęć było to trudne zadanie ze 
względu na niewielką aktywność rodziców, a czasem brak kontaktu z nimi. Nauczycielki i specjaliści starali się wspierać 
dziecko i rodziców w tym czasie, zachęcając do pracy z dzieckiem w domu.  Wspomagały działania wychowawcze,  
informowały rodziców o zachowaniu się dzieci w przedszkolu oczekując także informacji zwrotnej o zachowaniu dzieci 
w domu. Z informacji zwrotnej, z obserwacji w czasie korzystania z aplikacji Google Meet wiemy, że sytuacja to powodowała 
napięcia i konflikty. Rodzice narzekali na ciągłą obecność dzieci w domu i konieczność zajmowania się nimi. Dlatego też 
bardzo często nie korzystali z propozycji zajęć z dziećmi przesyłanymi przez nauczycielki i specjalistów. Tylko częściowo 
skorzystali z zajęć, bajkoterapii prowadzonej online za pomocą w/w aplikacji. Nauczycielki starały się przekazywać rodzicom 
wiedzę pedagogiczną dotyczącą dziecka, jego potrzeb, możliwości, powinności, zintegrować zabiegi wychowawcze uzgadniając
sposoby reagowania na bodźce, zadania, wymagania w domu i w przedszkolu, podejmując wspólne kierunki, zakres działań. 
realizowanych w przedszkolu i w domu, włączając rodziców w wychowanie dzieci poza domem (spotkania z dziećmi, 
prezentacje własnych zainteresowań, konkursy). Rodzice poszukiwali także sposobów zmiany wspólnych relacji. Starano się 
odszukać przyczyny złych zachowań dzieci i ustalić sposoby reagowania na nie.
Poznano oczekiwania rodziców wobec przedszkola ( czasem bardzo wygórowane), które będą uwzględnione (w miarę 
możliwości) w planowaniu dalszej pracy wychowawczo-dydaktycznej. Staramy się o stworzenie partnerskich relacji w zakresie 
odpowiedzialności za proces wychowawczy dzieci, ujednolicenie metod pedagogicznych w domu i w przedszkolu, szczerość, 
otwartość i komunikatywność obu stron.

L.p. Kontrolowany dokument Data
kontroli

Zakres kontroli Uwagi i zalecenia

1. Dziennik zajęć -  TYGRYSKI 6.10.
2020 r.

Systematyczność wpisów Dziennik zajęć prowadzony wzorcowo.

2. Dziennik zajęć - KUBUSIE 
PUCHATKI

14.10.
2020 r.

Systematyczność wpisów
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3. Dziennik zajęć 
specjalistycznych – 
logopedycznych dla dziecka z
WWRi orzeczeniem

15.10.
2020 r.

Kontrola dziennika 
i dokumentacji pracy 
logopedy

Dziennik pracy logopedy zawiera wszystkie 
niezbędne informacje zgodnie z rozporządzeniem, 
prowadzony jest systematycznie (do czasu pobytu 
dziecka w placówce).

4. Dziennik zajęć - SMERFY 19.10.
2020 r.

Systematyczność wpisów Prowadzony na bieżąco, zawiera tematykę i rodzaj 
zajęć, ćwiczeń, informację o efektach. Zaleceń 
brak.

5. Dziennik zajęć dydaktyczno-
wyrównawczych i 
specjalistycznych

20.10.
2020 r.

Kontrola zapisów 
w dzienniku dla dziecka 
z orzeczeniem 
o potrzebie kształcenia 
specjalnego

Prowadzony na bieżąco, zawiera tematykę i rodzaj 
zajęć, ćwiczeń, informację o efektach. Zaleceń 
brak.

6. Dziennik zajęć - 
KRASNOLUDKI

23.10.
2020 r.

Systematyczność wpisów Nie stwierdzono braków we wpisach dziennych do 
dziennika zajęć, dokonywane są na bieżąco i 
podpisywane przez nauczycielki.

7. Plany miesięczne - 
KRASNOLUDKI

23.10.
2020 r.

Analiza i kontrola zapisów
w dzienniku zajęć, 
miesięcznych planów 
pracy opiekuńczo-
wychowawczo-
dydaktycznej

Dokumentacja prowadzona jest rzetelnie, 
prawidłowo, systematycznie i zgodnie z prawem 
i ustaleniami wewnętrznym (podział zapisów na 3 
części dnia, wyjścia na dwór, cel zajęcia, zajęcia 
ruchowe, zajęcia religii i jęz. angielskiego, zajęcia 
umuzykalniające). Dziennik zawierają dane dzieci 
i ich rodziców wprowadzone zgodnie z przepisami, 
frekwencję z godzinami przyjścia i wyjścia dziecka,
miesięczne zestawienie frekwencji, informacje 
o wydarzeniach w grupie, wycieczkach, spacerach, 
ramowy rozkład dnia. Nie stwierdzono braków we 
wpisach dziennych i braku podpisów nauczycieli.
Plany miesięczne opracowane są zgodnie 
z wymogami i zaleceniami. Uwzględniają 
wszystkie sfery rozwoju dziecka 
i zgodne są z podstawą programową.

8. Dziennik zajęć korekcyjno - 
kompensacyjnych

23.11.
2020 r.

Poprawność wpisów i ich 
systematyczność

Prowadzony zgodnie z rozporządzeniem 
i ustaleniami wewnętrznymi.

9. Kontrola dokumentacji 
SMERFY (dziennik zajęć 
arkusze obserwacji, 

26.11.
2020 r.

Przegląd dokumentacji, 
systematyczność wpisów

Dokumentacja prowadzona prawidłowo, wszystkie 
dokumenty umieszczone 
w grupowym segregatorze. Jest zgodna 
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upoważnienia, zgody) z przepisami oświatowymi i wewnętrznymi 
ustaleniami. Przy dokonywaniu poprawek nie 
używać korektora. Obserwacja wstępna dokonana 
zgodnie z terminem.

10. Kontrola dokumentacji 
KRASNOLUDKI  (dziennik 
zajęć arkusze obserwacji, 
upoważnienia, zgody)

27.11.
2020 r.

Przegląd dokumentacji, 
systematyczność wpisów

Dokonywanie poprawek zgodnie z zaleceniami. 
Zwrócenie uwagi na poprawność wpisów do 
dziennika. Dokumentacja grupowa prowadzona 
prawidłowo. Obserwacja wstępna dokonana 
zgodnie z terminem.

11. Kontrola dokumentacji 
KUBUSIE PUCHATKI 
(dziennik zajęć arkusze 
obserwacji, upoważnienia, 
zgody)

30.11.
2020 r.

Przegląd dokumentacji, 
systematyczność wpisów

Dokumentacja prowadzona systematycznie, 
prawidłowo. Jest zgodna z przepisami prawa, prawa
oświatowego i ustaleniami wewnętrznymi. Zaleca 
się kontynuację na wysokim poziomie. Obserwacja 
wstępna dokonana zgodnie z terminem.

12. Kontrola dokumentacji 
TYGRYSKI (dziennik zajęć 
arkusze obserwacji, 
upoważnienia, zgody)

01.12.
2020 r.

Przegląd dokumentacji, 
systematyczność wpisów

Dokumentacja prowadzona prawidłowo i bez 
zastrzeżeń. Zaleca się kontynuowanie wysokiego 
poziomu. Obserwacja wstępna dokonana zgodnie 
z terminem.

13. Plany pracy - TYGRYSKI 07.01.
2021 r.

Analiza i kontrola zapisów
w dzienniku zajęć, 
miesięcznych planów 
pracy opiekuńczo-
wychowawczo-
dydaktycznej

Dokumentacja prowadzona jest rzetelnie, 
prawidłowo, systematycznie i zgodnie z prawem 
i ustaleniami wewnętrznym (podział zapisów na 3 
części dnia, wyjścia na dwór, cel zajęcia, zajęcia 
ruchowe, zajęcia religii i jęz. angielskiego, zajęcia 
umuzykalniające). Dziennik zawierają dane dzieci 
i ich rodziców wprowadzone zgodnie z przepisami, 
frekwencję z godzinami przyjścia i wyjścia dziecka,
miesięczne zestawienie frekwencji, informacje 
o wydarzeniach w grupie, wycieczkach, spacerach, 
ramowy rozkład dnia. Nie stwierdzono braków we 
wpisach dziennych i braku podpisów nauczycieli.
Plany miesięczne opracowane są zgodnie 
z wymogami i zaleceniami. Uwzględniają 
wszystkie sfery rozwoju dziecka i zgodne są 
z podstawą programową.

14.. Dziennik zajęć nauczyciela 
wspomagającego

07.01.
2021 r.

Poprawność wpisów i ich 
systematyczność

Prowadzony systematycznie, prawidłowo, tematyka
zajęć dostosowana do potrzeb i możliwości dziecka.
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15. Dziennik zajęć - TYGRYSKI 07.01.
2021 r.

Zgodność zapisów 
z ramowym rozkładem 
dnia

Zapisy zgodne z ramowym rozkładem dnia

16 Plany pracy - SMERFY 08.01.
2021 r.

Analiza i kontrola zapisów
w dzienniku zajęć, 
miesięcznych planów 
pracy opiekuńczo-
wychowawczo-
dydaktycznej

Dokumentacja prowadzona jest rzetelnie, 
prawidłowo, systematycznie i zgodnie z prawem 
i ustaleniami wewnętrznym (podział zapisów na 3 
części dnia, wyjścia na dwór, cel zajęcia, zajęcia 
ruchowe, zajęcia religii i jęz. angielskiego, zajęcia 
umuzykalniające). Dziennik zawierają dane dzieci 
i ich rodziców wprowadzone zgodnie 
z przepisami, frekwencję z godzinami przyjścia 
i wyjścia dziecka, miesięczne zestawienie 
frekwencji, informacje o wydarzeniach 
w grupie, wycieczkach, spacerach, ramowy rozkład 
dnia. Nie stwierdzono braków we wpisach 
dziennych i braku podpisów nauczycieli.
Plany miesięczne opracowane są zgodnie 
z wymogami i zaleceniami. Uwzględniają 
wszystkie sfery rozwoju dziecka 
i zgodne są z podstawą programową.
Zaleca się skrócenie zawartości planów 
miesięcznych i dostosowanie jego zawartości do 
możliwości zrealizowania go.

17. Dziennik zajęć - SMERFY 08.01.
2021 r.

Zgodność zapisów 
z ramowym rozkładem 
dnia

Zapisy zgodne z ramowym rozkładem dnia

18. Dziennik zajęć – KUBUSIE 
PUCHATKI

08.01.
2021 r.

Zgodność zapisów 
Z ramowym rozkładem 
dnia

Zapisy zgodne z ramowym rozkładem dnia

19. Plany pracy – KUBUSIE 
PUCHATKI

08.01.
2021 r.

Analiza i kontrola zapisów
w dzienniku zajęć, 
miesięcznych planów 
pracy opiekuńczo-
wychowawczo-
dydaktycznej

Dokumentacja prowadzona jest rzetelnie, 
prawidłowo, systematycznie 
i zgodnie z prawem i ustaleniami wewnętrznym 
(podział zapisów na 3 części dnia, wyjścia na dwór,
cel zajęcia, zajęcia ruchowe, zajęcia religii i jęz. 
angielskiego, zajęcia umuzykalniające). Dziennik 
zawierają dane dzieci i ich rodziców wprowadzone 
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zgodnie z przepisami, frekwencję 
z godzinami przyjścia i wyjścia dziecka, miesięczne
zestawienie frekwencji, informacje 
o wydarzeniach w grupie, wycieczkach, spacerach, 
ramowy rozkład dnia. Nie stwierdzono braków we 
wpisach dziennych i braku podpisów nauczycieli.
Plany miesięczne opracowane są zgodnie 
z wymogami i zaleceniami. Uwzględniają 
wszystkie sfery rozwoju dziecka i zgodne są 
z podstawą programową.
Zaleca się skrócenie zawartości planów 
miesięcznych i dostosowanie jego zawartości do 
możliwości zrealizowania go.

20. Dziennik zajęć - 
KRASNOLUDKI

13.01.
2021 r.

Zgodność zapisów 
z ramowym rozkładem 
dnia

Zapisy zgodne z ramowym rozkładem dnia

21. Dziennik zajęć 
indywidualnych i WWR 
(A.G.)

14.01.
2021 r.

Systematyczność wpisów Zapisy w dzienniku dokonywane są systematycznie 
i na bieżąco. Nie stwierdzono zaległości, braków 
czy niedociągnięć w zapisach ( do czasu obecności 
dziecka w przedszkolu).

22. Dziennik zajęć 
rewalidacyjnych (A.G.)

22.01.
2021 r.

Systematyczność 
i zgodność zapisów 
w dzienniku z IPET 
i programem

Zapisy w dzienniku dokonywane są systematycznie 
i na bieżąco. Nie stwierdzono zaległości, braków 
czy niedociągnięć w zapisach ( do czasu obecności 
dziecka w przedszkolu).

23. Dziennik zajęć 
umuzykalniających

26.01.
2021 r.

Zgodność zapisów 
z podstawą programową

Dziennik prowadzony jest na bieżąco, zawiera 
wpisy zgodne z podstawą programową i autorskim 
programem.

24. Dziennik zajęć 
specjalistycznych - 
logopedycznych

02.02.
2021 r.

Kontrola dziennika 
i systematyczność wpisów

Dziennik zajęć logopedycznych prowadzony jest 
prawidłowo, zawarte są w nim dane dzieci, którym 
ta pomoc jest udzielana

25. Dokumentacja PPP 19.03.
2021 r.

Kontrola 
i prawidłowość 
prowadzenia dokumentacji
pomocy psychologiczno-
pedagogicznej

Dokumentacja udzielanej pomocy psychologiczno-
pedagogicznej prowadzona jest zgodnie 
z rozporządzeniem i wewnętrznymi zaleceniami.
Wpisywane są dzieci, którym taka pomoc jest 
udzielana, rodzaje i tematy zajęć, zawiera IPET, 
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
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 i o WWR, zapisy kontaktów z rodzicami czy 
udzielanych im poradach i wskazówkach, badania 
przesiewowe, których odbiór potwierdzili rodzice.

26. Sprawozdanie ze zdalnego 
nauczania – SMERFY

Sprawozdanie ze zdalnego 
nauczania – 
KRASNOLUDKI, KUBUSIE
PUCHATRKI, TYGRYSKI

14.04.
2021 r.

19.04.
2021 r.

Kontrola zapisów 
w sprawozdaniu  
z nauczania zdalnego

Sprawozdania ze zdalnego nauczania wpływały 
systematycznie do dyrektora przedszkola, zawierały
zapisy dzienne proponowanych zajęć, udział 
w szkoleniach, webinarach i prace, które 
nauczycielki wykonywały w ramach pracy zdalnej.
Pełna dokumentacja znajduje się u dyrektora.

27. Dziennik zajęć - 
KRASNOLUDKI

05.05.
2021 r.

Zgodność zapisów 
z ramowym rozkładem 
dnia

Zapisy zgodne z ramowym rozkładem dnia

28. Dziennik zajęć - TYGRYSKI 12.05.
2021 r.

Zgodność zapisów 
z ramowym rozkładem 
dnia

Zapisy zgodne z ramowym rozkładem dnia

29. Dziennik zajęć – KUBUSIE 
PUCHATKI

12.05.
2021 r.

Zgodność zapisów
 z ramowym rozkładem 
dnia

Zapisy zgodne z ramowym rozkładem dnia

30. Dziennik zajęć - SMERFY 18.05.
2021 r.

Zgodność zapisów 
z ramowym rozkładem 
dnia

Zapisy zgodne z ramowym rozkładem dnia

31. Dokumentacja PPP 21.05.
2021.

Prawidłowość 
prowadzenia 
dokumentacji, zgodność 
z przepisami prawa

Nie stwierdzono nieprawidłowości w prowadzeniu 
dokumentacji PPP

Spostrzeżenia i wnioski:
Nauczyciele znają dokładnie obowiązującą podstawę programową, potrafią interpretować jej zapisy, wykazali się umiejętnością 
przenoszenia teorii na praktykę w osiąganiu efektów edukacyjnych  umożliwiających osiągnięcie celów. Uwzględniają 
w bieżącej pracy pedagogicznej treści zawarte w podstawie, dostosowując je do konieczności pracy zdalnej, co skłaniało je do 
poszukiwania optymalnych sposobów i warunków jej realizacji.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
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Nauczyciele systematycznie informowali rodziców o zadaniach wychowawczych i dydaktycznych realizowanych 
w poszczególnych grupach. Odbywało się to głównie poprzez zamieszczanie informacji o zamierzeniach w holu przedszkola, na
stronie internetowej przedszkola, drogą mailową lub telefonicznie. Nauczyciele organizowali zebrania z rodzicami. W każdej 
grupie odbyły się 2 zebrania. Praktykowano także rozmowy w wyznaczanych terminach oraz codzienne jeśli zaistniała taka 
potrzeba. 
Nauczycielki zapoznały rodziców na pierwszym zebraniu grupowym z: podstawą programową, statutem przedszkola 
i wszelkimi dokumentami, które obowiązują w przedszkolu (potwierdzenie na piśmie).  Szczególnie zwrócili uwagę na zapisy 
podstawy dotyczące umiejętności, jakie dzieci powinny osiągnąć w określonym wieku. Rodzice brali udział 
w przygotowywaniu imprez i uroczystości przedszkolnych, organizacji wycieczek, przygotowaniu strojów dla dzieci na różnego
rodzaju uroczystości przedszkolne.
Informacje te pozyskano w wyniku systematycznej obserwacji prowadzonej przez dyrektora, kontroli dokumentacji współpracy 
z rodzicami, badania dokumentacji nauczycieli, protokołów zebrań z rodzicami, rozmów z nauczycielkami i specjalistami 
i okazjonalnych rozmów z rodzicami.
Z relacji nauczycielek wynika, że nie wszyscy rodzice chętnie współpracują, angażując się w pomoc przy organizacji 
przedszkolnych uroczystości czy realizując wypracowane z nauczycielem działania wychowawczo-dydaktyczne dotyczące 
swojego dziecka, grupy i wszystkich przedszkolaków.
Współpraca układała się pomyślnie. Rodzice rozumieli obostrzenia obowiązujące w przedszkolu związane z pandemią, 
dotyczące możliwości przebywania rodziców na terenie placówki, czy też w czasie przyprowadzania czy odbierania dziecka 
z przedszkola. Sytuacja ta wpłynęła bardzo korzystnie na dzieci, które w bardzo szybkim czasie stały się samodzielne i proces 
adaptacyjny był znacznie krótszy niż w czasie funkcjonowania placówki w normalnym rytmie.

Działania podjęte w celu organizacji pracy zdalnej

Były to działania spowodowane sytuacją epidemiczną w kraju, które okazały się niezbędne w okresie czasowego zawieszenia 
zajęć w przedszkolu. Doświadczenie z roku ubiegłego pozwoliło na prawidłową realizacje nauczania zdalnego. Została 
utworzona zakładka „Praca zdalna” na stronie internetowej przedszkola, w której umieszczane były zadania i propozycje do 
pracy w poszczególnych grupach. Nauczycielki systematycznie przesyłały zadania i sprawozdania z ich realizacji do dyrektora. 
Ponadto systematyczne poddawano analizie zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, poszukiwano informacji na stronie 
MEN na temat edukacji zdalnej, prowadzono konsultacje telefoniczne i mailowe z drugim wychowawcą, ze specjalistami 
i rodzicami, ustalono formy dokumentowania pracy nauczycielek i specjalistów, wprowadzono spotkania online z dziećmi 
poprzez aplikację Google Meet. 
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WNIOSKI  I REKOMENDACJE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO

1. W planowaniu pracy dydaktyczno – wychowawczej zwracać szczególną uwagę na tworzenie sytuacji sprzyjających 
rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową 
i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

2. Wspierać samodzielną dziecięcą eksplorację świata, poprzez dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego
możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

3. Razem z rodzicami rozwiązywać pojawiające się problemy wychowawcze.
4. Nauczyciele podnoszą kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w różnych formach doskonalenia i podwyższają stopnie 

awansu zawodowego.
5. Wykorzystywać pomoce dydaktyczne w procesie nauczania w celu uatrakcyjnienia zajęć.
6. Na bieżąco dokumentować realizację podstawy programowej.
7. Dzielić się wiedzą zdobytą przez nauczycieli uczestniczących w szkoleniach, konferencjach oraz innych formach 

doskonalenia zawodowego.
8. Organizować konkursy i brać w nich udział, rozwijać twórczą wyobraźnię poprzez działania plastyczne, muzyczne czy 

teatralne.
9. Doskonalić myślenie i kompetencje matematyczne i językowe.
10.Wdrażać dzieci do stosowania zasad i norm panujących w grupie i w placówce.

Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021 
przedstawiono członkom Rady Pedagogicznej na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2021 r.

Opracowała: Ewa Przybylik 
dyrektor Przedszkola nr 3 w Brwinowie
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