lZatqc.riuru@

t

i

pl,l''

"::7{OiV
: /.:

1RadyGminy Kaczoryz dnia14wrzesnia20li r.

j, $pnawozDANIEz DZrAI'AtNoscr
.,.,,
,',i,',t,'
-WYCHOWAWCZEJ
Ii
i'rrr'r
,.,..u,'i',"'"r'':
t:

1)ypAKTYCZNO

PUBLICZNEGOPRZEDSZKOLAW DZIEMBOWM
W roku szkolnym 2\nnAP do przedszkolauczqszczalo23dzieci:
2 - ie dzieci 6letnich
6 - ro dzieci Sletnich
15 - ro dzieci 3-4letnich
Przedszkolejest plac6wk4jedno-oddzialowq.
Czynneod 8.00- 13.00( 5 dni w tygodniu).
W bie24cymroku szkolnym z refundacji z GOPS -u skorzystato4 dzieci.
StawkaZywieniowa 3.50.
Przedszkole zatrudnia :
* kadrg pedagogiczn4stanowiq:2 osoby
- d1'rektor przedszkola Malgorzata Jqchorek
- katechetka - Izabela Solarek - Kuchta
* personelobsfugipo3l4 etatuto : 2 osoby
- intendentka Monika Suchta
- kucharka BarbaraMisiak
Plac6wka spelnia funkcjE dydaktyczno-wychowaw czqzgodnie ze
statutemi podstaw4programow4przedszkola.
Proces dydaktyczno - wychowawcry przebiegal zgodnie z opracowanym
programemrozwoju plac6wki i planem roazrrym'Szczeg6lnquwagQ
po6wigcili6myprzygotowaniu dzieci do roli przyszlegouczniawedfug
podstawy programowej poprzez wykorzystywanie nowych metod
motywujqcych i aktywizuj4cychpracadzieci.
w sprzQti systematyczniewzbogacanymi
Dysponujemywyposa:Zeniem
pomocami dydaktycznymi, kt6re w zt\aczf,rymstopniu pomagaj4 na realizacig
zaduhstatutowych i programowych.
Mocn4 stron4plac6wki jest bardzo dobrawsp6lpracaz rodzicami,kt6ra
pr4mosi obop6lnekorzy6ci.
Przy wsp6tu dziale rodzic6w zorgartizowali6my szereg impr ez, uroczystoSci
przedszkolnychi drodowiskowych: ,,Pasowaniena przedszkolaka ,, ,
,rDziefi Babci i Dziadka ,or rrDziefr Matki i Taty ,r r rrDziefiDziecka oo,
o,Festyn Rodzinny ,r r rrPohegnanie6 - latk6w rr.
Dzieci mialy mozliwoSi pozradblihsze i dalszeSrodowiskopodczas
organizowanychspacer6wi wycieczek np. wyjazd do Parku Dinozaur6w
do Solca Kujawskiego.
Mialy mo2liwo6i autoprezentacjina spotkaniachz rodzicami,
uczniami Szkoty Podstawowejw Dziembowie ntftaszczaklasy I - III ,
mieszkafcami wsi i miejscowym KGW.

Dz\eciprzedszkolnebratyudziatizostatywyr6inionewGminnym
Konkursie Piosenki Przedszkolnej w Kaczorach'
opieki '
Podopieczniprzedszkolamog4liczy6 na zapewnienieim
w Pile'
pomocy i wsparciaw Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Przywspoludzia|eParistwowegoSanepiduwPilekontynuowalismy
zdrowiprogramy zdrowotne*,, Moje dziecko idzie do szkoly ""'Bqditmy
wiely, wigc dzialarlf , r ,oCzyste powietrze wok6l nas "'
PrzedstawicieleKaczorskiej Policj i poszerzaliwiedzq wychowank6w
zzakresubezpieczefrstwana drogach i w kontaktach z obcymi.
takie
Ze Szkolq Podstawow4w Dziembowie zorganizowali$myimprezy
jak: ,, Andrzejki rr r ' Jaselka or.
Plac6wka moae|icrytna wsparciei aktywn4pomoc ze strony : OSP'
opiekun6w
LZS,NOTEf", Rady Sotectriel,kGW i innych okazjonalnych
i ,po*orOr" , a dzieciLa\chpo*-o" i wsparcieobdarowuj4ich wlasnorqcznie
wykonanymi podarunkami i laurkarni.
PrzedszkolesukcesywniewzbogacasiEo nowe pomocedydaktyczne,
zabawkii sprzgty,atakhewykonuje drobnenaprawy i remonty'
PrzewidzianeremontYto:
- calo6ciowepomalowanieogrodzeniai sprzqtuw ogr6dku
przedszkolnYm
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