iz z sesll
I Rady.GnrinyKaczoryz dnia 14wrzeSnia2012t.
Zelgniewo, dnia 11'09'2012'

SPrawozdanieDYrektora
w Zelgniewie
PublicznegoPrzedszkola
o stanier{allzacii zadahoSwiatowych
w roku szkolnYm20lll20l2
jest plac6wk4jednooddzialow4'w kt6rej
Przedszkolew Zelgniewie

bylo trzechnragovnikgw,l Ti'
zatrudnionych

l;#;;;;ffi

t ry:1i15:.T
lnqnd:ntka
k6*ou'i"gi'
l!::3Y:

- j:::f ;ifi #il;**ii'ov'dvrektor'posiadaj4cvstopierinauczvciela

religii
naucryciel
jestponadto
{of#ffitriosfl, ,"tot,ry*zatrudniony
posiadaj4cystopierinauczycielamianowanego'
15 dzieci' w tym:
W ubiegtym t t" t"ittiny- do przedszkolauczqszczalo
- 4 dziec\6letnich,
-3dzieci5letnich,
- 8 dzieci 3-4letnich,
ZgodrttezUchwat4RadyG-]'{KaczoryNrVIV45/2o1.lzdniallipca20|1r.,
w zakresie naucania i wychowania obejmujqce
uslugi swiadczone p;;;;;"asztote
wymiarze 5 .eo{in dziennie s4bezplatne'
podstawEprog*-o*lw
dziecka.Przedszkoleprzygotowrlle
o,ptiti"uwyfwienie
Rodzice *orrql.d;i
"'
stawka zavtyLrywientewynosi:
dladz\ecidwa positri: Sniadaniei otiao. Dzienna
3,80d.
Wubieglymrokuszkolnymwzrviqgkuzniewielk4|iczbqdzieci5.6letnichna
terenieplai6wki nie odbywaly sig zajqciareligii'
- do
a2012-roku, dz\eci 5-6 i 4leurie otrzymywaty
W miesiqcach: od styc#a
"r"r*"
pomoclogopedycznq-V;"*"iuqetr;Or"nrcprowadzillPtlJolantaSeroczyriska
dzieci objgtych pomoc4
zatrudniona w szkole Podstawowej w Kaczorach. Grupa
liczyNaTos6b.
dfleftora oparta byfa na
Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuicza
ch za|okernach:wzbudzanie zainteresowanialiteratur4dzieciec%
zakresieaktywnoscijqzykowej,
",,.ep".iq"v
ksztalcenieumiejgtnoScijej odbioru i tworzenia w
aktywnych i tw6rczych
dramatycznej, ptastyczn";"i muzyc"rre3oraz kreowanie
technik tw6rczego mySlenia. Dyrektor
i,urtoro*ur,i"for,u*Ori".i
r62norodne techniki i metody pracy' by stworzy6 dzieciom
i"ytorryrty*al
potrzeb i
warunki do wszechsfonnego rozwoju na miarg ich
J;;i;d;e
mo2liwoSci.
przedszkole posiada bibliotekE, z kt6rej zasob6w korzystaj4 wychowankowie
przedszkola,uczniowieszkdypodstawowejigimnazjummieszkaj4cywZelgniewie,
oraz osoby dorosle.

W pracy dydaktyczro-wfch-o11y9zej
dyrektor
przedszkolu"wydanyprzezMENiS, jrogru,,, realiz.owalprogram,,Razemw
,,czystepo*i"t r" wokol nas,,pr4r
wsp6lpracyz pssE w pile oraz*t*i"
i*gru*y:
3-4 letnich"i,,programzajgetomputeroi,.ych ,frogram adaptacyjny dla dzieci
nieobowi4pkowych,,.
Dyrektor przedszkora*rpotpru"ui"
irr."fuy-i d;rfi;;
i whdzami
samorz4dowymi:
"
sortysemwsi, Radnym_G-i"y,
olt,
K,il; Gospodyriwiejskich
wZelgniewie,w6jtem, Nadle$nictwe-,pori"ia'ooari"i"--i*r.,
spoldzierczego,
GS ,,famopomocChlopska",firmq,,Voiu*rit,,
w Kaczorach.
DziEki dobrejwsp6lpracy.i
pg-o"f rporrror6* zorgunizowaliSmy
szereg
urocrystodciprzedszkornychi imprezy srodowiskowJ
uriu,"
or"*.nego ziemniaka,
andrzejki,mikolajki, uroczystofiihoioko*q
zpaezkamidladzieci, Jaserka,swigto
babci i dziadka,barprzebieran"6*,*iJlunocnego
zaiqca,powitaniewiosny,dzieri
matki, dzien dnecka.Dwukrofirie goscilismy
w gospodarstwieagroturystycznymw
Brodneju paristwaKoScielskich.
Nasi wychowankowiewzigli udnarw akcji.,,G6ra
Grosza',,
uzbierali$my8 kg monet. zajmujemy.4 rLigqg*"r"*.y*r6rq dzigki kt6rej
wymieniamyna
papier.Dzieci uczestniczyty ri c*in"rpiosenti
Festiwalu
w
Kaczorach,w
1
kt6rym wyr6znienie otrymaty
trzl dzie;czynki 6Jetnie.
Na terenieprzedszkolaayrektorpiowadzi zajgciapoporudniowe
dla wszystkich
chgtnychdneci * *i"F
zajgciao-uytr"ry
sig dwa razy w tygodniu i
rykolnym,
dutjrmpowodzeniem
udzieci
poostawowtci
z
i *i**:r*.
":"ry!
Dyrektor udostgpniluczniompomieszcziniaprz"aszkoffiA
i przyborybgd4ce
wyposazeniem
plac6wki:salggimnastycznqdozabawi iwiczeri
ruchowych,jadalniE
na zaigciagospodarcze,plasryczne,.orry.'k9*" i .,-yrto*"
oL hool w kt6rym
umieszczone
sqdwakomputeryz dostgplmdo intemetu.
w ubieglymroku zostalonaprawionJ'ogrodzenie
wok6l przedszkoraa w
pomieszczeniachzalohonolampy
swietl6wkami.
" "rr"rg=oor"czgdnymi
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