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sprawozdanie z dzialalnosciPublicznegoPrzedszkolaw smilowie
w roku szkolnym 20lll20t2
przedszkolew Smilowiej est przedszkolemdwuoddziatowym.
przedszkolu
W mi"io"ym roku szkolnym uizgszczalo do niego 50 dzieci. W
zatrudnionych bylo 3 nauizycieli (3 etatyl , katecheta(0,05 etatu), nauczyciel
oraz
prowadz4ry nauczanie indywidualne. dziecka w domu (0'18 etatu)
posiada
i pro.o*rrik6w administracyjno - obsfugowych (4,5 ggt") Plac6wka
jadalniE,
dwie nowoczeSni" *yporuion" sale )abaw dla dzieci, szatnig,
i
umywalnig, pok6j nauczycielski, gabinet intendenta,nowocze$nieurzqdzon4
wyposazon4kuchniqoraz plac zabawdla dzieci'
z dofinansowania oplaty za wyzywienie w przedszkolu z GOPS
korzystato8 dzieci.
roku p<ldczaswsp6lnych zaba'w i zaig6 dzieci poznaty siE
w ci4gu
-ncryty
tiE zgodnego wspoldzialania w grupie oraz z71ad
wzajemnie,
bezpiecmego ,u"lto*uttiu rig * przedszkolu,w domu, na podw6rku, na ulicy,
poznaty riu;bliZr"" otoczenie spoleczne i przyrodnicze. W miesi4cach
iistopadzie i k*i.tt i, nauczycielkagrupy 5-6-latk6w przeprowadziladiagnozq
gotowodciszkolnej clzieci.'W miesi4cu listopadziewy.-sgki.poziomgotowo$ci
irtott.; osiqgnElyws:rystkiedzieci 6-letnie - 12 dzieci.w3r6d 5-latk6w wysoki
poziom"gotoios"i szkolnej osi4gnglo 5 dzieci, Srednipoziom 6 dzieci i niski

poziom1 dzieci.W kwietniuwysokipoziomgotowo$ciryk9tn9j.osiqryto.lJ

dzieci 6-letnich , Sredni poziom - ldziecko 6-letnie" WSr6d dzieci S-letnich
wysoki poziom gotowoSciszkolnej osi4gnqlo6 dzieci, Srednipoziom 5 dzieci,
niski poziom - ldziecko.
Wsp6lnie z Paristwow4 Stacj4 Sanitarno-Epidemiologicznq w Pile
prowadziliSmy w pracy z dzie(mi i rodzicami programy edukacyjne
projelit
,,tVtoi" dziecko idzie do szkoly" dzieci 6-letnie i ich rodzice otaz
lnfonnacyjno-edukac.vjnego,,BqdZmy zdrowi - wiemy, wiqc dzialamy" . i
ProgramEdukacji antyniloffnowej ,, Czyste powietrze wok6l nas" wszystkie
dzieci przedszkolnei ich rodzice.
Wsp6lpraca z rodzicami dzieci przebiegalabardzo dobrze. Nauczycielki
prowadzily ronnowy indywidualne zrodzicami na temat zachowania,postEp6w
i t*dnoS"i dzieci w przedszkolui w domu. Organizowanozebraniaz rodzicami
'Jy'kt6rym
i ..dni otwarte" dla rodzic6w. Prowadzono ,,k4cik dla rodzic6w",
informacje o dzialalno6ci przedszkola, ufoczysto$ciach,
u*i".""t*o
planowanych w1'cieczkuih, t"ksty piosenek i wierszy poznanych przez dzieci
oraz prace plastyczno - konstrukcyjne dzieci" Wsp6lnie z Rad4 Rodzicow
po"yri.utiS*y sponsor6w na zakup niespodzianek dla dzieci z okazii Dnia
bzilcka, na wycieczkg do Wioski Indianskiej nadiez. Ptotki w Pile oraz zakup
zestawunagla6niaj4cego.
W przedszkolu odbyty siE nastEpuj4ceuroczysto$ci: ,,Dzien Edukac.ji
Narodowej", ,,Andrzejki", ,,Mikolajki", ,,Wigilia", ,pzief. Babci i Dziadka",
,,Bal Karnawalowy", uZai4c", ,,Dzier| Matki", ,pzieh Dziecka", ,'Po2egnanie
szesciolatk6w".Wigkszo6dz nich zorganizowanowsp6lnie z rodzicami dzieci.
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l..la urocz-VstOSci
,,Mikotaj", .,Bal karnawalowy", ,,Zajqc" zaproszonor6wnie2
do przedszliola.
dzieci nie ucze.szczajqce
W Gminnym Przeglqdzie Piosenki Przedszkolnej w,vstQp naszych
przedszkolak6wnagrodzonowyr6znieniem.
Gr:dcilismy w nasrym przedszkolu pana radnego Kazimierza
dzieciom bajki w ramach akcji ,,CalaPolska czyta
Zalachowskiego,kt6ry cT.vta+
dzieciom", pana radnego Dariusza KrupE oraz policjant6w z Komendy Policji
w Kaczorach.
Bardzo dobrze przebiegala wsp6lpraca ze Szkot4 Podstawowq
w Smitowie. Dzieci 5-6 letnie z wychowawc4 zaproszono na uroczystoSc
szkolnq ,,Pasowanie na tJcznia". Wsp6lnie organizowano teatrzyki
i przedstawieniadla dzieci. Wychowawcy przedszkolai klas I - VI uczestniczyli
w wsp6lnym szkoleniu Rady Pedagogicznej. odbylo sig zebranie grupowe
szkole.
prryszlq nauczycielk4 dzieci G-letnich w
rodzic6w z
Wsp6tpracowalismy z paruq logopedQ Jolantq Soroczyriskq zatrudnion4 w
szkole. We wrze3niu odbyty siq przesiewowe badania logopedyczne dzieci
przedszkolnych. 23 dzieci uczqszczalona zajqcia terapii logopedycznej. Na
pro$bE rodzic6w prowadzone byly zajqcia igzyka angielskiego" w kt6rych
uczestniczylo 36 dzieci. Nauczyciele uczestniczyli w 18 szkoleniach,
konferencjachi warsztatachmetodycznych.
Do przedszkota zakupiono nowe zabawki, gry dydakryczne, ksi42ki,
piaskownicA na plac zabaw, doposazono kuchnig w sprzqt. Na bieZqco
naprawiano niszczony przez ntodzie| sprzqt w ogrodzie przedszkolnym. W
miesi4cu lipcu i sierpniu wymalowano pomieszczenia kuchenne, stol6wkE
ikorytaru.
w roku szkolnym 2012/2013 do przedszkola vczQszcza 46 dzieci.
Zatnrdnionych jest 3 nauczycieli (3 etaty), katecheta (0,05 etatu)
i 5 pracownik6w administracyjno- obstugowych(4.5 etatu).
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