
ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.133.2018
BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO

z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb ośrodków wychowania przedszkolnego, dla których Gmina 
Kolonowskie jest organem prowadzącym.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach Osi IX 
Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji dla Poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji 
przedszkolnej w ramach RPO WO 2014-2020, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 6234/2018 Zarządu 
Województwa Opolskiego z dnia 15 października 2018 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1 Zatwierdza się indywidualne diagnozy potrzeb ośrodków wychowania przedszkolnego, dla których 
Gmina Kolonowskie jest organem prowadzącym, przygotowane w celu uzyskania wsparcia z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi IX Wysoka jakość 
edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji dla poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej.

2. Indywidualne diagnozy potrzeb ośrodków wychowania przedszkolnego stanowią załączniki:

- Przedszkole Publiczne Nr 1 w Kolonowskiem – załącznik nr 1;

- Przedszkole Publiczne w Staniszczach Wielkich – załącznik nr 2;

- Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3 – załącznik nr 
3;

- Oddziały Przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej Staniszcze Małe-Spórok – załącznik nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Kolonowskiego

Norbert Koston
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DIAGNOZA  POTRZEB  

PRZEDSZKOLA  PUBLICZNEGO NR 1 W KOLONOWSKIEM 

 

 

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Kolonowskiem jest przedszkolem czterooddziałowym, 

edukacją przedszkolną obejmuje 100 dzieci.  Przedszkole funkcjonuje w dwóch budynkach, 

posiada oddział zamiejscowy.  

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Kolonowskiem jest przedszkolem otwartym  na 

potrzeby dzieci i rodziców.  Najważniejszymi założeniami koncepcji według, której działa 

przedszkole jest zapewnienie wychowankom wszechstronnego rozwoju, umożliwianie 

dzieciom osiąganie sukcesów edukacyjnych dostosowanych  do ich  możliwości 

rozwojowych,  rozwijanie ich umiejętności i postaw społecznych, systematyczna współpraca 

z rodzicami,  promowanie zdrowego i bezpiecznego  stylu życia oraz promocja działań 

przedszkola  wśród społeczności lokalnej. 

 Diagnoza opiera się na wynikach obserwacji pedagogicznej i diagnozy przedszkolnej. 

Uwzględnia opinie dyrektora, nauczycieli oraz rodziców, opiekunów prawnych dzieci.  

 Niniejsza diagnoza zawiera: 

 analizę potrzeb przedszkola  (w tym dotyczącą potrzeb w zakresie zakupu pomocy 

dydaktycznych i sprzętu), 

  analizę potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, 

 diagnozę stopnia przygotowania nauczycieli przedszkola do pracy z dziećmi w wieku 

przedszkolnym. 

 

I. ANALIZA POTRZEB  PRZEDSZKOLA 

 

Obecnie do przedszkola uczęszcza 100 dzieci. 

Liczba przedszkolaków z podziałem na wiek i płeć przedstawia się następująco: 

Dzieci  Liczba  Dziewczynki  Chłopcy  

3-4-letnie  46 22 24 

5-6-7-letnie 54 28 26 

 

Prognozuje się, że w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkola będzie uczęszczało 100 

dzieci: 

Dzieci  Liczba  Dziewczynki  Chłopcy  

3-4-letnie  45 19 26 

5-6-letnie 55 28 27 

 

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Or.0050.133.2018

Burmistrza Kolonowskiego

z dnia 13 listopada 2018 r.

Id: F1A182E8-9A73-4F55-9D94-29C4AF59CF0B. Podpisany Strona 1



W roku szkolnym 2020/2021:                         

Dzieci  Liczba  Dziewczynki  Chłopcy  

3-4-letnie  41 21 20 

5-6-letnie 59 26 33 

                    

Przedszkole funkcjonuje w godzinach 6:30 - 16:00. Z opinii rodziców  wynika, że 

istnieje potrzeba wydłużenia pracy placówki o pół godzinny dziennie, tj. z 16:00 do godz. 

16:30. Niektórzy rodzice pracują poza miejscem zamieszkania, co  wiąże się z koniecznością 

dojazdu. Rodzice nie mają możliwości osobistego odbioru dziecka z przedszkola. Dzieci 

odbierane są przez  dziadków i znajomych. Praca przedszkola do godziny 16:30 pozwoli na 

odbiór dzieci przez rodziców. Szacuje się, że w latach szkolnych   2019/2020 i 2020/2021 z 

wydłużenia pracy przedszkola skorzysta czworo dzieci.   

 

Przedszkole realizuje zajęcia obowiązkowe zgodnie z podstawą programową 

wychowania przedszkolnego oraz zajęcia dodatkowe.  W roku szkolnym 2018/2019 odbywają 

się zajęcia: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne oraz zajęcia rewalidacji. Wymiar 

poszczególnych zajęć przedstawia się następująco: 

Rodzaj zajęć 

 

Wymiar/ godziny 

Zajęcia rewalidacji  4 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 10 

Zajęcia logopedyczne 10 

 

Do przedszkola uczęszczają dzieci  o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  

Siedmioro dzieci posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej. Dwoje dzieci 

posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm.  

Dzieci posiadające: Liczba Dziewczynki Chłopcy 

opinię poradni 

psychologiczno-

pedagogicznej  

7 2 5 

orzeczenie  2 1 1 

 

Dziewięcioro  dzieci pochodzi z rodzin korzystających z pomocy społecznej.  

 

Przedszkole posiada nowoczesne zaplecze kuchenne, 4 sale zajęć oraz gabinet 

terapeutyczny. Stan wyposażenia prezentuje poniższa tabela: 

Tablice 

interaktywne 

Komputery Odtw. 

DVD 

Ksero Magnetofony Telewizory Zestaw mobilny z 

2 mikrofonami 

bezprzewodowymi 

i odtwarzaczem 

MP-3 

1 2 1 3 7 1 1 

 

   Ze względu na wielkość przedszkola i posiadanie oddziału  oddziału zamiejscowego 

wyposażenie jest niewystarczające. Konieczny jest  zakup dodatkowego sprzętu: 
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- Laptop DELL Vostro 3578 15,6'' FHD AG i3-8130U 8GB 256GB SSD 620 

W10Pro PL 3YNBD 

1 

- Urządzenie wielofunkcyjne 1 

- Magiczny Dywan z pakietem FUN I 1 

- Monitor Interaktywny myBoard LED 55" FHD z Androindem i wbudowanym 

komputerem OPS, 20 punktów dotyku, system Android, oprogramowanie eMarker, 

Komputer OPS z procesorem i3-3120M, 4Gb DDR3 SO-DIMM 1600, HD 500GB. 

1 

 

Zakup sprzętu  przyczyni się do lepszego przyswojenia wiedzy i umiejętności, 

większego zaangażowania dzieci, polepszenia motywacji. Magiczny dywan i monitor 

interaktywny umożliwi niwelowanie kompleksów, pokonywanie wstydu przed występami 

przed całą grupą. Przyczyni się także do niwelowania poczucia osamotnienia wycofanych 

dzieci w grupie.  To doskonała pomoc dla dzieci, które mają trudności z koncentracją uwagi.  

 

W realizacji zajęć obowiązkowych, dodatkowych oraz specjalistycznych,  pomocne 

będą następujące pomoce dydaktyczne: 

Pomoce dydaktyczne: Ilość 

- Kostka z kieszonkami  

- Logo obrazki Część I – sygmatyzm  

- Trzymaj język za zębami Kategoryzacje z ćwiczeniami artykulacji 

głosek zębowych  

- Kto za ogon łapie myszy?... Czyli logopedyczne zagadki z 

głoskami k, g, h 

- Gra edukacyjna - Litery i słowa 

- Ładnie mówię głoski sz, ż, cz, dż. Pomoc logopedyczna 

- Ładnie mówię głoski k, g, h. Pomoc logopedyczna 

- Ładnie mówię głoskę r. Pomoc logopedyczna 

- Ładnie mówię głoski s, z, c, dz. Pomoc logopedyczna 

- Ładnie mówię głoski ś, ź, ć, dź. Pomoc logopedyczna 

- Klocki edukacyjne, cyferki, literki, obrazki – naturalne 

- Zestaw muzyczny do zajęć logopedycznych i kreatywnych. 

Zestaw w pudełku 

- Memo pamięciowe z dźwiękiem 

- Gra – Pamięć  dźwiękowa 

- woreczki logopedyczne  

- Domino Logopedyczne SZ, S, K, T 

- WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU: Terapia funkcji 

wzrokowych [Cz. 1] 

- WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU: Terapia funkcji 

wzrokowych [Cz. 2] 

-WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU: Terapia funkcji 

wzrokowych [Cz. 3] 

 - Moje pierwsze czasowniki  

4 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
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Pomoce wzbogacą wyposażenie gabinetu terapeutycznego, będą wykorzystywane 

podczas zajęć specjalistycznych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

 

W  przedszkolu prowadzone są zajęcia z elementami integracji sensorycznej. 

Placówka  posiada niewiele pomocy do prowadzenia tego typu zajęć.  Tabela poniżej 

prezentuje pomoce,  które wzbogacą wyposażenie oraz ułatwią prowadzenie zajęć.  

-  Ścianka manipulacyjna Miasto 

-  Ścianka dekoracyjno-fakturowa Kotek na płotku 

-  Dyski sensoryczne duży zestaw (20 szt.) GONGE 

-  Półkule równoważne (6 sztuk) GONGE 

-  Szczebelkowa dróżka 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Doposażenie jednej z sal przedszkolnych w następujące przedmioty pozwoli na 

zorganizowanie kącika odpoczynku i tematycznego do zabawy swobodnej.  

- Kanapa morska duża  

- Pojemnik drewniany  

- Straganik z pojemnikiem  

1 

6 

1 

 

II. ANALIZA  POTRZEB DZIECI  W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 

 

Niniejsza analiza opiera się na przeprowadzonej obserwacji pedagogicznej i diagnozie 

przedszkolnej.  

W przedszkolu obserwuje się, że dzieci lubią zabawy konstrukcyjno – techniczne. Są 

one najczęściej podejmowaną aktywnością  w czasie przeznaczonym na swobodną zabawę.   

Maluchy zdobywają w trakcie tych zabaw wiedzę o różnych materiałach i możliwościach ich 

zastosowania. Towarzyszy im przy tym uczucie przyjemności, ponieważ zaspokajają potrzebę 

tworzenia. Podczas konstruowania dzieci korzystają głównie z  klocków  o różnej wielkości, 

wykonanych z różnych materiałów.   

Zakup klocków Lego Duplo,  prezentowanych w poniższej tabeli, będzie znakomitą 

formą zabawy o charakterze dydaktycznym, rozwijającą  wyobraźnię, sprawność manualną, 

koordynację wzrokową i kreatywność. Dzieci wznosząc budowle tematyczne będą korzystały  

z instrukcji. Poznają pojazdy, strukturę budynków, rozwiną  zainteresowania techniczno-

konstrukcyjne. Nie bez znaczenia jest  element współpracy, który pozytywnie wpłynie na 

zdolność dzieci do nawiązywania kontaktów i zadowolenia z relacji z rówieśnikami. 

 - Lego Duplo Edu - Maszyny Proste  

 - Lego Duplo - Matematyczny Pociąg  

 - Lego Duplo – Farma  

 - Lego Duplo - Dzikie Zwierzęta  

 - Lego Duplo – Pojazdy  

 - Lego Duplo - Kreatywny Budowniczy  

 - Lego Duplo - Zestaw Kreatywny  

 - Lego Duplo – Społeczeństwo 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 zestawy 

1 
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ZAJĘCIA Z ROBOTYKI  

 

Podczas zabaw swobodnych starszych dzieci - u 12 dzieci w wieku 5-6 lat obserwuje 

się większe niż u innych zainteresowanie działalnością techniczno-konstrukcyjną. Dzieci te 

lubią majsterkować, konstruować przy wykorzystaniu różnych  materiałów.  Posiadają także 

zdolności matematyczne.  

Wiedza na temat praktycznych rozwiązań technologicznych i informatycznych jest 

mało znana i dostępna dla dzieci w wieku przedszkolnym, które przejawiają takie 

zainteresowania.  Na terenie miasta brak jest ogólnodostępnej i nieodpłatnej  oferty w 

zakresie tego typu zajęć dla dzieci. Dlatego zajęcia z robotyki zorganizowane w przedszkolu 

dla dzieci  przejawiających zainteresowanie działalnością techniczno-konstrukcyjną 

przyczynią się do rozwoju zainteresowań.  Zajęcia z robotyki łączą bowiem kreatywną  

zabawę z twórczym myśleniem. Zajęcia te oddziałują bezpośrednio na wyobraźnię, jak 

również kształtują wrażliwość estetyczną dzieci. Zwiększą u dzieci umiejętności logicznego  

myślenia oraz pracy w grupie. Są skuteczną metodą rozwoju intelektualnego i  emocjonalnego 

dziecka. Udział w zajęciach przyczyni się do rozwijania pasji i poznawania technologii XXI 

wieku. W przyszłości może zaowocować chęcią podjęcia nauki w szkołach technicznych. 

Szacuje się, że z zajęć z robotyki skorzysta  w roku szkolnym  2019/2020:  

5-6- latki 

liczba dzieci dziewczynki chłopcy 

12 2 10 

 

W roku szkolnym 2020/2021: 

5-6- latki 

liczba dzieci dziewczynki chłopcy 

12 0 12 

 

Założenia dotyczące liczby  zajęć.   W  projekcie przewiduje się  144 godziny zajęć.  

w roku szkolnym 2019/2020 4 x 1 h w miesiącu 

(dla grupy) 

 Łącznie 72 h 

36 h x 2 grupy 

 

w roku szkolnym 2020/2021 4 x 1 h w miesiącu 

(dla grupy) 

Łącznie 72 h 

36 h x 2 grupy 

 

Do zajęć z robotyki planuje się zakup następujących pomocy: 

 

- Lego WeDo 2.0 - zestaw bazowy z oprogramowaniem  

 

 

4 zestawy 
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ZAJĘCIA  FITNESSOWO-TANECZNE „ROZTAŃCZONE PRZEDSZKOLAKI”  

 

Okres przedszkolny to okres wzmożonej aktywności ruchowej dziecka. Podczas 

prowadzonych obserwacji u wielu dzieci zauważa się wzmożoną potrzebę aktywności 

fizycznej. Inne z dzieci nie podejmują takiej aktywności, wymagają szczególnej zachęty.  

Obserwuje się, że u wielu dzieci zajęcia ruchowe pozwalają na rozładowanie emocji.   

           Organizacja dodatkowych zajęć fitnessowo - tanecznych   pozwoli zaspokoić naturalną 

potrzebę ruchu, ale także da satysfakcję, podniesie sprawność fizyczną. Przyczyni się do 

kształtowania  estetyki  i harmonii ruchów, poczucia  rytmu.  

Taniec stworzy  dzieciom możliwość odpoczynku psychicznego, regeneracji sił 

psychicznych i fizycznych, rozwijania postaw wychowawczych, umiejętności radzenia sobie 

z trudnymi emocjami, pozwoli  wyładować agresję.   

Zajęcia spełnią  także rolę terapeutyczną poprzez maksymalną aktywizację ciała i 

psychiki dziecka. Pomogą  w opanowaniu nieśmiałości i nerwowości, dadzą wiarę we własne 

siły. 

Planuje się, że z zajęć fitnessowo – tanecznych skorzysta  w roku szkolnym  

2019/2020:  

Dzieci  Liczba  Dziewczynki  Chłopcy  

3-4-letnie  45 19 26 

5-6-letnie 55 28 27 

 

W roku szkolnym 2020/2021:                              

Dzieci  Liczba  Dziewczynki  Chłopcy  

3-4-letnie  41 21 20 

5-6-letnie 59 26 33 

                    

Założenia dotyczące liczby  zajęć.   W  projekcie przewiduje się  144 godziny zajęć.  

w roku szkolnym 2019/2020 4 x 0,5 h w miesiącu 

(dla grupy) 

Łącznie 72 h 

2 h x 4 grupy 

 

w roku szkolnym 2020/2021 4 x 0,5 h w miesiącu 

(dla grupy) 

Łącznie 72 h  

2 h x 4 grupy 

 

Do zajęć fitnessowo - tanecznych planuje się zakup następujących pomocy: 

- Radioodtwarzacz Philips AZ318B/12 

- Piłka do rytmiki  

- Szarfa  

- Woreczki z grochem  

- Chusta do zabawy 

1 

25 

100 

20 kpl 

1 
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„NASZE  SPOTKANIA  ZE  SZTUKĄ” – TEATRZYKI 

 

Z obserwacji poczynionej przez nauczycieli oraz rozmów z rodzicami wynika, że 

dzieci bardzo lubią podejmować zabawy w teatr,  wcielać się w role. W grupie przedszkolnej 

są dzieci nieśmiałe, wycofane, które nie potrafią współdziałać i bawić się z rówieśnikami, 

dzieci z trudnościami w koncentracji uwagi oraz  nadpobudliwe w sferze emocjonalnej oraz 

ruchowej.   

W przedszkolu odbywają się spektakle teatralne dla dzieci z udziałem profesjonalnych 

aktorów. Są one okazją do bezpośredniego obcowania ze sztuką teatralną, rozwijania  

wrażliwość estetycznej, myślenia, mowy, wyzwolenia pozytywnych emocji. Dlatego 

zwiększenie ilości przedstawień w placówce  wzbogaci doświadczenia dzieci,  zachęci  do 

własnej twórczości,  stanie  się źródłem nowych przeżyć, pobudzi  dziecięcą wyobraźnię.   

 

Planuje się, że z  przedstawień teatralnych  skorzysta  w roku szkolnym  2019/2020:  

Dzieci  Liczba  Dziewczynki  Chłopcy  

3-4-letnie  45 19 26 

5-6-letnie 55 28 27 

 

W roku szkolnym 2020/2021:         

Dzieci  Liczba  Dziewczynki  Chłopcy  

3-4-letnie  41 21 20 

5-6-letnie 59 26 33 

                    

Założenia dotyczące liczby teatrzyków.   W  projekcie przewiduje się  organizację  8 

przedstawień, zgodnie z poniższą tabelą: 

w roku szkolnym 2019/2020 4 przedstawienia dla wszystkich dzieci 

w roku szkolnym 2020/2021 4 przedstawienia dla wszystkich dzieci 

 

W ramach spotkań ze sztuką zakłada się organizację  dwóch wycieczek do Teatru 

Lalki i Aktora w Opolu. Wycieczki  do teatru  będą dla dzieci możliwością  rozwinięcia 

myślenia, wyobraźni, poznania nowej przestrzeni. Jednocześnie będą uzupełnieniem 

podjętych w projekcie działań. Teatr ma bowiem w procesie rozwoju społeczno - moralnego 

dziecka bardzo ważne miejsce. Przedstawienia teatralne mają wpływ na intelekt dziecka. 

Treści zawarte w przedstawieniu wpływają w sposób istotny na rozwój psychiczny, 

umysłowy i moralny, pozwalają dziecku poszerzyć horyzonty umysłowe a także wzbogacić 

doświadczenia życiowe. Te aspekty kształtują wiele pozytywnych cech charakteru tj: 

wrażliwości estetycznej, moralnej, społecznej. 

 

 WARSZTATY  PLASTYCZNE 

 

Plastyka wpływa na wychowanie człowieka kreatywnego, innowacyjnego, ale i 

pewnego siebie, znającego wartość własnej osoby. Aktywność plastyczna odgrywa jeszcze 

jedną istotną rolę - od wieku przedszkolnego uczy zachowań społecznych.  

Id: F1A182E8-9A73-4F55-9D94-29C4AF59CF0B. Podpisany Strona 7



 Z obserwacji poczynionych przez nauczycieli wynika, że niektóre dzieci częściej 

podejmują aktywność plastyczną. U 12 dzieci w wieku 5-6-lat stwierdza się uzdolnienia 

plastyczne. Dzieci te są wrażliwe na piękno, mają rozwinięte poczucie estetyki, zauważają 

szczegóły i barwy. Przejawiają  oryginalność w doborze tematów, technik, kompozycji, czy 

materiałów oraz posiadają dużą chęć eksperymentowania na zajęciach plastycznych. 

Organizacja zajęć dodatkowych pozwoli na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci oraz 

ich wrodzonych możliwości twórczych. Warsztaty pozwolą na  redukowanie napięć 

emocjonalnych, dają dużo swobody, a jednocześnie radości i satysfakcji. Dzięki takim 

zajęciom dziecko kształtuje swoją osobowość  i zwiększa szanse powodzenia w szkole. 

Szacuje się, że w roku szkolnym  2019/2020  na warsztaty plastyczne uczęszczać będą 

dzieci: 

5-6- latki 

liczba dzieci dziewczynki chłopcy 

12 8 4 

 

W roku szkolnym 2020/2021: 

5-6- latki 

liczba dzieci dziewczynki chłopcy 

12 8 4 

 

W  projekcie przewiduje się 32 godziny zajęć.  

w roku szkolnym 2019/2020 2 x 1 h w miesiącu 

(dla grupy) 

Łącznie 16 h 

w roku szkolnym 2020/2021 2 x 1 h w miesiącu 

(dla grupy) 

Łącznie 16 h 

 

 Podczas warsztatów plastycznych wykorzystane zostaną następujące pomoce: 

- Wyprawka 6-latka  

- Wyprawka – niezbędnik plastyczny 

- Wyprawka kreatywna  

- Wyprawka dla dziecka zdolnego 1 

- Wyprawka dla dziecka zdolnego 2 

- Kreatywny zestaw  Zimowy czas  

- Kuferek Boże Narodzenie  

- Kuferek wiosenny  

- Play Mais - 1000 szt. 

- Piankowe kuleczki - zestaw dla klasy 

- Zestaw kolorowych tacek 

- Piasek kinetyczny  

- Masa plastyczna 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

2 
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ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE- GRUPOWE 

 

Wiek przedszkolny jest okresem ostatniego etapu rozwoju mowy, gdyż do 6 roku 

życia rozwój artykulacji powinien być zakończony.  

W roku szkolnym 2018/2019, w przedszkolu, zgodnie z zaleceniami poradni 

psychologiczno – pedagogicznej oraz w wyniku  przedszkolnej  diagnozy logopedycznej, 

odbywają się zajęcia logopedyczne.  Zajęcia prowadzone są  w formie indywidualnej oraz 

grupowej, w wymiarze 10 godzin tygodniowo.  Terapią logopedyczną objęto 54 dzieci, co 

stanowi 54 % wszystkich wychowanków.    

Do większej efektywności terapii przyczyni się zwiększenie ilości zajęć.  

Dodatkowym  wsparciem należy objąć 16  dzieci,  u których zdiagnozowano: sygmatyzm, 

parasygmatyzm, rotacyzm, lambdacyzm. Celem zajęć logopedycznych będzie  stymulowanie 

rozwoju dziecka w zakresie prawidłowego funkcjonowania aparatu artykulacyjnego oraz  

wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w 

toku ćwiczeń. Zajęcia będą dostosowane do wieku i możliwości dzieci. 

 

W roku szkolnym 2019/2020 z zajęć logopedycznych skorzystają dzieci:  

Dzieci  Liczba  Dziewczynki  Chłopcy  

3-4-letnie  5 2 3 

5-6-letnie 11 8 3 

 

W roku szkolnym 2020/2021:                                                             

Dzieci  Liczba  Dziewczynki  Chłopcy  

3-4-letnie  4 2 2 

5-6-letnie 12 7 5 

 

W  projekcie przewiduje się 288 godzin zajęć logopedycznych: 

w roku szkolnym 2019/2020 4 x 1 h w miesiącu 

(dla grupy) 

Łącznie 144 h 

4 h x 4 grupy 

 

w roku szkolnym 2020/2021 4 x 1 h w miesiącu 

(dla grupy) 

Łącznie 144 h 

4 h x 4 grupy 

 

 

ZAJĘCIA PRZYRODNICZO-BADAWCZE „Z  PRZYRODĄ  ZA  PAN  BRAT”  

 

Potrzeba  realizacji zajęć wynika z obserwacji i diagnozy przedszkolnej. 12 dzieci w 

wieku 5-6 lat  przejawia zainteresowania przyrodnicze. Dzieci  te  biorą aktywny udział w 

zajęciach o tematyce przyrodniczej, posiadają  duży zasób wiadomości. Przejawiają także 

silniejsze niż grupa  potrzeby poznawcze związane z tematyką.  Podczas zabaw w ogrodzie 
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przedszkolnym, wycieczek i spacerów często dzieci te zajmują się  obserwacją przyrody.   

Potrafią  eksperymentować,  w sposób dociekliwy poszukują rozwiązania sytuacji 

problemowej, przejawiają inicjatywę i samodzielność, umiejętność samodzielnego myślenia.  

Organizacja zajęć  „Z przyrodą  za pan brat” będzie  dla dzieci  okazją  do odkrywania i 

zgłębiania fascynującego świata przyrody.  

W roku szkolnym 2019/2020, w zajęciach przyrodniczo-badawczych będzie 

uczestniczyło 12: 

5-6- latki 

liczba dzieci dziewczynki chłopcy 

12 6 6 

 

W roku szkolnym 2020/2021: 

5-6- latki 

liczba dzieci dziewczynki chłopcy 

12 6 6 

 

 W  projekcie przewiduje się 32 godziny zajęć przyrodniczo-badawczych:  

w roku szkolnym 2019/2020 2 x 1 h w miesiącu 

(dla grupy) 

Łącznie 16 h 

w roku szkolnym 2020/2021 2 x 1 h w miesiącu 

(dla grupy) 

Łącznie 16 h 

 

 

Przedszkole posiada wiele pomocy  do prowadzenia zajęć przyrodniczo – 

badawczych,   uzupełnieniem będzie zakup 2 stolików przyrodniczych. Stoliki będą służyły 

organizowaniu kącików przyrodniczych  oraz prowadzeniu upraw w sali przedszkolnej.  

 

Okazją do pobudzania i rozwijania zainteresowań przyrodniczych są wycieczki. 

Dlatego dwa razy w trakcie trwania projektu (jedna w roku),  planuje się wycieczki o 

charakterze edukacyjnym. Będą to wycieczki do Gospodarstwa Agroturystycznego GIPROL 

w Staniszczach Małych. Wycieczki te  będą  okazją do zdobycia wiedzy o otaczającej 

przyrodzie. Szczególnie wartościowe będzie bezpośrednie doświadczanie  i obserwacja.   

 Planuje się również dwie wycieczki o charakterze rekreacyjno – edukacyjnym do ZOO 

w Opolu. Wycieczka do ZOO  spełnia rolę wypoczynkową i poznawczą oraz kształtuje 

postawy społeczne przedszkolaka.  Spotkania ze zwierzętami w ZOO są okazją  do 

obserwacji i podziwiania zwierząt z różnych stron świata. 

Planowane w ramach projektu wycieczki dostarczą dzieciom wielu wrażeń, emocji i 

radości. 

Kolejnym w ramach projektu  zadaniem,  mającym wpływ na  pobudzanie i rozwój 

zainteresowań przyrodniczych ale również wspomagającym rozwój psychoruchowy dzieci  

jest utworzenie w ogrodzie przedszkolnym  ścieżki ekologiczno - edukacyjno – sensorycznej.  

   Wyniki diagnozy i obserwacji przedszkolnej wskazują, że  wiele dzieci ma problem  z 

samodzielnym ubieraniem się i jedzeniem. Gorzej niż rówieśnicy, radzą sobie w zajęciach 

ruchowych, mają  trudności z prawidłowym utrzymaniem kredki i rysowaniem.  Wykazują 

 nadmierną ruchliwość lub też niski  poziom aktywności ruchowej. Często dzieci te mają 
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problem z utrzymaniem równowagi,  posiadają słabą koncentrację uwagi, są impulsywne. 

Zdarza się, że takim zaburzeniom towarzyszy  opóźniony rozwój  mowy.  W roku szkolnym 

2018/2019 czworo dzieci wymaga pogłębionej diagnozy. Czworo dzieci już  korzysta ze 

specjalistycznych  zajęć terapeutycznych.  

Przedszkole podejmuje działania mające na celu stymulowanie wszechstronnego 

rozwoju psychofizycznego dziecka. Miejscem często wykorzystywanym do rozwijania 

aktywności jest ogród przedszkolny. Ogród  jest wyposażony w  urządzenia rekreacyjno-

sportowe. Znajdują się tu 2 urządzenia ogrodowe wielofunkcyjne, sklepik, domek, huśtawki, 

wspinak, szałas, tablica ogrodowa oraz 4 bujaki.  

Planuje się uzupełnienie istniejącego  placu zabaw o elementy sensoryczne i 

edukacyjne. W ogrodzie powstanie mini  ścieżka  ekologiczno - edukacyjno – sensoryczna.  

Planuje się zaprojektowanie, wykonanie oraz zakup następujących elementów 

wyposażenia: 

- Krzewy  i rośliny ozdobne 

- Skrzynie do nasadzeń  

- Nasiona  

- Tabliczki  z nazwami roślin 

- Tabliczki edukacyjne  

- Narzędzia ogrodnicze 

- Ławeczki  

60 

6 

 

 

 

 

6 

 

  Ścieżka będzie obsadzona pasem roślin zielonych - iglaków oraz pasem  roślin o 

grubych, szorstkich, pierzastych jak i o delikatnym, miękkim, gładkim listowiu, pobudzająca 

zmysł dotyku. Kompozycja aromatyczna posadzonych ziół czy kwiatów posłuży do 

stymulacji zapachowej oraz smakowej. Stymulacji dotykowej doświadczą dzieci chodząc po 

nawierzchni podzielonej na segmenty, wypełnione różnymi naturalnymi materiałami 

występującymi w przyrodzie: mech, szyszki, kora drzew, kamień, drewno, kasztany oraz inne 

powierzchnie strukturalne.  

Planuje się stworzenie miejsc do prowadzenia  przez dzieci upraw. Przedszkolaki będą 

mogły przeprowadzać wyjątkowe eksperymenty wśród zieleni roślin. Wykorzystane będą w 

tym celu popularne sadzonki roślin przyprawowych i leczniczych np.: mięty, rozmarynu, 

bazylii, lawendy, nagietka. Pielęgnacja roślin nauczy odpowiedzialności za podejmowane 

działania. Odbywać się tu będą również  dla wszystkich dzieci niecodzienne zielone zajęcia  

przyrody. Dzieci znajdą miejsce do krótkiego wypoczynku – w pobliżu ścieżki staną 

ławeczki.  Istniejące urządzenia ogrodowe,  służące do zabaw ruchowych zostaną 

odświeżone.  

Tak urządzony ogród przedszkolny wpłynie  na pobudzanie wrażeń i wyobraźni 

dotykowej, rozwój motoryki, równowagi oraz koordynacji. Umożliwi dzieciom zabawę, 

naukę i poznawanie otaczającego świata zmysłami. 
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III. DIAGNOZA STOPNIA PRZYGOTOWANIA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLA 

DO PRACY W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 

 

Kadrę przedszkola tworzy grupa wykształconych, twórczych nauczycieli, 

zaangażowanych w pracę z dziećmi. Posiadają pełne kwalifikacje uprawniające do pracy w 

przedszkolu, dodatkowo ukończone studia podyplomowe, liczne kursy i szkolenia. W 

przedszkolu zatrudnionych jest 10  nauczycieli.  

 

1. wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym -  Edukacja elementarna,  

- studia podyplomowe: - Oligofrenopedagogika i edukacja integracyjna  

- studia podyplomowe: - Logopedia szkolna  

- studia podyplomowe: - Wspomaganie i edukacja dziecka z autyzmem, zespołem Aspergera   

  

2. wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym - Filologia germańska 

- studia podyplomowe: - Edukacja elementarna – kształcenia zintegrowanego i wychowania 

przedszkolnego   

 

3. wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym 

- studia licencjackie - Kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna   

- studia II stopnia magisterskie - Pedagogika opiekuńcza i terapia pedagogiczna  

- studia podyplomowe: - Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu 

przedszkolnym    

- certyfikaty językowe:  

j.  angielski  - City& Guilds B2,  

j. niemiecki - Zertifikat    Deutsch Istytutu Goethego 2 B  

 

4. wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym- Kształcenie wczesnoszkolne 

z wychowaniem przedszkolnym  

 

5. wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym - Edukacja elementarna z 

terapią pedagogiczną     

- studia podyplomowe - Muzyka i plastyka w szkole podstawowej i gimnazjum 

- studia podyplomowe- Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu 

przedszkolnym,  

- studia podyplomowe - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, 

autyzmem i zespołem Aspergera   

- certyfikat językowy:  

j.  angielski  - Pearson Test of English Level 3 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

6. wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym - Filologia germańska 

- studia podyplomowe: - Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,                                                                                                                           

- studia podyplomowe:  Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z 

niepełnosprawnością intelektualną  

- studia podyplomowe: Diagnoza i terapia pedagogiczna  

- studia podyplomowe:  Logopedia przedszkolna i szkolna   
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7. wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym -Wychowanie przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

z terapią pedagogiczną      

                                       

8. wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym          

- studia licencjackie - Pedagogika wczesnoszkolna z przyrodą  

- studia magisterskie - Kształcenie  wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym 

- studia podyplomowe: Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji 

wczesnoszkolnej    

                                                                                   

9. wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym - teologia  

 

10. wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym  

- studia licencjackie - Pedagogika wczesnoszkolna z przyrodą   

- studia magisterskie - Edukacja elementarna z terapią pedagogiczną                                                                                                                     

 

Nauczyciele przedszkola są zainteresowani podnoszeniem kwalifikacji oraz 

doskonaleniem, szczególnie w formie szkoleń i warsztatów. W roku szkolnym 2018/2019 

dwóch nauczycieli rozpoczęło studia podyplomowe na kierunkach: Socjoterapia z arteterapią 

oraz Logopedia przedszkolna i szkolna. Nauczyciele zdobędą dodatkowe kwalifikacje do 

prowadzenia zajęć specjalistycznych.  

 

W roku szkolnym, 2019/2020  studia podyplomowe planuje podjąć jeden nauczyciel, 

siedmiu będzie uczestniczyć w szkoleniach. 

W przedszkolu wzrasta liczba dzieci z deficytami rozwojowymi. Dla tych dzieci 

organizowane są specjalistyczne zajęcia o charakterze  korekcyjno – kompensacyjnym. 

Terapią objętych jest obecnie 21 dzieci. W celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia 

potrzebna  jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Ukończenie studiów podyplomowych 

przez nauczyciela o kierunku „Diagnoza i terapia pedagogiczna” – pozwoli na  objęcie  

wsparciem większej liczby dzieci. Nauczyciel  zdobędzie  dodatkowe kwalifikacje. 

 

Wśród dzieci  przedszkolnych obserwuje się coraz większą grupę dzieci mających 

problemy z właściwą integracją wrażeń zmysłowych. Są one źródłem dziecięcego 

dyskomfortu oraz obniżają efektywność działania dziecka, utrudniając nabywanie nowych 

umiejętności. Aby pomóc dziecku potrzebna jest wiedza. Udział w szkoleniach poświęconych 

tematyce  integracji sensorycznej   pozwoli na  zdobycie  wiedzy   na temat objawów 

mogących świadczyć o zaburzeniach w kierunku nieprawidłowego przetwarzania 

sensorycznego. Planowane szkolenia:  

1. Główne założenia metody  integracji sensorycznej.  

2. Jak pomóc dziecku z zaburzeniami SI.  Wybrane elementy terapii SI, które  nie 

wymagają specjalistycznego sprzętu.  

 

Planuje się szkolenie z zakresu obsługi tablicy interaktywnej.  

Przedszkole posiada tablicę multiumedialną oraz programy dostosowane do poziomu 

rozwoju przedszkolaków.  Tablica   jest wykorzystywana podczas zajęć przez niektórych 

nauczycieli, najczęściej z najstarszą grupą przedszkolną. Aby uatrakcyjnić zajęcia dla 
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wszystkich dzieci planuje się zakup monitora interaktywnego do oddziału zamiejscowego 

przedszkola. Dlatego ważne jest doskonalenie umiejętności obsługi tablicy. Szkolenie 

pozwoli większej liczbie nauczycieli wykorzystywać tablicę na zajęciach edukacyjnych. 

Tablica interaktywna oprócz uatrakcyjnienia zajęć, rozwija  spostrzegawczość  i logiczne 

myślenie, kształtuje pomysłowość i wyobraźnię,  ćwiczy pamięć i koncentrację. 

 

Planuje się dwa szkolenia z robotyki dla nauczycieli.  

Błyskawiczny rozwój technologii, informatyzacja i robotyzacja sprawiają, że 

współczesny świat nieustannie się zmienia. Stawia to przed nauczycielami nie lada wyzwanie, 

bowiem to naszą rolą jest  skuteczne przygotowanie dzieci do życia w cyfrowym świecie. 

Nauczyciele powinni starać się zrozumieć świat nowoczesnych technologii i jednocześnie 

przekazać dzieciom jak twórczo i bezpiecznie ich używać. Szkolenie pozwoli nauczycielom 

zdobyć wiedzę i umiejętności do prowadzenia zajęć w dziedzinie klocków Lego. Dzieci będą 

miały okazję rozwijać swoje pasje i poznawać tajniki świata technologii XXI wieku 

 

 

 

 

                                                                                    Dyrektor  

                                                                                      Maria Lejkowska 
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DIAGNOZA POTRZEB  

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W STANISZCZACH WIELKICH 

 

INFORMACJE O PLACÓWCE 

 

Przedszkole Publiczne w Staniszczach Wielkich jest przedszkolem 

jednooddziałowym, do którego uczęszcza 25 dzieci w wieku 3 – 6 lat. Obecnie liczba dzieci 

ze względu na wiek i płeć przedstawia się następująco: 

                 3 - 4l: dziewczynki:4 chłopcy:9      

                 5 - 6l:  dziewczynki:6 chłopcy:6 

Prognozuje się, że w przyszłym roku szkolnym do przedszkola uczęszczać będzie również 25 

dzieci, w podziale na płeć i wiek:                  

                 3 - 4l: dziewczynki:5 chłopcy:6  

                 5 - 6l:  dziewczynki:3 chłopcy:11 

Do przedszkola uczęszczają dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dwoje 

(chłopiec 4l i dziewczynka 3l) posiada opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Na 

podstawie przeprowadzonych przez nauczycielki obserwacji i diagnozy wynika, że 

dodatkowo wsparcia potrzebuje 9 dzieci w tym:  9 dzieci - logopedycznego i 6 w zakresie 

zajęć korekcyjno – kompensacyjnych.  

W przedszkolu pracują 4 nauczycielki, z tego 2 dochodzące. Wszystkie posiadają 

wymagane kwalifikacje do pracy w przedszkolu, ukończyły również studia podyplomowe, 

różne kursy  i szkolenia. 

 1. Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym wychowanie 

przedszkolne/eduk. wczesnoszkolna,  studia podyplomowe z zakresu logopedii szkolnej i 

przedszkolnej, certyfikat z j. niemieckiego: Zertifikat Deutsch Instytutu Goethego                 

2.   Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym Wychowanie przedszkolne 

z terapią pedagogiczną, studia podyplomowe Zarządzanie oświatą  

3.  Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym Teologia w zakresie 

katechetyczno – pastoralnym, studia podyplomowe w zakresie wychowania do życia w 

rodzinie                                                  

 4.  Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym - Filologia Angielska, 

studia podyplomowe: Edukacja Elementarna  

W projekcie udział wezmą 2 nauczycielki. 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Or.0050.133.2018

Burmistrza Kolonowskiego

z dnia 13 listopada 2018 r.
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ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU 

 

- zajęcia dodatkowe: 

1) Logopedia: Obecnie prowadzona jest terapia z 8 dzieci. Ze względu na ograniczenia 

czasowe dzieci biorą w nich udział co 2 tygodnie, co utrudnia osiągnięcie sukcesów, 3 dzieci 

nie jest objęta terapią. Podczas zajęć dzieci usprawniają swój aparat mowy, usprawniają 

motorykę i kinestezję narządów artykulacyjnych. stymulowany jest rozwój słuchu 

fonematycznego. Zauważa się, że z roku na rok pojawia się coraz więcej dzieci, które mają 

problemy logopedyczne. Z doświadczenia przedszkola wynika, że brak pomocy 

logopedycznej w wieku przedszkolnym rodzi problemy edukacyjne w wieku szkolnym. Im 

szybsza pomoc w zakresie rozwoju  aparatu mowy tym lepsze efekty w osiągnięciu dobrych 

efektów w nauce w szkole podstawowej.                                                          

 

2) Zajęcia korekcyjno kompensacyjne:  na podstawie diagnozy wstępnej zaobserwowano u 7 

dzieci problemy w zakresie koncentracji uwagi, motoryki małej, analizy i syntezy słuchowej. 

Prowadzone są już zajęcia wyrównujące dla 3 dzieci ze stwierdzonymi deficytami jednakże 

potrzeby są większe, możliwość objęcia wszystkich dzieci grupowymi zajęciami korekcyjno – 

kompensacyjnymi w formie ciekawych zajęć  pomoże wyrównać szanse edukacyjne tych 

dzieci. 

 

3) Klub Małego Czytelnika - Praca w grupie mieszanej wymaga od dzieci dużego skupienia 

uwagi, co nie zawsze się udaje, dlatego dodatkowe zajęcie dla sześciolatków, doskonalące 

umiejętność poznawania liter, czytania zwiększą szanse edukacyjne dzieci i ułatwią im start w 

edukacji szkolnej prowadząc do osiągnięcia lepszych efektów. 

 

4) Przyroda w oczach dziecka - Dzieci są zainteresowane treściami przyrodniczymi, często 

podczas pobytu w ogrodzie same inicjują zabawy badawcze, obserwacje zwierząt, zbierają 

roślinki na łące, suche liście, chętnie wykonują prace plastyczne związane z tematyką 

przyrodniczą. Realizacja projektu pozwoli rozwijać zainteresowania dzieci otaczającym 

światem i przybliżyć im specyfikę miejsca, w którym się urodziły - piękno przyrody - roślin i 

zwierząt. 

 

5) Zajęcia muzyczno – ruchowe. U dzieci zaobserwowano problemy w zakresie umiejętności 

społeczno – emocjonalnych (zdyscyplinowanie, przestrzeganie norm) a także zwiększoną 

potrzebę ruchu.  Najbardziej jest to widoczne w okresie jesienno - zimowym kiedy warunki 

pogodowe nie pozwalają na dłuższe przebywanie na powietrzu, również mała powierzchna 

sali zabaw nie daje dzieciom wiele możliwości ruchowych. Planowane zajęcia będą 

prowadzone w dużej sali gimnastycznej, nalężącej do świetlicy wiejskiej oraz na powietrzu. 

Aktywność ruchowa ma korzystny wpływ na szereg właściwości nie tylko fizjologicznych,  

ale i odpornościowych czy adaptacyjnych. W sferze psychicznej i społecznej pomaga uzyskać 

szereg cech niezbędnych w życiu dorosłego człowieka, takich jak równowaga emocjonalna, 

odporność  na  stresy,  umiejętność  psychicznej  adaptacji  do zmieniających  się  warunków. 

Kształtuje  ponadto  poczucie  odpowiedzialności,  zdyscyplinowania,  wytrwałość  w 

pokonywaniu trudności, sprzyja przyswajaniu norm społecznych. 
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6) Zajęcia z robotyki – u dzieci obserwuje się zainteresowanie nowymi technologiami, zajęcia  

pod okiem wykwalifikowanej osoby to wprowadzenie dzieci w fascynujący świat robotyki, 

rozwijanie sprawności manualnej, kształtowanie umiejętności logicznego i twórczego 

rozwiązywania problemów, kształtowanie wyobraźni przestrzennej, rozwijanie zainteresowań 

technicznych. 

 

7) Spotkania z teatrem - spektakle  + warsztaty - Podczas pracy z dziećmi zaobserwowano, że 

dzieci mają problemy z koncentracją uwagi podczas czytania tekstów literackich, z 

wypowiadaniem się na temat wysłuchanego utworu, dzieci mają często bardzo ubogie 

słownictwo, nie potrafią być kreatywne, a czasem po prostu ogranicza je nieśmiałość. Do 

przedszkola zapraszamy już teatry objazdowe, które spotykają się z dużym zadowoleniem i 

radością ze strony dzieci. Zwiększenie ilości takich przedstawień wzbogaci doświadczenia 

dzieci, przełamie nieśmiałość i lęk przed publicznymi występami. Spotkania z aktorami, 

obserwacja gry aktorskiej a także zabawy i ćwiczenia teatralne wykorzystywane podczas 

spotkań, będą aktywizować dzieci do wypowiedzi, pobudzać wyobraźnię i emocje oraz  

umiejętność koncentracji. 

 

- założenia dotyczące liczby uczestników zajęć: 

 

Rodzaj zajęć Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE 
12 dzieci:  

- 3 - 4l: dziewczynki: 2, chłopcy: 6              

- 5 - 6l: dziewczynki: 1, chłopcy: 3 

 

TEATRZYKI w przedszkolu 
25 dzieci:  

- 3 - 4l: dziewczynki: 4, chłopcy: 9      

- 5 - 6l: dziewczynki: 6, chłopcy: 6 

 

WARSZTATY TEATRALNE 
25 dzieci:  

- 3 - 4l: dziewczynki: 4, chłopcy: 9      

- 5 - 6l: dziewczynki: 6, chłopcy: 6 

 

ZAJĘCIA Z ROBOTYKI 6 latki: 2 dziewczynki, 5 chłopców 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – 

KOMPENSACYJNE 

7 dzieci:     

- 3 - 4 l: 1 chłopiec 

- 5 - 6l: dziewczynki: 1, chłopcy: 5       

 

PRZYRODA W OCZACH DZIECKA 
 25 dzieci: 

 - 3 - 4l: dziewczynki: 4, chłopcy: 9   

 - 5 - 6l: dziewczynki: 6, chłopcy: 6 

 

KLUB MAŁEGO CZYTELNIKA 6 latki: 2 dziewczynki, 5 chłopców 
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ZAJ. MUZYCZNO – RUCHOWE 
25 dzieci:  

- 3 - 4l: dziewczynki: 4, chłopcy: 9     

- 5 - 6l: dziewczynki: 6, chłopcy: 6 

 

 

- założenia dotyczące liczby zajęć: 

 

Rodzaj zajęć Częstotliwość zajęć 

 

Ilość godz. w projekcie 

ZAJĘCIA 

LOGOPEDYCZNE 

3 godz./tyg 
216  godz.:   

- 5 - 6l: 72 godz.    

- 3 - 4l : 144 godz. 

 

TEATRZYKI w przedszkolu 6 spektakli  

WARSZTATY 

TEATRALNE 

4 warsztaty  

ZAJĘCIA Z ROBOTYKI  30 godz. 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – 

KOMPENSACYJNE 

1godz./tyg 
72  godz.:         

- 5 - 6 l: 62godz.           

- 3 - 4l: 10godz. 

 

PRZYRODA W OCZACH 

DZIECKA 

 
40 godz.:  

- 3 - 4l: 20 godz.  

- 5 - 6l: 20godz. 

 

KLUB MAŁEGO 

CZYTELNIKA 

1godz./tyg 72 godz. 

ZAJ. MUZYCZNO – 

RUCHOWE 

1godz./tyg 72 godz. 

 

- wyjazdy edukacyjne: 

 

 Teatr Lalki i Aktora w Opolu 2 w projekcie 

 wycieczka do Gospodarstwa Innego Wymiaru GIPROL w Staniszczach Małych-  2x 

w projekcie – zajęcia: W  pokazowej pasiece, Skąd się bierze mleko. 

  ZOO - Opole 2x  w projekcie 
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ZAŁOŻENIA DO POTRZEB SZKOLENIOWYCH NAUCZYCIELI 

 

- szkolenia (2 nauczycielki) 

Nazwa/zakres szkolenia Liczba 

nauczycieli 

biorących 

udział w 

szkoleniu 

Opis z czego wynika potrzeba udziału 

nauczyciela w szkoleniu 

Robotyka dla najmłodszych 2 Podnoszenie wiedzy i umiejętności 

nauczycieli na temat nowych technologii 

wykorzystywanych w pracy z dziećmi. 

Obsługa tablicy 

interaktywnej 

2 Przedszkole posiada tablicę interaktywną 

dlatego tez zaistniała potrzeba poszerzenia 

wiedzy i umiejętności nauczycieli na temat 

możliwości wykorzystania tego narzędzia aby 

urozmaicić pracę  z dziećmi oraz nauczyć je 

bezpiecznego korzystania z nowych 

technologii. Nauczycielki chcą również 

poznać programy dostosowane do poziomu 

rozwoju przedszkolaków wspierające rozwój 

ich umiejętności. 

metody aktywnego 

słuchania muzyki wg Batii 

Strauss 

2 Dzieci bardzo lubią zabawy muzyczne. 

Szkolenie wzbogaci warsztat pracy 

nauczycielek w zakresie rozwijania różnych 

form aktywności: słuchanie, granie, tańczenie 

i śpiewanie z elementami pantomimy, dramy 

i różnych form plastycznych. 

Główne założenia metody 

Integracji Sensorycznej w 

pracy z dziećmi 

2 Poznanie założeń metody w celu lepszego 

rozpoznania deficytów rozwojowych u dzieci 

z zaburzeniami 

Jak pomóc dziecku z 

zaburzeniami IS 

2 Poznanie form i metod pracy z dziećmi 

zaburzonymi 

     

- studia podyplomowe: 

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA - 1 nauczycielka – w przedszkolu rośnie liczba 

dzieci z deficytami rozwojowymi, dla tych dzieci organizowane są zajęcia korekcyjno – 

kompensacyjne. Ukończenie studiów pozwoli na objęcie wsparciem  większej liczby dzieci z 

zaburzeniami. 
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WYDŁUŻENIE GODZIN 

Wydłużenie o 1/2 godz. dziennie 6:30-7:00   -   na prośbę rodziców pracujących, 

dojeżdżających do pracy - 8 dzieci 

 

 

ZAPOTRZEBOWANIE NA POMOCE DYDAKTYCZNE 

 

Rodzaj zajęć Pomoce dydaktyczne 

Przyroda w oczach 

dziecka 

 materiały plastyczne (Edufit):                 

- bibuła metaliczna x10                                                  

- choinki i płatki śniegu x10                                             

- wałki do farb – 1 zestaw                                                    

- nożyczki dziecięce x 25                                               

- plastelina max x 3                                                         

- papier kolorowy błyszczący x 10                                       

- blok techniczny kolorowy x 25                            

- kolorowy blok techniczny złoty i srebrny x 10               

- papier kolorowy do wycinania  x 8                               

- klej w sztyfcie x15                                                          

- maxi opakowanie kredek ołówkowych   x4               

- metaliczne sześciokątne ołówki  1 opakowanie (12szt.)                        

- pędzle 2opak. x 12 szt.                                                                                                                    

- gwiazdki z pianki 10 szt.                                              

- serduszka z pianki 8 szt.                                               

- welurowe koronki świąteczne x 10                                  

- zestaw kolorowych gwiazdek x 5                                 

- farby 1l: 3 x 10 kolorów                                                             

- papier rysunkowy x 4                                                    

- brystol  3 x 6 kolorów                                                          

- sztyfty duże  x 25                                                               

 lupa 12 szt.                                                                        

 mapa świata 1 szt.                                                          

 lornetka 13 szt.                                                                   

 globus  1 szt.                                                                    

 układ słoneczny 1 szt.  

 plakat segregujemy odpady 1 szt. 

 laminator z foliami 1 szt. 

 aparat fotograficzny Sony dsc hx350 

Logopedia  Szkoła poprawnej wymowy - 1 szt.                                  

 Turbinka - 1 szt.                                                           

 Piotruś memory - 3 szt.                                          

 Ładnie mówię głoski - 1 szt.                                        

Id: F1A182E8-9A73-4F55-9D94-29C4AF59CF0B. Podpisany Strona 6



 Dmuchanie - gry - 1 szt. (zestaw 4 plansz)              

Zajęcia muzyczno - 

ruchowe 

 super koszykówka - 1 szt.                                             

 bramka - 2 szt.                                                                 

 paletki z rzepem - 4 szt.                                                      

 golf - 1 szt. 

 talerze 2x                                                                        

 piłka do siatkówki gumowa - 15 szt.                         

 odskocznia gimnastyczna - 1 szt. 

Klub małego czytelnika  Akcesoria do inscenizacji utworów: 

- korona - 1 szt. 

- korona księcia - 1 szt.  

- czapki – zwierzątka: kura, wilk, zając, sowa  

Zajęcia korekcyjno - 

kompensacyjne 

 Edusensus. Przedszkolak na start- to program, który: 

- wspomaga rozwój predyspozycji i kształtuje umiejętności 

dzieci, 

- stymuluje ciekawość poznawczą, 

- został stworzony we współpracy ze specjalistami w obszarze 

wychowania przedszkolnego, 

- wprowadza nowe technologie do wychowania 

przedszkolnego, 

- skutecznie rozwija wszechstronne umiejętności dzieci 

podczas pracy grupowej oraz indywidualnej, 

- wspomaga nauczyciela zarówno w prowadzeniu zajęć 

profilaktycznych ze wszystkimi wychowankami,  

jak i w pracy z maluchami o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych. 

 Trudniejsze wzory grafomotoryczne - 1 szt. 

 Kredki akwarelowe - 4 kpl. 

 Woreczek do ćw. dotykowych - 1 szt. 

 Dywan Chińczyk - puzzle - 1 szt. 

 Domino liczbowe - 1 szt. 

 Magiczny dywan - 1 szt.  - Magiczny Dywan - wersja FUN I 

wraz z pakietem gier dedykowany jest do przedszkoli i klas 

1-3 szkoły podstawowej. To interaktywna pomoc 

dydaktyczna łącząca multimedia z aktywnością ruchową. 

Zawiera bogatą ofertę gier zabaw i quizów i aranżowanych 

sytuacji edukacyjnych, które angażują dzieci w obrębie 

interaktywnej podłogi czy stołu                             

Cechy urządzenia: 

Możliwość podłączenia do Internetu: 

- kablowego poprzez gniazdo RJ-45 umieszczone w tylnej 

płycie urządzenia, 

- radiowego WiFi poprzez dongle WiFi wkładany do portu 
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USB umieszczonego w tylnej płycie urządzenia (moduł 

WiFi w komplecie). UWAGA: nie każdy dongle WiFi 

zadziała. Rekomendujemy dongle TP-Link TL-WN722N. 

Dostęp do Internetu pozwala m.in. na: 

- zdalne wykonywanie upgradów, w tym dogrywanie 

nowych gier (odpłatne abonamenty na nowe gry) 

- zdalne wykonanie prac konserwacyjnych i serwisowych 

- zdalne włączanie i wyłączanie urządzenia - funkcja ważna 

na placach zabaw 

Możliwość podłączenia zewnętrznych głośników: 

Gniazdo AUDIO, umieszczone na tylnej płycie urządzenia 

pozwala na dołączenie zewnętrznego systemu 

nagłaśniającego. 

Zajęcia z robotyki Lego WeDo dla przedszkoli -zestaw podstawowy z 

oprogramowaniem 

 

Do wykorzystania podczas planowanych zajęć niezbędne będzie również zakupienie laptopa 

oraz urządzenia wielofunkcyjnego, laserowego - kolor. Urządzenia te będą do dyspozycji 

nauczycielek w dodatkowej sali przystosowanej do prowadzenia zajęć dodatkowych. 

Urządzenie tej sali wymaga również zakupu stolików dla dzieci i krzesełek oraz niektórych 

mebli:  

 stolik dla dzieci, kolorowy prostokątny blat  x 4 

 krzesła 13x 31cm  

 krzesła 12x 35cm 

 zestaw mebli (szafa, półka, biurko) 

 dywan 3x4m 

 szafka wisząca, pomarańczowa z drzwiami i półką x1 

 roletki do okien x 4 

 

 

 

                                                                                    Dyrektor 

Irena Kałuża 
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DIAGNOZA  POTRZEB  

ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO                                                                                                  

W PSP STANISZCZE WIELKIE – KOLONOWSKIE 3 

 

Diagnoza dotyczy oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej 

Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3 im. Jana Pawła II w Kolonowskiem, zwanego dalej 

przedszkolem. Do przedszkola uczęszcza 10 dzieci w wieku 3-4 lata oraz 15 dzieci w wieku 

5-6 lat. Liczba dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (wynika z diagnozy 

wewnętrznej przedszkola) – 9, dziewczynki – 3, chłopcy – 6 (w tym 1 dziecko z opinią PPP – 

dziewczynka). Do przedszkola nie uczęszczają dzieci z niepełnosprawnościami. 

Łączna ilość dzieci – 25 

 
2018 / 2019 

 
dziewczynki chłopcy 

3 latki  4 2 

4 latki 1 3 

5 latki 3 6 

6 latki 3 3 

 

Ilość dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - z potrzebami, które w procesie 

rozwoju wynikają z: 

 Razem Dziewczynki  Chłopcy  

Zaburzeń (np. rozwojowych, ruchowych, integracji 

sensorycznej, wad wymowy) 

9 3 6 

Specyficznych trudności w uczeniu się, w tym 

niepowodzeń edukacyjnych 

4 2 2 

 

Zatrudnionych jest 8 nauczycieli, z czego 8 z nich będzie brało udział w projekcie: 

 Nauczyciel - Wychowawca grupy przedszkolnej            
UO - pedagogika, pedagogika terapeutyczna  

z oligofrenopedagogiką 

Studia podyplomowe: 

Kształcenie wczesnoszkolne i wychowanie przedszkolne z językiem angielskim 

 Nauczyciel wychowania przedszkolnego              
UO - pedagogika, pedagogika opiekuńcza i praca socjalna 

Studia podyplomowe: 

1. Edukacja elementarna-kształcenia zintegrowanego i wychowania przedszkolnego 

2. Wczesne  wspomaganie rozwoju dziecka 

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr Or.0050.133.2018

Burmistrza Kolonowskiego

z dnia 13 listopada 2018 r.
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3. Edukacja i wspomaganie dziecka z autyzmem, zespołem Aspergera 

4. Logopedia 

 Nauczyciel wychowania przedszkolnego  

WSZiA w Opolu, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna / licencjat 

WSZiA w Opolu pedagogika opiekuńcza i terapia pedagogiczna 

Dyplom ukończenia studiów na kierunku pedagogika w WSZiA w Opolu 

 Nauczyciel - logopeda 
UO - Filologia angielska, 

Studia podyplomowe:  

Logopedia   przedszkolna   i szkolna 

Dyplom ukończenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Opolu 

 

 Nauczyciel - pedagog  

Uniwersytet Opolski 

Dyplom ukończenia studiów licencjackich – Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza 

Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich – Terapia uczniów z 

trudnościami w uczeniu się i zachowaniu 

 Nauczyciel j. angielskiego 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny, mgr filologii angielskiej 

Studia podyplomowe: 

Edukacja elementarna-wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

Dyplom ukończenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu, 

język angielski/licencjat/ –specjalność nauczycielska 

 

 Nauczyciel religii 

UO - teologia, specjalność katechetyczno – pastoralna 

Studia podyplomowe: 

1. Wychowanie do życia w rodzinie 

2. Edukacja dla bezpieczeństwa 

 Dyrektor PSP Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, pedagogika, nauczanie 

początkowe 

Studia podyplomowe: 

1. Edukacja muzyczna i plastyczna  

2. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna 

3. Pedagogika specjalna z terapią pedagogiczną i oligofrenopedagogiką 

4. Zarządzanie w placówkach oświatowych 

Kurs kwalifikacyjny: 

1. Certyfikat: Edu Coach ICI 

 

 Diagnoza oddziału przedszkolnego  obejmuje następujące zagadnienia: 

1. Analizę indywidualnej sytuacji przedszkola uwzględniającą dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze potrzeby rozwojowe uczniów oraz wynikający z tych 

potrzeb zakres wsparcia nauczycieli. 
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2. Potrzeby dzieci  w zakresie ich lepszego przygotowania do dalszych etapów 

kształcenia i poruszania się na rynku pracy.  

3. Potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia kompetencji zawodowych. 

4. Potrzeby przedszkola dotyczące wyposażenia w sprzęty, meble, urządzenia i pomoce 

dydaktyczne.  

 

Określenie potrzeb w zakresie prowadzenia dodatkowych zajęć ukierunkowanych na 

rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych 

postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).  

Potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci w obszarze kształtowania kompetencji kluczowych 

niezbędnych na rynku pracy, czyli kompetencje, które wszystkie osoby potrzebują do 

samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i 

zatrudnienia, do których zalicza się następujące kompetencje kluczowe: 

Kompetencje 

matematyczne i 

podstawowe 

kompetencje 

naukowo - 

techniczne 

Zajęcia matematyczne dla grupy 5 – 6 latków / 2 x po 10 godzin w 

każdym roku realizacji projektu  
Rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci w wieku 

przedszkolnym w oparciu o metodę prof. Edyty Gruszczyk – 

Kolczyńskiej. 

Umiejętności potrzebne w matematyce należy kształtować zanim 

dziecko pójdzie do szkoły. Z matematyką, tak samo jak z mową, dzieci 

mają do czynienia od najmłodszych lat swojego życia. Dzieci bardzo 

chętnie przeliczają, klasyfikują i porównują przedmioty, jeśli odbywa 

się to w trakcie zabawy. Jest to dla nich dodatkowa atrakcja i wyzwanie, 

któremu chcą sprostać samodzielnie. Edukacja matematyczna dzieci 

przedszkolnych nie powinna ograniczać się do liczenia, rozpoznawania 

kształtu liczb oraz dodawania i odejmowania w zakresie dziesięciu. 

Najważniejszym celem jest rozwijanie myślenia matematycznego, czyli 

umiejętności rozwiązywania niestandardowych problemów oraz 

korzystanie z matematyki w życiu codziennym. 

 

 

Podstawowe 

kompetencje 

naukowo – 

techniczne 

Zajęcia z robotyki dla grupy 5 – 6 latków / 2 x  po 10 godzin w 

każdym roku realizacji projektu 
Dzieci mają ogromną ciekawość świata.  Zajęcia z robotyki pozwolą 

zamienić ową  ciekawość świata w pasję tworzenia,  pobudzą 

zainteresowanie fascynującym światem techniki. Robotyka dla dzieci to 

fantastyczne połączenie kreatywnej zabawy z wtajemniczeniem w 

możliwości, jakie dają programowanie oraz elektronika. Rozwijają 

kreatywność, wyobraźnię, umiejętności manualne – konstruktorskie 

oraz umiejętność logicznego myślenia i planowania. 

 

 

 

 

 

 

Klub młodego czytelnika - zajęcia rozwijające zainteresowania   

2 x po 10 godzin zajęć dla całej grupy w każdym roku realizacji 

projektu,  

a także 4 wyjazdy do Teatru Lalki i Aktora w Opolu. 
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Kompetencje 

językowe, 

porozumiewanie 

się w języku 

ojczystym i 

obcym. 

 

 

Przyjmuje się, że dziecko kończące wychowanie przedszkolne powinno 

umieć opowiadać o zdarzeniach z przedszkola, odpowiadać na pytania, 

wyjaśniać własną przynależność do rodziny, grupy, narodu. Dzieci będą 

rozwijały te kompetencje uczestnicząc w zajęciach  rozwijających  

zainteresowania „Klub młodego czytelnika”. W ramach tych zajęć 

odbywać się będzie codzienne wspomaganie rozwoju mowy poprzez:  

- słuchanie utworów literackich czytanych zarówno przez nauczyciela, 

jak i zaproszonych gości  

- wypowiedzi spontaniczne i kierowane  

- ćwiczenia pamięci odtwórczej, nauka wierszy, ról  

- odgrywanie scenek (drama, zabawy paluszkowe, teatr kukiełkowy, 

pacynki)  

- występy artystyczne dzieci w uroczystościach przedszkolnych  

- uczestnictwo w konkursach recytatorskich, wyjazdy do teatru. 

 

Klub młodego czytelnika – zajęcia rozwijające zainteresowania w 

języku niemieckim – 2 x po  6 godzin w każdym roku realizacji 

projektu dla całej grupy. 

W naszym przedszkolu prowadzone są zajęcia z języka niemieckiego 

jako języka mniejszości narodowej. Aby poszerzyć wiedzę dzieci na 

temat kultury i tradycji mniejszości niemieckiej, wzbogacić ich 

słownictwo oraz uatrakcyjnić naukę języka, warto wprowadzić zajęcia 

teatralne w języku niemieckim.  

Tradycyjne metody nauczania języków obcych nie dają oczekiwanych 

rezultatów. Dzieci najszybciej uczą się przez zabawę. Dzieci w naszym 

przedszkolu bardzo lubią wcielać się w role, bawić się w teatr. 

Wykorzystując zainteresowania grą aktorską, przemycimy naukę języka 

niemieckiego. Dzieci przygotują przedstawienie teatralne w języku 

niemieckim. Aby poszerzyć wiedzę dzieci na temat kultury i tradycji 

mniejszości niemieckiej, wzbogacić ich słownictwo oraz uatrakcyjnić 

naukę języka, warto wprowadzić zajęcia teatralne w języku niemieckim.  

 

Świadomość i 

ekspresja 

kulturalna. 

1. Zumba Kids - ruch, taniec, muzyka 

2 x po 20 godzin zajęć dla całej grupy w każdym roku realizacji 

projektu,  

2. Rytmika 

2 x po 10 godzin zajęć dla całej grupy w każdym roku realizacji 

projektu,  

3. Logorytmika 

2 x po 10 godzin zajęć dla całej grupy w każdym roku realizacji 

projektu,  

4. 2 wyjazdy do filharmonii do Opola dla wszystkich dzieci 

Twórcze wyrażanie doświadczeń i emocji za pośrednictwem 

różnorodnych środków ekspresji: muzyki, tańca, rymowania, 

wierszyków, literatury i sztuk wizualnych. 

Doświadczenia takie pozwalają na wyrażenie przez dziecko 

różnorodnych stanów emocjonalnych, wyzwolenie pozytywnych 

emocji, a przez to otwarcie się na nowości. Wzmacniają inicjatywę i 

pomagają w nawiązaniu relacji. 

Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zabawach ruchowych. Zajęcia 
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logorytmiczne oprócz rozwoju ruchowego, bardzo dobrze wpłyną na 

rozwój umiejętności mowy. Logorytmika jest więc swoistą formą 

połączenia rytmiki i terapii logopedycznej. Wykorzystuje bowiem 

możliwość oddziaływania na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i 

ruchową pacjenta w ścisłym połączeniu z metodologią pracy 

logopedycznej. Tego rodzaju zajęcia muzyczno-ruchowe w programie 

wychowania słuchowego mają za zadanie przede wszystkim 

uwrażliwienie dzieci na muzyczne elementy mowy. Są nimi, możliwe 

do wyodrębnienia tak samo w mowie jak i w muzyce: rytm, melodia, 

tempo, dynamika i barwa dźwięku. Dla mowy dźwiękowej wymienione 

tzw. prozodyczne elementy mowy mają istotny wpływ na 

komunikatywność przekazu. 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetencje 

społeczne i 

obywatelskie 

 

„Klub Super Dziecka" - Zajęcia rozwijające kompetencje 

emocjonalno - społeczne    

2 x po 10 godzin zajęć dla całej grupy w każdym roku realizacji 

projektu,  

2 x po 10 godzin zajęć dla  grupy 5 – 6 latków każdym roku 

realizacji projektu.  
Coraz częściej zauważa się, że jak najwcześniejsze pomaganie dzieciom 

w rozwijaniu umiejętności społecznych i emocjonalnych ma ogromny 

wpływ na ich zdrowie i dobre samopoczucie. Jeśli dzieci nauczą się 

odpowiednio wyrażać swoje emocje oraz troszczyć się o innych i 

utrzymywać z nimi odpowiednie stosunki już w wieku przedszkolnym, 

bardziej prawdopodobne jest, że unikną depresji, przemocy oraz innych 

poważnych zaburzeń zdrowia psychicznego w późniejszym wieku. 

Ponadto, sukces w dalszej nauce po części wynika z ich umiejętności 

społecznych. Umiejętności te umożliwiają dzieciom, a w przyszłości 

młodym ludziom, podejmowanie dobrych decyzji, wykazywanie się 

postawą empatyczną oraz zachowanie optymizmu w obliczu 

problemów, jakie napotykają czasem w życiu. 

 

Inicjatywność i 

przedsiębiorczość 
KĄCIKI ZABAW, PLAC ZABAW, ZAKUP POMOCY 

Poczucie inicjatywy i przedsiębiorczość należy rozumieć jako zdolność 

do wcielania pomysłów w czyn. Kompetencja ta obejmuje działania 

zmierzające do rozwoju poczucia sprawstwa przez stwarzanie dzieciom 

warunków do samodzielnego eksplorowania świata, 

eksperymentowania, doświadczania. Inicjatywność i przedsiębiorczość 

są rozwijane wielopłaszczyznowo, i co ważne, ich elementy są obecne 

podczas wszystkich działań edukacyjnych, wychowawczych i 

opiekuńczych, w których uczestniczy dziecko w przedszkolu np. 

podczas zabaw w kącikach zainteresowań, wcielania się w różne role i 

zawody, codzienne zabawy na placu zabaw, w sali gimnastycznej, 

podczas wycieczek, do teatru, filharmonii itp. 

 

 

Określenie  potrzeb  w  zakresie  prowadzenia  dodatkowych  zajęć  wyrównujących  

szanse  edukacyjne  dzieci  w zakresie stwierdzonych deficytów 
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Kształtowanie 

sprawności 

fizycznej 

Zajęcia ruchowe z elementami  integracji sensorycznej 

Zajęcia prowadzone w 2 grupach wiekowych 3-4 latki oraz 5-6 latki, 

po 10 godzin w roku dla każdej grupy wiekowej (4 x 10 godzin = 40 

godzin) 
Obserwując grupę przedszkolną zauważam słabą zdolność dzieci do 

odczuwania i reagowania na informacje dostarczane z otoczenia i 

własnego ciała. Wiele dzieci niezgrabnie biega, często się potyka, nie 

lubi rysować, zderza z przedmiotami, uderza innych, taranuje kolegów, 

ma problemy z utrzymaniem porządku, nie panuje nad emocjami, łatwo 

wpada w złość. Jednym z powodów tych  problemów może być 

nieprawidłowe przetwarzanie wrażeń zmysłowych, czyli zburzona 

integracja sensoryczna. 

Integracja sensoryczna kształtuje się do około 7 roku życia. Wiek 

przedszkolny jest najlepszym czasem do niwelowania zaburzonych 

funkcji. Zakłócone  przetwarzanie  może rzutować na całościowe 

funkcjonowanie dziecka – na jego rozwój motoryczny, umiejętność 

skupiania uwagi i uczenia się oraz na rozwój emocjonalny. 

Żeby  wszystkie  zmysły dziecka zaczęły ze sobą współpracować należy 

stworzyć dzieciom środowisko, miejsce wyposażone w urządzenia, 

pomoce, zabawki, które w naturalny sposób będą służyły 

wszechstronnemu rozwojowi wszystkich dzieci. Dzięki codziennym, 

systematycznym zabawom z wykorzystaniem pomocy do integracji 

sensorycznej kilkulatek lepiej będzie radził sobie na co dzień, a w 

przyszłości będzie miał mniej problemów w szkole i dorosłym życiu. 

Zadbanie o prawidłowy wszechstronny rozwój dziecka w wieku 

przedszkolnym pozwoli uniknąć  trudności z czytaniem i różnych 

problemach z mową. 

  

Rozwój mowy 

oraz innych 

umiejętności 

komunikacyjnych 

Zajęcia logopedyczne – terapia indywidualna – razem 56 godzin na 

2 lata (4 godz. x 7 dzieci x 2 lata ) 
W ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby dzieci z zaburzeniami 

mowy i znaczącymi wadami wymowy. Zajęcia logopedyczne mają za 

zadanie stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy oraz zapobieganie 

powstawaniu wad i ich korygowanie. Co więcej terapia logopedyczna 

wyrabia właściwe nawyki mowy, usprawnia motorykę narządów 

artykulacyjnych oraz zachęca dzieci do wypowiadania się i 

uczestniczenia w rozmowie. Ponadto zastosowanie różnego rodzaju 

ćwiczeń mających na celu np. ćwiczenie prawidłowego funkcjonowania 

i pracy narządów artykulacyjnych w dużym stopniu wzbogaca 

słownictwo. 

 

Wyrównywanie 

szans 

edukacyjnych 

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne  

Zajęcia prowadzone w 2 grupach wiekowych 3-4 latki oraz 5-6 latki 

,  

do pięciu osób w jednej grupie ,  

po 10 godzin w roku dla każdej grupy wiekowej (4 x 10 godzin = 40 

godzin) 
Ze względu na różnego rodzaju deficyty, które możemy zauważyć u 

dzieci w wieku przedszkolnym bardzo przydatne są zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne. Celem zajęć jest przede wszystkim pomoc uczniowi w 
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przezwyciężeniu jego trudności w opanowaniu określonych 

umiejętności i w przyswojeniu danej wiedzy. Zajęcia te mają także na 

celu stworzenie dziecku możliwości rozwoju umysłowego i społecznego 

oraz także emocjonalnego. Celem pośrednim jest zbudowanie u dziecka 

odpowiedniej samooceny. 

 

 

Potrzeby nauczycieli OWP w zakresie zdobywania nowych kwalifikacji i doskonalenia 

umiejętności i kompetencji zawodowych 

 

  

Nazwa/ 

zakres szkolenia, 

studiów podyplomowych  

  

Liczba 

godzin  

 

Liczba 

semestrów  

Liczba 

nauczycieli  

Opis z czego wynika potrzeba udziału 

nauczyciela  

w szkoleniu bądź studiach podyplomowych  

(Indywidualna diagnoza stopnia przygotowania 

nauczycieli ośrodków wychowania 

przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku 

przedszkolnym) 

Cykl warsztatów 

coachingowych dla 

nauczycieli:                          

Budowanie zespołów. 

Zarządzanie emocjami 

własnymi, nauczyciela, 

ucznia, rodzica. 

Zarządzanie emocjami w 

grupie, praca z procesem 

grupowym dzieci. 

Zarządzanie stresem. 

4 x 8 godzin 8 

Uczestnictwo w  szkoleniach i poznanie 

narzędzi coachingowych pozwoli: 

- wzmocnić umiejętności komunikacyjne, 

nawet trudny rozmówca będzie dla 

nauczyciela  wyzwaniem a nie problemem, 

- zrozumieć język, zachowanie, decyzje 

działania dzieci i umiejętnie pracować z ich 

problemami, 

- poradzić sobie z brakiem motywacji dzieci ,  

- zidentyfikować i zrozumieć ludzkie 

zachowania i emocje, które będą dla 

nauczyciela  czytelne i zrozumiałe, pomogą 

rozwiązywać trudne relacje w grupie, jakimi są 

przemoc psychiczna i fizyczna. 

- zmienić swoje życie i życie ludzi, z którymi 

pracujesz na lepsze, spełnione i szczęśliwe. 

Szkoła Coachingu II 

stopnia – Coach ICI – 

poszerzający wiedzę 

teoretyczną 

i umiejętności 

praktyczne, 

w coachingowej pracy 

z nauczycielem, 

uczniem, rodzicem. 

135 godzin 1 

Poszerzenie wiedzy teoretycznej i 

umiejętności praktycznych w coachingowej 

pracy z nauczycielami, uczniami  i rodzicami: 

-  przełoży się na  udoskonalenie  myślenia 

krytycznego, refleksyjnego  i analitycznego,  

-  przyczyni się do  zwiększenia motywacji do 

działania, zaangażowania w pracy,  

-  uruchomi wewnętrzną motywację do 

dalszego rozwoju i zmian,  

-  pozwoli lepiej zrozumieć  postawę swoją i 

innych, 

-  zwiększy świadomość osiągania  efektów 

poprzez pozytywną motywację i współpracę, 

-  podniesie efektywność w pracy zespołowej, 

-  poprawi relacje między pracownikami.   
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Integracja sensoryczna - 

studia podyplomowe 

 

3 semestry /   

340 godzin 

 

1 

Ukończenie studiów podyplomowych SI to  

uzyskanie kwalifikacji  licencjonowanego  

terapeuty  i diagnosty SI (integracji 

sensorycznej). Zdobycie umiejętności  

planowania i organizacji procesu 

terapeutycznego (strategie terapeutyczne i 

ćwiczenia stymulujące układy sensoryczne, 

program i plan terapii SI, dobór stymulacji 

i ćwiczeń, dieta sensoryczna, dokumentowanie 

i monitorowanie przebiegu zajęć/ opis sesji 

terapeutycznych).  Poznanie praktycznych 

metod diagnostycznych i terapeutycznych w 

zakresie integracji sensorycznej, które mogą 

pomóc dziecku skuteczniej funkcjonować w 

otaczającym je środowisku poprzez poprawę 

przetwarzania sensorycznego. Znacząco 

poprawia to perspektywy dziecka na 

przyszłość.  

Trener umiejętności 

społecznych - studia 

podyplomowe 

2 semestry 

300 godz 

 

2 

Uczestnictwo w studiach podyplomowych o 

tym kierunku pozwoli na rozszerzenie 

posiadanych kompetencji (pedagogika 

terapeutyczna z oligofrenopedagogiką; 

pedagogika lecznicza z oligofrenopedagogiką; 

kształcenie wczesnoszkolne i wychowanie 

przedszkolne z językiem angielskim). Pozwoli 

to na bardziej efektywną pracę z dziećmi w 

wieku przedszkolnym, pomoże wykształcić w 

tych dzieciach umiejętność życia i współpracy 

w grupie, wiarę we własne możliwości, 

motywację do nauki, empatię oraz inne ważne 

umiejętności społeczne, które w przyszłości 

pomocne będą w podejmowaniu życiowych 

decyzji. 

 

 

 

 

 

Terapia dziecka z 

mutyzmem 
2 x 5 godzin 2 

Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym to 

wielowątkowy proces, na który składają się 

między innymi obniżanie napięcia i lęku, 

budowanie poczucia własnej wartości, 

umożliwianie wyrażania emocji, wspieranie 

rodzica, współpraca z nauczycielami, 

zachęcanie do samodzielności oraz stawianie 

celów. Udział w tym szkoleniu wynika z 

potrzeby zapewnienia jak najlepszej opieki 

terapeutycznej wychowance naszego 

przedszkola, u której zdiagnozowano mutyzm 

wybiórczy. 

Rotacyzm. ABC 

początkującego 

logopedy. 
5 2 

Nabycie umiejętności diagnozy wadliwej 

realizacji głoski „r” 

oraz  praktyczna umiejętność pracy z 

dzieckiem, które wadliwie realizuje głoskę „r” 
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Seplenienie (szereg 

szumiący, ciszący i 

syczący). 5 2 

Nabycie  umiejętności diagnozy wadliwej 

realizacji głosek dentalizowanych oraz 

praktyczna umiejętność pracy  

z dzieckiem, które wadliwie realizuje głoski 

detalizowane 

Wady artykulacyjne 

spółgłosek i samogłosek 

oraz ich korygowanie 5 2 

Nabycie umiejętności  diagnozy wadliwej 

realizacji spółgłosek i samogłosek oraz  

praktyczna umiejętność pracy z dzieckiem, 

które wadliwie realizuje spółgłoski i 

samogłoski 

Mowa bezdźwięczna 

5 2 

Nabycie umiejętności diagnozy mowy 

bezdźwięcznej oraz nabycie praktycznej  

umiejętności pracy z dzieckiem 

 z mową bezdźwięczną. 

Masaż logopedyczny od 

podstaw - podejście 

praktyczne 
6 2 

Zapoznanie z technikami masażu 

logopedycznego oraz nabycie umiejętności 

poprawy motoryki artykulacyjnej  

u pacjentów poprzez zastosowanie go. 

Przychodzi dziecko do 

logopedy – jak 

przeprowadzić 

profesjonalne badanie 

logopedyczne 

10 2 
Zapoznanie z metodyką przeprowadzania 

profesjonalnych badań logopedycznych 

Zabawy logopedyczne i 

logorytmiczne 

rozwijające mowę dzieci 

15 2 

Nabycie umiejętności pracy technikami 

logorytmicznymi z  dziećmi   z zaburzeniami 

rozwoju mowy, słuchu i języka. 

Opóźniony rozwój 

mowy. Kreatywne 

postępowanie 

logopedyczne 

10 2 

Terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy 

oraz nabycie umiejętności kreatywnego 

postępowania w pracy. 

Szkolenie z zakresu 

rozwijania kompetencji 

emocjonalno- 

społecznych u dzieci 

16 2 

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na 

poszerzanie posiadanych kompetencji, 

wzmocnienie efektywności pracy, zdobyciu 

nowych doświadczeń, zapobieganie 

destrukcyjnym postawom dzieci, 

wspomaganie rozwoju samoświadomości i 

przygotowanie ich do świadomego 

uczestnictwa w życiu społecznym poprzez 

rozwijanie kompetencji społeczno-

emocjonalnych. 

 

 

Modernizacja istniejącej bazy przedszkolnej  

 

Wiemy, że odpowiednie meble, ich wielkość i funkcjonalność,  estetyka,  kolory mają wpływ 

na bezpieczeństwo, zdrowie samopoczucie, motywację do działania, stosunek do innych osób. 
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W naszym przedszkolu szafy, stoły, krzesła dla dzieci pochodzą ze zlikwidowanego przed 15 

laty przedszkola. Mają ponad 20 lat.  Są stare, brzydkie, mało stabilne. Były wielokrotnie 

naprawiane i nie spełniają podstawowych norm BHP. To samo jest z wykładziną, która przed 

uruchomieniem oddziału przedszkolnego w 2004, była położona na starą wykładzinę. W 

wielu miejscach jest popękana, dziurawa, zagraża bezpieczeństwu dzieci. Ściany w salach 

przedszkolnych nie były dawno malowane. Kolory straciły już swoją intensywność, kurz z 

centralnego ogrzewania pobrudził ściany. 

Chcemy zmodernizować przestrzeń przedszkolną, stworzyć dzieciom właściwe warunki 

rozwoju, co jest podstawowym obowiązkiem przedszkola. 

Modernizacja polega na : malowaniu 2 pomieszczeń (270 m kw. - drapanie starej farby, 

mycie ścian, malowanie) wymianie starej, popękanej wykładziny w 2 salach przedszkolnych 

(6,2 x 6,2 oraz 6,60 x 5,80 =76.22 m kw.), zakup dwóch stolików dla dzieci,  25 nowych 

wygodnych krzesełek dla dzieci o zróżnicowanej wysokości, 2 krzeseł dla nauczycieli,  4  

szaf niezbędnych  do przechowywania nowych pomocy, strojów, materiałów, gier oraz 

dokupieniu  3 nadstawek do istniejących już mebli. 

Stworzenie sytuacji teatralnych, rozwój zainteresowań czytelniczych, wchodzenie w role, 

zabawy w teatr wymagają stworzenia warunków do tego, aby dzieci poczuły się jak w teatrze, 

na scenie, jako aktorzy. Potrzebny jest zakup wielu materiałów, strojów, urządzeń i 

wyposażenia: mikrofony bezprzewodowe, kolumny głośnikowe, radioodtwarzacz, aparat 

cyfrowy z funkcją kamery, statyw do aparatu, głośniki bezprzewodowe, projektor 

multimedialny, tablica multimedialna, lampka obrotowa projektor, Teatrzyk Kamishibai, 

Teatr cieni, rolety zaciemniające, kurtyny,  stelaż pod kurtyny. 

Rytmika – uwielbiana  przez dzieci. Do prowadzenia tych zajęć niezbędny jest sprzęt 

grający, nagłaśniający, a także nagrywający i odtwarzający: kolumny głośnikowe, 

radioodtwarzacz, aparat cyfrowy z funkcją kamery, statyw do aparatu, głośniki 

bezprzewodowe, projektor multimedialny, tablica multimedialna. Dużo łatwiej dzieci się uczą 

wszystkiego wykorzystując wszystkie zmysły. Używanie projektora i tablicy niewątpliwie 

zachęci dzieci do aktywności. 

Umiejętności społeczne są niezwykle potrzebne w codziennym życiu, zabawie, pracy, 

współpracy. W przedszkolu mamy możliwość na stwarzanie takich sytuacji społecznych, w 

których dzieci dobrze się czują i poprzez zabawę uczą się, że spędzanie czasu wspólnie z 

kolegami, rodzicami daje ogromną radość, a także pomaga rozwiązywać problemy. Do 

tworzenia różnych sytuacji społecznych niezbędne są pomoce. Zabawki, klocki układanki, 

kąciki tematyczne: Balancing tower (wieża balansująca), Kolornica, Układanka 

zręcznościowa „Krzesełka”, Laleczki „Rodzinka 3 pokolenia”, pociągi drewniane, tory 

drewniane, Balansujący krokodyl, kostki „Story Cubes”, Zwierzęta farma, Port załadunku, 

Moja farma, domino. Kąciki kompetencji zawodowych: kuchnia plus akcesoria, salon 

fryzjerski + akcesoria, kawiarnia + akcesoria, warsztat majsterkowicza + akcesoria 

Filmy dla dzieci, a także filmy nagrane przez wychowawcę, ukazujące różne sytuacje z życia 

przedszkola doskonale oddziałują na dzieci . Dzieci bardzo lubią oglądać siebie i doskonale 

uczą się na swoich błędach. Zakup aparatu, statywu pozwoli na nagrywanie dzieci w różnych 
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sytuacjach. A tablica z projektorem, komputer przenośny dadzą możliwość oglądania  

nagranych filmów. 

Logopedia, logorytmika  i  zajęcia korekcyjno –kompensacyjne w przedszkolu to zabawy 

i gry wyrównujące szanse, niwelujące braki, rozwijające  sfery zaburzone, żeby dzieci mogły 

dorównać swoim rówieśnikom i  z powodzeniem rozpocząć naukę na kolejnym etapie 

edukacyjnym. Pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć wyrównujących szanse edukacyjne: 

 EDUSENSUS – pakiet do logopedii  

 Logopedyczny niezbędnik duży, 

 Zestaw kotka i myszki 

 Wibrator logopedyczny Rerek   

 Walizka logopedyczna   

 Powiedz mi - karty Odpowiedzialność 

 Słowa na różne głoski 

 Sekwencje zdarzeń – zdjęcia 

 LOGOPEDIA PRO - Logorytmika1 

 Tablica magnetyczna Mandala 464 elem.  

 Tablica magnetyczna Mandala 90 elem.  

 Maxi mozaika z pastelowymi napami 

 Kolorowa mozaika z napami   

 Piasek kinetyczny -żółty  

 Piasek kinetyczny –niebieski 

 Piasek kinetyczny – zielony 

 Piasek kinetyczny – czerwony 

 Foremki do piasku – kształty 

 Foremki matematyczne 

 Diagnoza dziecka w wieku przedszkolnym 

 Pojemniki różnej wielkości 

 Kredki trójkątne Bambino 

 

Zabawy ruchowe są dzieciom niezbędne do prawidłowego rozwoju. Coraz częściej słyszy 

się, że dzieci zamiast aktywnie spędzać czas z kolegami, wolą oglądać bajki, lub grać w gry 

komputerowe. Chcemy aby nasze dzieci poczuły, jak niesamowicie atrakcyjne są zabawy 

ruchowe. Dlatego planujemy modernizację przedszkolnego placu zabaw i sali gimnastycznej 

o urządzenia i zabawki nie tylko zachęcające do zabawy, ale dodatkowo pełniące funkcję 

profilaktyczno-terapeutyczną. Wymienione urządzenia i zabawki rozwijają integrację 

sensoryczną dzieci, która intensywnie rozwija się do lat 7 i odpowiada za powodzenia 

edukacyjne :  

 Zjeżdżalnia 

 Zestaw do balansowania – BIG 

 Ławka gimnastyczna 

 Ścianka wspinaczkowa 

 Kamienie do ścianki wspinaczkowej 
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 Hamak 

 Zestaw do mocowania hamaków 

 Materac rehabilitacyjny 

 Woreczki z grochem 

 Skakanka 

 Lina 

 Mata - kształty , kolory, liczby 

 Mata - szczęśliwy traf 

 Mata - szczęśliwy traf – żabki 

 Plansza na kółkach 

 Trampolina z poręczą 

 Tunel 

 MODERNIZACJA PLACU ZABAW 

 Huśtawka podwójna 

 Bujak 

 Modernizacja bujaka konik 

 Huśtawka wagowa na sprężynie 

 Huśtawka wagowa konik 

 Huśtawka wagowa ważka 

 Modernizacja starej piaskownicy 

 Piaskownica prostokątna 

 Dach do piaskownicy 

 Modernizacja zestawu – pomost 

 Modernizacja zestawu - zjeżdżalnia, koci grzbiet 

 Trap z siatką mini 

 Tablica rysunkowa 

 Tablica rysunkowa 

 Piasek jako bezpieczna nawierzchnia – 900 zł 

Aby wszystkie urządzenia były  bezpiecznie zainstalowane zrobi to profesjonalna firma w 

ramach usługi dostawy i montażu urządzeń. 

  

Robotyka dla dzieci to fantastyczne połączenie kreatywnej zabawy z wtajemniczeniem w 

możliwości, jakie dają programowanie oraz elektronika. Rozwijają kreatywność, wyobraźnię, 

umiejętności manualne – konstruktorskie oraz umiejętność logicznego myślenia i planowania. 

Do prowadzenia tych zajęć niezbędny jest zakup klocków Lego. 

 

Dyrektor  

                                                                                      Dorota Robak-Detko 
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DIAGNOZA  POTRZEB  

ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH                                                                                                

W PSP STANISZCZE MAŁE-SPÓROK 

 

 

  Analizę i diagnozę wychowania przedszkolnego przeprowadzono z wykorzystaniem 

następujących narzędzi: 

- arkusze diagnozy gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich, 

- arkusze obserwacji cech rozwojowych dzieci trzy-, cztero- i pięcioletnich, 

- arkusze diagnozy logopedycznej,  

- rozmowy z nauczycielami i rodzicami wychowanków, 

- obserwacja bieżącej sytuacji. 

 

Diagnoza obejmuje: 

1) analizę potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym,  

2) analizę potrzeb oddziałów przedszkolnych, 

3) diagnozę stopnia przygotowania nauczycieli oddziałów przedszkolnych do pracy z dziećmi 

w wieku przedszkolnym. 

 

Informacje ogólne 

 Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Małe-Spórok prowadzi dwa oddziały 

przedszkolne - miejscowy, w siedzibie placówki w Staniszczach Małych oraz zamiejscowy - 

w Spóroku. Łącznie uczęszcza do nich 50 wychowanków. Każdy oddział to jedna, 25-

osobowa grupa mieszana (dzieci w wieku 3-6 lat).  

 

Tabela 1. Liczebność dzieci w oddziałach przedszkolnych z uwzględnieniem wieku 

Wiek dzieci 

 

Grupa 

3-latki 4-latki 5-latki 6-latki 

Staniszcze Małe 8 4 8 5 

Spórok 3 9 6 7 

 

Do oddziału w Staniszczach Małych w roku szkolnym 2018/2019 uczęszcza 10 chłopców i 15 

dziewczynek. Grupa w oddziale zamiejscowym składa się z 15 chłopców i 10 dziewczynek.  

 

 

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr Or.0050.133.2018

Burmistrza Kolonowskiego

z dnia 13 listopada 2018 r.
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1. Analiza potrzeb dzieci 

 Diagnoza gotowości szkolnej przeprowadzona na początku roku szkolnego 2018/2019 

oraz obserwacje dzieci wykazały u większości sześciolatków trudności w zakresie analizy i 

syntezy fonemowej, czyli umiejętności determinującej zdolność czytania. Dwoje dzieci (po 

jednym w każdym oddziale) czyta na poziomie wyższym niż oczekiwany. Umiejętności 

matematyczne kształtują się na poziomie przeciętnym. Dwoje dzieci wykazuje szczególne 

trudności w tym zakresie. Większość wychowanków niewystarczająco rozwinęła dotąd 

sprawność grafomotoryczną.  

Spośród dzieci 6-letnich sześcioro uczęszcza na zajęcia logopedyczne (2 w oddziale w 

Staniszczach Małych i 4 w Spóroku). Dwoje 6-latków prezentuje złożone wady wymowy, 

pozostałe dzieci zmagają się z seplenieniem i - niektóre - nieprawidłową wymową głoski [r]. 

Także siedmioro dzieci uczęszcza na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zaś jedno dziecko - 

na zajęcia z pedagogiem. 

 Wśród dzieci młodszych obserwuje się przeciętny poziom rozwoju w sferach: 

intelektualnej, fizycznej i emocjonalno-społecznej. Dzieci 5-letnie chętnie uczestniczą w 

zajęciach i zabawach ruchowych, wykonują prace plastyczne i techniczne. Większość z nich 

dostrzega związki przyczynowo-skutkowe, dostrzega różnice i podobieństwa. Wszyscy 

prawidłowo klasyfikują przedmioty wg podanych cech. Zaobserwowano trudność w zakresie 

spostrzegania słuchowego (słuch mowny). Dzieci wypowiadają się spontanicznie; formułują 

zrozumiałe zdania i rozumieją kierowane doi nich wypowiedzi. Około połowy dzieci 5-

letnich nie określa poprawnie położenia przedmiotów z użyciem wyrażeń lokalizujących. 

Większość dzieci chętnie śpiewa i porusza się w rytm muzyki. Trudność sprawiają im jednak 

ćwiczenia wymagające powtarzania rytmu bądź odtworzenia sekwencji ruchów z pamięci. 5-

latki starają się być samodzielne (choć u co najmniej 2 z nich zaobserwowano trudności w 

samodzielnym zakładaniu kurtki). Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach z wykorzystaniem 

TIK. Są zainteresowanie urządzeniami technicznymi. Dostrzeżono także zainteresowania 

przyrodnicze (wzmożona aktywność na zajęciach tematycznych, obserwacja rozwoju roślin z 

własnej inicjatywy).  

Dziesięcioro 5-latków (na 14) uczęszcza na zajęcia logopedyczne. Połowa z nich 

prezentuje trudną do wyeliminowania wymowę międzyzębową głosek dentalizowanych. 

Wszystkie zmagają się z seplenieniem różnego rodzaju, niektóre także z nieprawidłową 

wymową innych głosek, jedno - z opóźnionym rozwojem mowy (obecnie - tylko złożone 

wady wymowy). 

Jedno dziecko 5-letnie uczęszcza na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. 

 Dzieci 3- i 4-letnie wykazują dużą potrzebę uczestnictwa w zajęciach ruchowych. Co 

najmniej 5 z nich ma trudności z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej i przestrzeganiem 

ustalonych zasad. Wychowankowie prawidłowo wykonują proste ćwiczenia, jak łączenie 

obrazków w pary czy wskazywanie przedmiotów, których nazwę podano (nie wszystkie 

dzieci). Obserwuje się nieznajomość nazw kolorów (prawie połowa dzieci). Niektóre dzieci 

nie rozpoznają najbardziej znanych zwierząt, choć wykazują zainteresowanie zagadnieniami 

przyrodniczymi (obserwują rozwój roślin w przedszkolu, gromadzą materiał przyrodniczy). 

U 4 dzieci w wieku 3 lub 4 lat zaobserwowano opóźniony rozwój mowy (u jednego 4-latka 

występuje niemal całkowity brak mowy i duże trudności w rozumieniu mowy otoczenia). 
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Ponadto występują wady wymowy: seplenienie, mowa bezdźwięczna, niewłaściwa wymowa 

innych głosek. 10 dzieci w tej grupie wiekowej uczęszcza na zajęcia logopedyczne. 

 5 wychowanków posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, dwoje dzieci 

- orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. orzekania 

Niepełnosprawności przy PCPR w Strzelcach Opolskich (po jednym dziecku ze Staniszcz i 

Spóroka). 4 dzieci korzysta z pomocy opieki społecznej. 

 Kilkoro dzieci korzysta z obuwia profilaktycznego. Rozmowy z rodzicami wykazały 

konieczność stosowania ćwiczeń eliminujących płaskostopie.  

 

 

Wnioski  

Na podstawie obserwacji dzieci przedszkolnych uważa się za zasadne zorganizowanie zajęć 

dodatkowych, wyrównujących deficyty i wspierających prawidłowy rozwój. Proponuje się 

zatem wybór następujących zajęć: 

 zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. U niektórych 

dzieci pojawiły się nieprawidłowości w rozwoju stóp (płaskostopie). Obserwuje się także 

męczliwość podczas zajęć ruchowych, trudności w ćwiczeniach wymagających 

koordynacji ruchowej. Uznaje się za zasadne wprowadzenie do oferty oddziałów 

przedszkolnych ćwiczeń z zakresu profilaktyki wad postawy; 

 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Ze względu na dostrzeżone trudności w zakresie 

percepcji słuchowej, grafomotoryki, koncentracji uwagi u dzieci występuje potrzeba 

zintensyfikowania działań wspierających harmonijny rozwój, wyrównujących szanse 

edukacyjne wychowanków wymagających wsparcia. Planuje się m. in. zastosowanie 

sprawdzonej metody sylabowej w nauce czytania;  

 zajęcia logopedyczne. Ponad połowa wychowanków uczęszcza na zajęcia logopedyczne. 

Ze względu na zwiększenie częstotliwości występowania wad wymowy, a także 

poważniejszych zaburzeń w rozwoju mowy dzieci, planuje się zintensyfikowanie 

oddziaływań logopedycznych. W procesie kształtowania prawidłowych wzorców 

wymowy istotne są systematyczne i częste działania, co byłoby możliwe dzięki 

dodatkowym zajęciom; 

 zajęcia rytmiczno-muzyczne. Dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w 

bieżącym roku szkolnym wykazują wzmożoną potrzebę ruchu. Organizacja zajęć 

muzyczno-ruchowych (połączonych z tańcem) jest uzasadniona także z punktu widzenia 

deficytów rozwojowych - ruch sprzyja kształtowaniu mowy (ze względu na bliskie 

położenie ośrodków ruchu i mowy względem siebie w korze mózgowej), ćwiczenia dużej 

motoryki wpływają korzystnie na rozwój motoryki małej, zaś zabawy muzyczne są 

pomocne w procesie doskonalenia słuchu fonematycznego; 

 zajęcia przyrodniczo-badawcze. Z przeprowadzonej diagnozy wynika, że dzieci wykazują 

także zainteresowania z zakresu przyrody. Doświadczenia i eksperymenty oraz 

obserwacje realizowane w toku zajęć rozwiną myślenie przyczynowo-skutkowe, 

przyczynią się do wzbogacenia wiadomości i umiejętności uczestników oraz rozwiną 

postawy proekologiczne.  
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 zajęcia z robotyki. W celu rozwijania zainteresowań dzieci planuje się realizację zajęć z 

robotyki, które rozwijają umiejętności uniwersalne niezbędne na przyszłym rynku pracy. 

 

Rodzaj zajęć Przybliżona  

częstotliwość zajęć 

Ilość 

dzieci 

Ilość godzin w 

trakcie 

trwania 

projektu 

zajęcia ruchowe z elementami 

gimnastyki korekcyjno-

kompensacyjnej 

Staniszcze Małe - 1 h co 2 tyg. 20 37 

Spórok - 1 h co 2 tyg. 20 37 

zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne 

Staniszcze Małe - 2 h w tyg. 4 275 

Spórok - 2 h w tyg. 4 275 

zajęcia logopedyczne Staniszcze Małe - 2 h w tyg. 4 275 

Spórok - 2 h w tyg. 4 275 

zajęcia rytmiczno-muzyczne Staniszcze Małe - co 2 tyg. 15 37 

Spórok - co 2 tyg. 15 37 

zajęcia przyrodniczo-

badawcze 

Staniszcze Małe - 1 raz w 

mies. 

15 18 

Spórok - 1 raz w mies. 15 18 

zajęcia z robotyki Staniszcze Małe - 1 raz w 

mies. 

8 18 

Spórok - 1 raz w mies. 6 18 

 

 

2. Analiza potrzeb oddziałów przedszkolnych 

 

 Oddziały przedszkolne w Staniszczach Małych i Spóroku są oddalone od siebie o ok. 

4 km. Ze względu na tę odległość niewiele jest sprzętów i pomocy dydaktycznych będących 

wspólnymi dla obu grup. Obie grupy są grupami mieszanymi pod względem wieku dzieci (3-

6 lat).  

 Ze względu na potrzeby dzieci oddział przedszkolny w Staniszczach Małych 

wprowadził do swojej oferty odpoczynek poobiedni połączony z leżakowaniem, z którego 

korzysta 20 dzieci. Wychowankowie mają do dyspozycji osiem materaców, będących na 

wyposażeniu oddziałów szkolnych. Kilka z nich jest uszkodzonych. W związku z powyższym 

planowany jest zakup 20 leżaków wraz z szafami do ich przechowywania.  

 Planuje się także wymianę użytkowanych przez wiele lat stolików i krzeseł dla dzieci, 

ze względu na wysoki stopień ich wyeksploatowania. Uszkodzone części składowe stanowią 

zagrożenie dla dzieci. Istnieje również potrzeba wymiany biurka. W celu rozwijania 

zainteresowań czytelniczych zamierza się również zakupienie biblioteczki.  

 Przy oddziale miejscowym funkcjonuje gabinet do zajęć specjalistycznych 

(logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych i pedagogicznych). Ze względu na niewielką 

powierzchnię pomieszczenia (2,9x1,8 m) planowany jest zakup mebli dostosowanych do 

możliwości (duża pojemność i niewiele zajmowanego miejsca). Jest to szafa i regał. Placówka 

posiada kilka gier (oraz jeden program komputerowy) przeznaczonych do wspierania 
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wymowy. Nauczyciele korzystają niemal wyłącznie z własnych, wykonywanych 

samodzielnie, pomocy dydaktycznych. Zakup potrzebnych materiałów (w tym ilustracji, kart 

pracy, gier) wpłynie korzystnie na jakość zajęć, ich atrakcyjność i skuteczność. Planuje się 

także zakup rękawic jednorazowych, szpatułek laryngologicznych (do badania aparatu 

artykulacyjnego, masażu i wskazywania miejsc artykulacji głosek) oraz wibratora 

logopedycznego (m. in. do nauki wymowy głoski [r]).  

 W ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (logopedycznych także) planuje się 

wykorzystanie m. in. metody symultaniczno-sekwencyjnej (stąd wybór pomocy 

dydaktycznych z tego zakresu) oraz rozwijanie samodzielności dzieci w procesie uczenia się. 

W obu oddziałach zamierza się także stworzenie kącików integracji sensorycznej (SI). 

Zamierza się bowiem zmodyfikować otoczenie dzieci tak, by było jak najbardziej im 

przyjazne. Elementy metody SI umożliwią kształtowanie właściwych reakcji na bodźce 

sensoryczne, rozwijając i kształtując prawidłowe zachowanie lub nie powodując pogłębienia 

problemów. 

  Oddział zamiejscowy otrzymał pomoce dydaktyczne w trakcie trwania 

poprzedniego projektu (jako oddział nowo otwarty). Są one na bieżąco wykorzystywane 

nadal, po zakończeniu działań związanych z projektem. Istnieje jednak wiele potrzeb, których 

zaspokojenie mogą zapewnić materiały pomocne przy realizacji planowanych zajęć 

dodatkowych. Oddział nie posiada również kserokopiarki, której zakup był dotychczas 

niemożliwy ze względów finansowych. Urządzenie byłoby przydatne do drukowania i 

kopiowania kart pracy dla dzieci oraz tworzenia pomocy dydaktycznych. W dużym stopniu 

usprawniłoby pracę.  

 Wykorzystanie nowoczesnych technologii przyczynia się do wzbogacenia 

atrakcyjności zajęć z dziećmi. Ze względu na to, a także na rozwijanie zainteresowań 

technicznych wychowanków, potrzebę dostępu do informacji potrzebnych na zajęciach i poza 

nimi oraz usprawnienie pracy planuje się także zakup laptopa do oddziału w Staniszczach 

Małych.  

 Zasadnym byłoby zakupienie sprzętu sportowego, umożliwiającego realizację ćwiczeń 

zapobiegającym wadom postawy.  

 Dostrzeżono również potrzebę wyposażenia oddziałów przedszkolnych w instrumenty 

muzyczne, chustę animacyjną i inne akcesoria niezbędne do prowadzenia zajęć rytmiczno-

muzycznych. Zestaw nagłaśniający, którego zakup planujemy (po jednym dla każdego 

oddziału), umożliwi dzieciom prezentowanie indywidualnych osiągnięć muzycznych, 

pokonywanie nieśmiałości, rozwijanie umiejętności społecznych oraz odtwarzanie muzyki. 

Po zakończonym projekcie może być wykorzystywany ponadto podczas cyklicznie 

organizowanych występów dzieci. 

 Planowany jest także zakup szkieł powiększających, lornetek i innych przedmiotów 

wykorzystywanych do rozwijania umiejętności badawczych. Przedszkole nie posiada bowiem 

podobnych akcesoriów.  

 W celu rozwijania u dzieci umiejętności uniwersalnych na rynku pracy zamierza się 

zakupienie klocków konstrukcyjnych (przydatnych na zajęciach z robotyki). 

 Oddział przedszkolny w Staniszczach Małych jest czynny 8 godzin, zaś oddział w 

Spóroku - 6 godzin dziennie. Biorąc pod uwagę liczne zapytania i wnioski rodziców dzieci 
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przedszkolnych zamierza się wydłużyć godziny pracy przedszkola - odpowiednio o jedną i 

dwie godziny.  

 Oddział przedszkolny w Staniszczach Małych dysponuje czterema urządzeniami na 

placu zabaw. Dla całej grupy przedszkolnej jest to ilość niewystarczająca. W miarę 

możliwości planuje się zatem także doposażenie placu zabaw.  

 

3. Diagnoza stopnia przygotowania nauczycieli oddziałów przedszkolnych do pracy z 

dziećmi w wieku przedszkolnym 

 

 W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych jest obecnie 6 nauczycieli, w tym: 2 

dyplomowanych, 2 mianowanych i 2 kontraktowych. Wykształcenie nauczycieli: 

 wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym - edukacja elementarna z 

terapią pedagogiczną (nauczyciel kontraktowy), 

 wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym – filologia angielska 

(nauczyciel kontraktowy), 

 wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym - edukacja elementarna z 

logopedią szkolną, studia podyplomowe: logopedia ogólna, neurologopedia kliniczna 

(nauczyciel mianowany), 

 wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym - teologia, studia 

podyplomowe - wychowanie przedszkolne i terapia pedagogiczna (nauczyciel 

mianowany), 

 wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym - wychowanie fizyczne, 

studia podyplomowe - pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (nauczyciel 

dyplomowany), 

 wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym – filologia germańska 

(nauczyciel dyplomowany). 

 

 Nauczyciele oddziałów przedszkolnych zamierzają rozszerzać swoje umiejętności 

dydaktyczne, wychowawcze i diagnostyczne. W celu wzbogacenia warsztatu pracy planuje 

się uczestnictwo w szkoleniach dotyczących metod aktywizujących - B. Strauss i pedagogiki 

zabawy.  

 Warsztaty na temat pedagogiki M. Montessori mają na celu m. in. rozwijanie 

umiejętności planowania indywidualnej pracy wychowanka oraz dbałości o jego 

samodzielność, ciekawość poznawczą i zdolność podejmowania decyzji.  

 Planuje się także udział nauczycieli w propedeutycznym szkoleniu w zakresie 

Integracji Sensorycznej. Jeden nauczyciel weźmie udział w szkoleniu pierwszego stopnia pn. 

Terapia Integracji Sensorycznej - neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej. Metoda 

integracji sensorycznej to system ćwiczeń, które mają nauczyć mózg właściwego reagowania 

na bodźce zewnętrzne. Metoda przeznaczona jest głównie dla dzieci z trudnościami w uczeniu 

się tudzież innymi dysfunkcjami rozwojowymi. 

 

Dyrektor  

                                                                                      Karina Wacławczyk 
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