Podsumowanie pracy wychowawczo- dydaktycznej
w roku szkolnego 2010/2011

Realizacja rocznego planu wychowawczo- dydaktycznego obywała się
wokół trzech tematów.

Analizując roczny plan stwierdzam, iż zostały zrealizowane następujące zadania w temacie pierwszym;
Lisewo-moja mała ojczyzna.
W październiku została zorganizowana wycieczka do Muzeum Ziemi Chełmińskiej, na którą pojechały
dwie grupy starsze.
w ramach tematu na holu został zorganizowany kącik regionalny z ekspozycją mapy z zaznaczeniem
Lisewa, herb regionalny, stroje regionalne.
Nauczycielki z dziećmi planują i realizują wycieczki do instytucji użyteczności publicznej Lisewa.
Zgodnie z planem, w kącikach bibliotecznych nauczycielki gromadzą literaturę i opracowania na temat
Lisewa i jego okolic.
W ramach drugiego tematu jakim jest kultura bycia- przedszkolny savoir-vivre nauczycielki zapoznawały
się z literaturą tematu, wzbogacając przedszkolną bibliotekę w nowości wydawnicze.
Podczas moich obserwacji nauczycielki podczas zajęć i i okazjonalnie zwracają uwagę dzieciom na
estetykę dnia codziennego.
W ramach trzeciego tematu jakim jest wzbogacanie oferty edukacyjnej o alternatywne metody i techniki
pracy wychowawczo- dydaktycznej moje obserwacje, kontrole dokumentacji pedagogicznej
potwierdzają, iż nauczycielki korzystają w swej pracy z alternatywnych rozwiązań.
Przeprowadziłam trzy obserwacje. których celem było zaobserwowania stopnia i sposobu zastosowania
przez nauczycielki nowatorskich i metod i technik w pracy z dziećmi.
W tym roku przeprowadziłam cztery obserwacje bieżące dotyczące sposobu sprawowania opieki nad
dziećmi.
Obserwacje dotyczące przestrzegania rozkładu dnia odbywają się na bieżąco, okazjonalnie. Nauczycielki
starają się rozkład dnia dostosować do potrzeb grupy, możliwości dzieci, od możliwości placówki oraz

od pogody.
W tym roku szkolnym odbył się festyn informacyjno-promujący projekt „Dajmy szansę dzieciom",
wycieczka do Muzeum Ziemi Chełmińskiej, uroczystość Dzień Nauczyciela, Andrzejki w przedszkolu,
Mikołaj w przedszkolu, Wigilia w przedszkolu. W styczniu w każde grupie odbyły się spotkania z okazji
Dnia Babci i Dziadka.
Dzieci uroczyście witały przyjście wiosny, uroczystością w przedszkolu był Wielkanocny zając. W dwóch
grupach dziecięcych odbył się Dzień Matki połączony z Dniem Ojca.
Z okazji Dnia Dziecka odbył się kolorowy marsz ulicami Lisewa a następnie zabawy taneczne w ogródku
przedszkolnym.
6 VI. w ramach projektu „Dajmy szansę dzieciom” na dwie godziny udosępniony dzieciom został sprzęt:
trampolina, zjeżdżalnia,piłeczki.
Uroczyste pożegnanie dzieci 6-letnich odbyło się 17 czerwca, poczęstunek dla dzieci, rodziców, gości
odbył się w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy.

Działania dotyczące ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu

W tym roku przedmiotem badań oceniających zostały objęte efekty działalności dydaktycznej. Celem
tych badań była ocena samodzielności dzieci oraz umiejętności w zakresie samoobsługi.
Na podstawie obserwacji dyrektora, obserwacji nauczycielek i ankiet dla rodziców wynika, iż najwięcej
problemów dzieci mają z samodzielnym obsługiwaniem się podczas załatwiania potrzeb fizjologicznych
oraz z samodzielnym myciem rąk z zastosowaniem poszczególnych etapów.
Przedmiotem badań została objęta również oferta zajęć przedszkola a realizacja podstawy programowej
wychowania przedszkolnego. Celem ewaluacji w tym temacie była ocena poziomu nowatorstwa w
przedszkolu.
Na podstawie obserwacji zajęć, nauczycielki stosują nowatorskie rozwiązania metodyczne.
Wyniki monitoringu (ilościowe i jakościowe) znajdujemy w oddzielnym sprawozdaniu.
Kontrolując przestrzeganie prawa przez nauczycielki w zakresie terminowego prowadzenia obowiązującej
dokumentacji, w tym systematycznego prowadzenia obserwacji pedagogicznych, dokumentowania zajęć
wspomagania i korygowania rozwoju stwierdzam, iż nauczycielki prowadziły obserwacje pedagogiczne.
Narzędziami pomocnymi w ich obserwacjach były arkusze obserwacji, kwestionariusze wywiadu, test
niedokończonych zdań, karty pracy.

Kontrola dokumentacji nauczycielek wykazała iż nauczycielki dokonują zapisy zajęć wspomagania i
korygowania rozwoju dzieci.
W ramach wspomagania- trzeciej formy nadzoru pedagogicznego w przedszkolu odbywały się
indywidualne konsultacje na temat procedury awansu zawodowego. Podczas konsultacji zbiorowych
nauczycielki poszerzały wiedzę na temat miesięcznego i dziennego planowania pracy z dziećmi.
W tym roku nauczycielka Anna Szymańska uzyskała stopień nauczyciela mianowanego.

