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Przedszkole Miejskie nr 1 im. Misia Uszatka w Porębie 
 

Sprawozdanie z działalności przedszkola w 2020r. do marca 2021r. 
 

Opracowała: mgr Marzena Orzoł 
 
 
 

1. Osiągnięcia przedszkola – projekty i programy międzynarodowe:  

a) Projekty edukacyjne: 29 września 2020r. zrealizowaliśmy międzynarodowy 

projekt edukacyjny z Turcją , w ramach projektu eTwinning. Temat projektu 

dotyczył promowania zdrowego stylu życia i wszelkiej aktywność fizycznej, 

przede wszystkim tej na świeżym powietrzu. W projekcie wzięły udział także 

przedszkolaki z Hayme Hatun Anaokulu – przedszkola znajdującego się w 

mieście Buca w Turcji.  

b) Piękna Nasza Polska Cała - Międzynarodowy Program Edukacyjny - 

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Piękna Nasza Polska Cała promuje 

wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i 

patriotycznych u dzieci i młodzieży. Jego celem jest także: poznanie historii 

państwa polskiego i symboli narodowych, uwrażliwienie na piękno, folklor i 

tradycję Polski, poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów 

Polski i Kresów, wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem, 

integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów.  

c) Magiczna Moc Bajek – Międzynarodowy Program Czytelniczy. Głównym 

założeniem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako 

sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie 

szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w 

wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.  

2. Udział uczniów w konkursach – znaczące wyniki:  
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1) w lutym 2021r. Przedszkole Miejskie nr 1 im. Misia Uszatka w Porębie 

zajęło I miejsce w konkursie ogólnopolskim” Magiczna maska 

karnawałowa” zorganizowanym przez miesięcznik „ Bliżej przedszkola” 

oraz Przedszkole Miejskie nr 1 we Włodawie. 

2) W styczniu 2021r. Przedszkole Miejskie nr 1 im. Misia Uszatka  w Porębie 

zostało laureatem konkursu " Przyjaźń i bezpieczeństwo uczniów w 

praktyce prowadzonego w ramach Kampanii pod hasłem Relacje szkolne 

źródłem bezpieczeństwa realizowanej w zakresie programu „Razem 

bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” w województwie śląskim w roku 

szkolnym 2019/2020÷2020/2021" - "FESTIWAL PRZYJAŹNI", 

zorganizowanego przez Kuratorium Oświaty w Katowicach. 

3) W listopadzie 2020r. Przedszkole Miejskie nr 1 im. Misia Uszatka w 

Porębie zajęło IV miejsce w konkursie wojewódzkim pt. " Życie na wsi". 

3. Osiągnięcia Edukacyjne i sportowe:  

a) 19.10.2020r. - udział przedszkolaków w „Biegu papieskim” zorganizowanym w 

Porębie przez SP nr 2. Zajęcie znaczących  miejsc przez dzieci.  

b) 28 listopada 2019r. w ramach współpracy z Fundacją Orły Sportu. Dzieci 

wykonywały ćwiczenia z zakresu rytmiki , akrobatyki oraz ćwiczenia sportowe. 

4. Certyfikaty dla przedszkola:  

c) Nasze przedszkole jako pierwsze w kraju zostało przedszkolem „Przyjaznym 

Seniorom” i otrzymało certyfikat - 15 stycznia 2021r. 

5. Z inicjatywy dyrektora przedszkole otrzymało nazwę patrona im. Misia 

Uszatka – uroczystość odbyła się 21 lutego 2020r. Honorowy patronat nad 

uroczystością objął Pan Ryszard Spyra Burmistrz Miasta Poręba. 

6. Współpraca w środowisku lokalnym:  

Współpracujemy z instytucjami wspierającymi działalność statutową przedszkola: 

Gmina Poręba, Miejski Ośrodek Kultury w Porębie, Poradnia Psychologiczno – 

Pedagogiczna w Zawierciu, MOPS, Policja , Straż Pożarna, Biblioteka Miejska, Urząd 

Gminy, MPWiK, Poczta Polska, Fundacja Orły, Sanepid w Zawierciu). 

7. Publikacje o przedszkolu:  

1/ w miesięczniku: 

  a) „Kierunek kariera” na temat preorientacji zawodowej 

http://www.przedszkoleporeba.pl/pokaz_aktualnosci_137. 
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b) Projekty z fundacją PZU: 

 https://www.umporeba.pl/urzad-miasta/galeria/idg:18 

c) O nadaniu imienia patrona przedszkola: https://twojezaglebie.pl/mis-uszatek-

oficjalnym-patronem-miejskiej-placowki/ 

4. Nadanie imienia: 

https://www.kurierzawiercianski.pl/wiadomosci/3874,gdzie-chodzisz-do-misia-uszatka 

8. Działania dot. bezpieczeństwa dla dzieci:  

W przedszkolu realizujemy program Promocja zdrowego stylu życia - program edukacji 

zdrowotnej. Przedszkolaki brały udział min. w ogólnopolskiej akcji „Sprintem do 

maratonu”. W ogólnopolskiej akcji „ Klub mleczaka”. W projekcie „ Klub zdrowego 

przedszkolaka”. Na bieżąco dzieci ćwiczą z nauczycielami, organizowane są dla nich  

zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery po ścieżce edukacyjnej w parku.  W 

czasie zajęć dzieci poznają zdrową żywność – „ Co nam jesień w koszu niesie”, „szaszłyk z 

witaminą C”, „kolorowe witaminki” – robienie soku z marchwi i jabłek”, „ Zdrowy ząb, 

chory ząb”. Dzieci poznały piramidę zdrowego stylu  życia i aktywności fizycznej”.  

9. Tytuł „ Inspiratora Kariery 2020”- 8 marca 2021r. przedszkole otrzymało tytuł 

„Inspiratora Kariery 2020” za realizacje w przedszkolu programu preorientacji 

zawodowej. 

10. Dodatkowa działalność: wolontariat, akcje charytatywne, dodatkowe zajęcia, 
współpraca: 
 

1/ Akcja wizyta Św. Mikołaja na kresach – zbiórka odzieży, zorganizowana przez 

Kuratorium Oświaty w Katowicach 

2/ Udział w akcji „Góra grosza” 

3/ Udział w akcji „ Przyjacielem bądź” 

4/ Akcja dla schroniska dla bezdomnych zwierząt 

5/ Ogólnopolska akcja „ Serce za odwagę” 

6/ Ogólnopolska akcja „ Przedszkole przyjazne Seniorom”  

7/ Akcja „ razem na Święta” 

8/ Akcja „ szkoła do hymnu” 

9/ Akcja „ kasztanobranie” 

10/ Akcja bombka dla przedszkola 

11/ Akcja uratuj psisko wesprzyj schronisko. 

12/ Akcja „ Ile wazy Św. Mikołaj” 

13/ Akcja „ Wiemy co jemy” 
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11. Baza przedszkola – pracownie, wyposażenie:  
a) w przedszkolu znajdują się :  

1. 2 sale do zajęć rewalidacyjnych 

2. 9 sal dydaktycznych 

3. sala do gimnastyczna i sala multimedialna 

4. pomieszczenie biurowo - administracyjne 

5. kuchnia i zaplecze kuchenne ( firma cateringowa). 

6. plac zabaw  z urządzeniami terenowymi na świeżym powietrzu. 

7. trzy szatnie dla dzieci 

b) w ubiegłym roku szkolnym z budżetu przedszkola zostały zakupione  dla nauczycieli 

pomoce dydaktyczne  oraz zabawki dla dzieci za kwotę 27000zł, , w tym został zakupiony 

robot do nauki kodowania. Nauczyciele zostali doposażeni również w głośniki GBL. 

c) dzięki współpracy z Fundacją PZU przedszkole  zostało doposażone, w pomoce 

dydaktyczne oraz meble za kwotę Ok. 20000zł. 

12. Z inicjatywy Dyrektora przedszkola została zawarta umowa z CIL na pozyskiwanie 

dla przedszkola  tzw. 1%. Dzięki czemu z pozyskanych środków przedszkole zakupiło 

ozonator. 

13. Z inicjatywy Dyrektora przedszkole zostało pierwszym w Polsce „ Przedszkolem 

przyjaznym seniorom” i dzięki tej współpracy babcie i dziadkowie zostali obdarowani 

książkami i innymi upominkami z okazji swojego święta. Upominki zostały wręczone 

przez władze miasta. 

14. Dzięki staraniom Gminy Poręba przedszkole realizuje w roku szkolnym 2020/2021 

dwa projekty: Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz doposażenie przedszkola w 

specjalistyczny sprzęt. Projekt WND-RPSL.11.01.03-24-00E9/20-003 oraz WND-

RPSL.11.01.03-24-00E8/20-002. Projekty zostały napisane w 2020r., jak również w tym 

czasie zostały złożone wnioski przez Urząd Miasta Poręba. 22 lutego br. nastąpił 

oficjalny odbiór sal dla nowej grupy przedszkolnej, w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, pod nazwą „Stworzenie nowych 

miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie”. Na ten cel przedszkole 

otrzymało ponad 403 tysiące złotych.  

  

W ramach drugiego projektu:  

"Doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci z 

niepełnosprawnościami oraz przeszkolenie nauczycieli w Przedszkolu Miejskim nr 1 w 
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Porębie oraz w oddziałach w Szkole Podstawowej nr 2 w Porębie", w przedszkolu od 15 

marca br.  są prowadzone dla dzieci zajęcia specjalistyczne tj.:  

Zajęcia specjalistyczne – Sensoplastyka 
Zajęcia specjalistyczne - Arteterapia 
Zajęcia specjalistyczne -Trening umiejętności Społecznych 
Zajęcia specjalistyczne - Terapia ręki 
Zajęcia specjalistyczne - Muzykoterapia 
Zajęcia specjalistyczne - Zajęcia rewalidacyjne z elementami integracji sensorycznej. 
Zajęcia specjalistyczne - Logoterapia z rytmiką 
 
Pieniądze - niemal 276 tysięcy złotych - trafiły do Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Misia 

Uszatka oraz Szkoły Podstawowej nr 2. - Projekt zakłada przede wszystkim doposażenie 

w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz 

przeszkolenie nauczycieli. Przedszkole zakupi  sprzęt dostosowany do potrzeb dzieci. W 

ramach projektu nauczyciele odbędą szkolenia, z zakresu pedagogiki specjalnej. 

Przedsięwzięcie oszacowano na nieco ponad 324 tys. zł, z czego unijna pula wyniosła 

prawie 276 tys zł.  

  
23. Rozwój potrzeb i zainteresowań dzieci: 

 Przedszkole dba o potrzeby i zainteresowania dzieci. Nauczyciele wybierając program 

wychowania przedszkolnego kierują się przede wszystkim dobrem dziecka oraz realizacją 

jego zainteresowań i potrzeb. Nauczyciele co miesiąc oddają dyrektorowi do 

zatwierdzenia miesięczny plan pracy, który uwzględnia  dydaktykę, działania 

wychowawcze i opiekuńcze, troskę o zdrowie, postawę moralną i obywatelską oraz 

poszanowanie godności dziecka.   

W przedszkolu są cyklicznie prowadzone dodatkowe zajęcia tj.   „Zajęcia plastyczne 

„Sprawne rączki”, Zajęcia taneczne „Aerobik na wesoło”, Zajęcia taneczne “ Tańczące 

żabki”, Zabawy psychomotoryczne “ Od wierszyka do rysunku”, Zajęcia plastyczne “ 

Malowanki – wycinanki”, Warsztaty kulinarne “ Mali kucharze”, Zajęcia przyrodnicze „ 

Jeżyka Borówki”, „Jogowanie na dywanie” oraz „Zabawy logopedyczne wesołe i 

praktyczne”. Wszystkie zajęcia są dostępne dla rodziców pod linkiem: 

 http://www.przedszkoleporeba.pl/zajecia_dodatkowe. 

 Dzieci zgodnie z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa wzięły udział  w 

Europejskim Tygodniu Kodowania CODEweek2020, realizując temat „ Kodowanie przez 

zabawę”.  

Dla dzieci organizujemy dodatkowe zajęcia jak np. „ warsztaty paleontologiczne, zajęcia 

sportowe z Fundacją Orły sportu, konkursy np. „konkurs na imię dla białego misia”, 

wizytę w oceanarium, spotkania  z ptakami i wiele innych.  
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Dzieci i  rodzice biorą udział w akcjach tj. „Góra grosza, uratuj psisko wesprzyj 

schronisko”,” Razem na święta” , „Szkoła do hymnu”,  „ Ile waży św. Mikołaj”, „ Serce za 

odwagę”, akcja pomagająca w walce w rozprzestrzenianiu się koronawirusa” Aplikacja 

STOP COVID ProteGO Safe oraz akcja „ Cała Polska czyta dzieciom”. 

Kultywujemy tradycję przedszkola: Dzień Babci i Dziadka, Mikołaj, dzień wiosny, dzień 

patrona przedszkola Misia Uszatka, Wigilia, Jasełka, Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień 

Dziecka,  oraz dni adaptacyjne. Dzieci znają polskie tradycje i obyczaje. 

24. W każdej grupie, w  przedszkolu realizujemy wewnątrzprzedszkolny program 

preorientacji zawodowej. W grupach najmłodszych realizujemy program adaptacyjny. 

Mamy również opracowany program edukacji zdrowotnej, program patriotyczny, 

program, sprawne narządy mowy” oraz program dotyczący bezpieczeństwa w 

przedszkolu. Wszystkie wymienione programy są realizowane we wszystkich grupach 

przedszkolnych od 3-6 lat. 

25. Programy własne realizowane w przedszkolu:  

1) wewnątrzprzedszkolny system doradztwa zawodowego – preorientacji 

zawodowej. 

2) Witajcie w naszym przedszkolu – przedszkolny program adaptacyjny” 

3) Kto Ty jesteś – program patriotyczny” 

4) Promocja zdrowego stylu życia. Program edukacji zdrowotnej. 

5) Bezpieczeństwo dziecka. 

6) „Sprawne narządy mowy – wyraźne słowa, taka przedszkolaka mowa”. 

Wspomaganie rozwoju dziecka. 

26. Remonty w przedszkolu: 

a) Wymiana  windy towarowo – gastronomicznej – koszt 60 000,00 zł 

b) Wymiana okien w sali 15 oraz sali 17 oraz na froncie przedszkola  - 

 koszt ok.30 000,00zł 

c) wymieniono drzwi wewnętrzne , w sali 17 i 18. 

d) wymieniono podłogi w sali 17 i 18 i 18a. 

e) wygospodarowano pomieszczenie ( były gabinet dyrektora) na szatnię dla dzieci – 

wstawiono  nowe drzwi. 

f) pomalowano salę 17, 18 i 18a. 

27. Przedszkole ma aktualne przeglądy techniczne. 

28. Nauczyciele stale podnoszą swoje kwalifikacje. 
 
29. Przedszkole jest stale wspierane przez rodziców oraz Radę Rodziców. Dzięki dobrej  

współpracy przedszkole może liczyć na zakup pomocy dydaktycznych dla grup 
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przedszkolnych oraz wspólną organizację uroczystości tj. „Mikołaj”, „Andrzejki”, czy też bal 

karnawałowy. Rada Rodziców dba o zakup nagród dla dzieci z okazji zakończenia nauki w „zerówce”. 

Rodzice bardzo chętnie uczestniczą w akcjach organizowanych przez przedszkole lub sami , z własnej 

inicjatywy podejmują się zorganizowania akcji, czego przykładem jest akcja „Kasztanobranie”.  

Dzięki zaangażowaniu rodziców i ich postawie społecznej, dzieci uczą się empatii, tolerancji i 

szacunku  dla drugiego człowieka. 


