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DZIAŁANIA REALIZOWANE  
W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 93 W KATOWICACH  

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016  
 

L.P DZIAŁANIA DATA 

IMPREZY - organizacja 
1. Rajd ekologiczny „Muzyka lasu” 07.11.2015 

2. XII Integracyjna Spartakiada Sportowa 
Przedszkolaków (organizowana w Gimnazjum nr 19 
im. H. Sławika w Katowicach) 

24.11.2015 

3. XVIII Międzyprzedszkolny Spartakiada Sportowa 
(organizowana w Gimnazjum nr 19 im. H. Sławika w 
Katowicach) 

22.03.2016 

4. Spartakiada 4 – latka (Słoneczka, Wiewiórki, Misie) 13.04.2016 

5. Festiwal biegowy dla rodziców i dzieci C(m)ała Polska 
Biega 

20.05.2016 

6. Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka 03.06.2016 

UROCZYSTOŚCI 
1. Pasowanie na przedszkolaka w grupach: Krasnale, 

Myszki, Kotki, Słoneczka 
Wrzesień – październik 2015 

2. Uroczystość z okazji Święta Niepodlegości 10.11.2015 

3. Uroczystość z okazji Dnia Górnika 04.12.2015 

4. „Święta w piernikowej krainie” – przedstawienie w 
wykonaniu dzieci z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
(grupa Jeżyki i Krasnale) 

14.12.2015 

4.  „Opowieść wigilijna” – przedstawienie dla rodziców 
(grupa Zajączki) 

16.12.2015 

5.  Świąteczne przedstawienie dla rodziców w wykonaniu 
grup: Misie, Wiewiórki, Myszki, Kotki, Motyle, 
Słoneczka`` 

Grudzień 2015 

6. Dzień babci i dziadka w przedszkolu (wszystkie grupy) 19.01 – 22.01.2016 

7.  Bal karnawałowy dla dzieci 29.01.2016 

8. Wielkanocne przestawienie dla dzieci i rodziców 
(grupa Misie) 

18.03.2016; 
21.03.2016 

9. Święto flagi – tematyka realizowana w grupach 02.05.2016 

10. Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty (wszystkie 
grupy) 

17.05 – 24.05.2016 

11. „Bajkowe podróże z nutką” – program artystyczny w 
wykonaniu dzieci z okazji pożegnania przedszkola 
(grupy: Jeżyki, Zajączki, Motylki, Słoneczka) 

14.06 – 17.06.2016 

AKCJE SPOŁECZNE I CHARYTATYWNE, WARSZTATY DLA RODZICÓW I DZIECI 
1. Sprzątanie świata 18.09.2015 

2. Cała Polska Czyta Dzieciom: 
* Dzień Głośnego Czytania 
* „Na fali” – kampania dla rodziców promująca 

 
29.09.2016 
02.11 – 06.11.2015 
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czytanie dzieciom (wystawa w holu, ulotki dla 
rodziców) 
* „Książka pod choinkę” – zbiórka książek dla dzieci 
(przekazanie darów do ośrodków zdrowia, poradni) 
* „Wędrująca biblioteka” – organizacja przedszkolnej 
biblioteczki dla dzieci i rodziców 

 
 
07.12 – 12.12.2015 
 
 
15.02 – 17.06.2016 

3. Warsztaty rękodzielnicze dla rodziców i dzieci 
„Bombki decoupage” (grupa Zajączki) 

02.12.2015 

4. Warsztaty kulinarne dla dzieci (grupa Jeżyki i 
Krasnale) 

03.12.2015 

5. Zbiórka darów dla schroniska dla zwierząt 05.10 – 09.10.2015 

6. „Muzyka Śląska” – wystawa dla rodziców i dzieci w 
holu 

01.12 – 04.12.2015 

7. Dzień Ochrony Praw Dziecka – zajęcia w każdej grupie 
wiekowej oraz wystawa dla rodziców w holu 

10.12.2015 

8. Udział w akcji nt. segregacji odpadów i 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym organizowanej 
przez Straż Miejską i Polskie Radio Katowice – zajęcia 
dla dzieci oraz quiz wiedzy w siedzibie Polskiego Radia 
Katowice 

06.10.2015 
02.11.2015 
14.12.2015 
 

9. Przedszkolak przyjacielem Sznupka – spotkanie z 
policjantem w ramach cyklu bezpieczny przedszkolak 

05.01.2016 

10. Warsztaty „Wiosenne wianki” dla rodziców i dzieci 
(grupa Zajączki) 

02.03.2016 

11. Warsztaty rękodzielnicze dla rodziców „Decoupage” 
(grupa Myszki) 

18.03.2016 

12. „Zdrowo – kolorowo” – kampania promująca zdrowy 
tryb życia w prawidłowe odżywianie w ramach 
Światowego Dnia Zdrowia – zajęcia realizowane we 
wszystkich grupach wiekowych oraz wystawa dla 
rodziców w holu 

04.04 – 08.04.2016 

13. Udział w XIV Festiwalu Ekspresji Dziecięcej i 
Młodzieżowej; przygotowanie wystawy fotograficznej 
„Świat Dziecięcych Przeżyć” (Centrum Ekspresji 
Dziecięcej) 

25.04.2016 

14. Wyjazdy do Filharmonii Śląskiej na koncerty dla dzieci 
(wszystkie grupy) 

14.03.2016 
13.06.2016 

15. Udział w akcji „Mamo, tato wolę wodę”  

KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ PLACÓWKĘ 
1. Wewnątrzprzedszkolny konkurs plastyczny   

dla rodziców i dzieci „Muzyka w barwach jesieni”  
23.10.2015 

2.  Międzyprzedszkolny konkurs piosenki „Wiosna 
wykluta z pisanki” 

06.04.2016 

3. „Mały ekolog” – konkurs wewnątrzprzedszkolny  19.04.2016 

4. Światowy Dzień Ziemi – konkurs ekologicznej piosenki 
(wewnątrzprzedszkolny) 

22.04.2016 
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5. Mini turniej tańca towarzyskiego 
(wewnątrzprzedszkolny) 

29.04.2016 

6. Udział w XIII edycji konkursu „Zbieramy makulaturę – 
oszczędzamy lasy” 

04.06.2016 

7. Quiz wiedzy o muzyce (konkurs 
wewnątrzprzedszkolny) 

22.06.2016 

OSIĄGNIĘCIA DZIECI 
1. Udział dzieci 5 – letnich w wieloboju sportowym 

organizowanym przez MP 4 w Katowicach – I miejsce 
24.09.2015 

2. Udział w XVI przeglądzie „Kolęd i Pastorałek” 
Katowice – Panewniki (MP 99, MP 16 w Katowicach) 

21.01.2016 

3. Konkurs recytatorski „Żyjemy zdrowo” (MP 64 w 
Katowicach) – 2 wyróżnienia 

22.03.2016 

4.  Udział w XVI międzyprzedszkolnym przeglądzie 
piosenki „Kim będę – poznajemy zawody” (MP 5 w 
Katowicach) 

13.04.2016 

5. Udział w przedszkolnej olimpiadzie zdrowotnej 
„Dbam o zdrowie” (Przedszkole Pałacyk w Katowiach) 
– I miejsce 

04.2016 

6. Udział w konkursie plastycznym „Ekologiczny prezent 
dla mamy” (MP 4 Katowice) – I miejsce 

03.06.2016 

7. Udział w wieloboju lekkoatletycznych (MP 4 w 
Katowiach) – dzieci 5 – letnie – I miejsce 

09.06.2016 

CERTYFIKATY 
1.  
 
 
 
2.  

„Partnerskie Przedszkole” Polski Certyfikat Jakości im. 
Ireny Dzierzgowskiej  
(Ośrodek Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego 
„Partner”) 
Nagroda Jakości Partner 

Certyfikat przyznany w roku 
2015 na czas nieokreślony 
 
 
2015r. 

PROGRAMY AUTORSKIE, PROJEKTY OPRACOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI 
1. Program autorski dla dzieci z niedosłuchem w wieku przedszkolnym „Słucham, mówię 

i poznaję świat”. 

2. Program kompleksowej, wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji dzieci z 
uszkodzonym narządem słuchu – program autorski. 

3. „Zabawy z iskierką” – wspomaganie rozwoju społeczno emocjonalnego 

4. „Wokół mnie”- program edukacji matematycznej 

5. „Cztery pory roku”- program ekologiczny 

6. „My się nie boimy, my się nauczymy jak bezpiecznie życ” 
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DZIAŁANIA ZGODNE Z ZAPISAMI DOKUMENTU „POLITYKA EDUKACJI MIASTA 
KATOWICE KATOWICZANIN 2022” 

 

L.P CEL OPERACYJNY CEL SZCZEGÓŁOWY OPIS REALIZACJI 
1. I.1.Kształcenie uczniów 

jest odpowiedzią na ich 
potrzeby i uwzględnienia 
zachodzące przemiany 
społeczne i rynkowe. 
Każdy uczeń, zgodnie z 
predyspozycjami, realizuje 
własną ścieżkę kariery 
edukacyjno – zawodowej. 

I.1.2. Rozwój doradztwa 
zawodowego/ edukacji o 
zawodach. 

„Poznajemy różne 
zawody”– realizacja tematu 
na zajęciach dydaktyczno – 
wychowawczych w grupach 
dzieci 5 – letnich (bloki 
tematyczne: Moja rodzina; 
Wiosna po wsi spaceruje). 

2. I.3.Bezpieczeństwo i 
profilaktyka w 
samorządowych 
przedszkolach, szkołach, 
poradniach i placówkach 
pracy pozaszkolnej 

I.3.1.Infrastruktura i baza 
dydaktyczna przedszkoli, 
szkół i placówek pracy 
pozaszkolnej zapewnia 
bezpieczne i higieniczne 
warunki nauki/ pracy. 

I.3.1.1.Systemowe 
planowanie i realizacja 
zadań remontowo – 
inwestycyjnych, z 
uwzględnieniem stanu 
technicznego obiektów 
oświatowych. Aplikowanie 
o środki MEN i środki z 
funduszy UE. 
- Zgłoszenie do  programu 
unijnego dla dzieci 
niepełnosprawnych 
2016/2017 
-  Zgłoszenie wniosku 
zdania Budowa 
ogólnodostępnego placu 
zabaw dla dzieci z budżetu 
obywatelskiego na rok 
2017. 

3. I.3.Bezpieczeństwo i 
profilaktyka w 
samorządowych 
przedszkolach, szkołach, 
poradniach i placówkach 
pracy pozaszkolnej 

I.3.1.2.Doskonalenie 
nauczycieli w zakresie 
znajomości i stosowania 
przepisów bhp i procedur 
dot. bezpieczeństwa w 
szkołach. 

Zapoznanie pracowników z 
procedurami 
obowiązującymi na 
placówce: Procedura 
dotycząca bezpieczeństwa 
dzieci podczas ich pobytu w 
MP nr 93 w Katowicach;  
Procedura 
przyprowadzania i 
odbierania dzieci w MP nr 
93 w Katowicach;  
Procedura postępowania z 
dzieckiem chorym; 
Przedstawienie powyższych 
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procedur rodzicom na 
zebraniu organizacyjnym. 
Szkolenie pracowników 
przedszkola w dniu 
22.10.2015 w zakresie 
zapobiegania powstaniu i 
rozprzestrzenianiu się 
pożarów oraz zasad 
zachowania w przypadku 
powstania pożaru zgodnie z 
instrukcją bezpieczeństwa 
pożarowego.  
marzec 2016 – szkolenie 
okresowe BHP 

4. I.3.Bezpieczeństwo i 
profilaktyka w 
samorządowych 
przedszkolach, szkołach, 
poradniach i placówkach 
pracy pozaszkolnej 

I.3.2.Promocja zdrowego 
stylu życia. 

Realizacja programów:  
Taniec i rytm. Program  
taneczny dla dzieci w wieku 
przedszkolnym; 
Oto Ja - Sesje ruchowe z 
wykorzystaniem MRR W. 
Sherborne. 
„Zdrowo kolorowo”- 
kampania promująca 
zdrowy tryb życia i 
prawidłowe odżywianie w 
ramach światowego Dnia 
Zdrowia – wystawa w holu. 
Realizacja tematyki 
tygodniowej promującej 
zdrowy tryb życia w każdej 
grupie wiekowej. 
Udział w programie : 
Zdrowo jemy zdrowo 
żyjemy 
Przedszkolak przyjacielem 
Sznupka – spotkanie z 
policjantem w ramach 
cyklu bezpieczny 
przedszkolak 

5. III.1.Doskonalenie 
zawodowe nauczycieli 
uwzględnia politykę 
oświatową miasta 
Katowice, kierunki 
rozwoju szkoły oraz 
indywidualne potrzeby 
pracowników 

III.1.2.Doskonalenie 
zawodowe nauczycieli 
wpływa na stałe 
podnoszenie jakości i 
efektywności pracy z 
dziećmi i młodzieżą. 

Studia podyplomowe – 
kierunek – Edukacja 
artystyczna w wychowaniu 
przedszkolnym i 
zintegrowanej edukacji 
wczesnoszkolnej (2 
nauczycieli); 
Ukończone liczne kursy i 
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pedagogicznych. szkolenia przez nauczycieli:  
13 – zgodnych z tematyką 
planu rocznego roku 
Podróże z nutką* 
89 – zgodnych z 
potrzebami indywidualnych 
nauczycieli 

6. III.2.Kompleksowe 
zarządzanie oświatą, 
wykorzystanie narzędzi i 
technologii 
informatycznych. 

III.2.1.Platforma 
Zarządzania Oświatą. 

BIP – na stronie 
internetowej przedszkola 
WWW.mp93katowice.edupa
ge.org – strona internetowa 
 

Rekrutacja za pomocą 
strony internetowej 
https://katowice.nabory.p
l; 
Prowadzenie sekretariatu: 
Ekspert szkolny 
Prowadzenie żywienia:  
Samodzielny referent 3.0 
Opłaty za przedszkole: 
QNT ePrzedszkola 
MOPS: Pomostos 
Budżet i Organizacja: Pabs 
SIO – sprawozdawczość 
ePUAP – elektroniczny 
kontakt z urzędami 
Kompendium Dyrektora 
Przedszkola – zarządzanie, 
Organizacja pracy w 
przedszkolu – druki 
Konferencje – 
WWW.mac.pl 
WWW.uzp.gov.pl – 
sprawozdawczość, 
zamówienia publiczne 
PUE-ZUS – Platforma 
Usług Elektronicznych 
iPKO BIZNES – dostęp do 
konta przedszkola 
KOBiZE – 
sprawozdawczość 
elektroniczna – emisje 
 
 
 

 

 

http://www.mp93katowice.edupage.org/
http://www.mp93katowice.edupage.org/
https://katowice.nabory.pl/
https://katowice.nabory.pl/
http://www.mac.pl/
http://www.uzp.gov.pl/
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* 

 Taniec w przedszkolu – 5 nauczycieli 

 Karnawałowe szaleństwo – 1 nauczyciel 

 Smyki w krainie muzyki – 2 nauczycieli 

 Zabawy muzyczno ruchowe w przedszkolu – 1 nauczyciel 

 Taniec to uniwersalny język, czyli jak wyrazić emocje podczas tańca - 1 nauczyciel 

 Cztery pory roku w tanecznej odsłonie -1 nauczyciel 

 Logopiosenka- 1 nauczyciel 

 Muzyczne ćwiczenia logopedyczne -1 nauczyciel 

 

 

Maria Struzik 

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 93 

Opracowanie: Ewa Prusik 

 


