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PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO  DYREKTORA AKADEMII  PRZEDSZKOLAKA  

NA ROK SZKOLNY 2015/2016  

 

1.Podstawa prawna nadzoru pedagogicznego: 
 
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego  
(Dz.U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324)z pożn.zm. 
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) 
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977). 
 

Plan nadzoru pedagogicznego przedszkola został opracowany zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa w zakresie 
nadzoru pedagogicznego ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej. Plan nadzoru pedagogicznego został podany do publicznej wiadomości 
poprzez publikację jego treści na stronie internetowej przedszkola. 
 
Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora przedszkola uwzględnia:   
 
a)  ocenę stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej sprzyjających rozwojowi przedszkola 
b) analizę i ocenę efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej i innej działalności statutowej przedszkola poprzez pozyskiwanie 
informacji zapewniających obiektywną i pełną ocenę tej działalności 
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c) udzielanie pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych   
d) inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.   
 
 
 
 
 
Formami nadzoru pedagogicznego są: 
 

 Ewaluacja efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej odbywać się będzie poprzez  dokonywanie obserwacji zajęć i 

czynności wynikających z działalności statutowej przedszkola prowadzonych przez nauczycieli, obserwację kompetencji dzieci w badanym 

zakresie, analizę dokumentacji obowiązującej w przedszkolu, pozyskanie  informacji od rodziców i nauczycieli oraz obserwację  innych zajęć. 

 

 Kontrola, czyli działania prowadzone w przedszkolu mające na celu ocenę stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności  

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola. 
 

 Wspomaganie, czyli udzielanie pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz 
inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych. 
 

 Monitorowanie – należy przez to rozumieć działania prowadzone w placówce obejmujące zebranie i analizę informacji o działalności 
dydaktycznej , wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej 

 
Kontrola, wspomaganie i monitoring  mogą mieć także charakter doraźny – działania te wynikają z potrzeb placówki. 
 
Źródłem planowania nadzoru pedagogicznego są: 

 
Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa. 
Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w ubiegłym roku szkolnym. 
Koncepcja pracy przedszkola. 
Wnioski z przeprowadzonych ewaluacji wewnętrznych. 
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Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2014/2015 

 

- kontynuacja realizacji programów wychowania w przedszkolu  

- Wprowadzenie przedsięwzięć realizowanych metoda projektów i metodami aktywizującymi  

- Kontynuacja przedsięwzięć  aktywizujących dzieci 

- Przestrzeganie praw dziecka oraz  systematyczne upowszechnianie wiedzy o tych prawach. 

- Prowadzone są zajęcia o prawach dziecka jednak nie we wszystkich grupach systematycznie. 

- Zidentyfikowanie oczekiwań rodziców wychowanków dotyczących budowania  koncepcji pracy przedszkola 

- Umieszczenie  na stronie internetowej przedszkola, wybrane dokumenty regulujące zasady bezpieczeństwa. np.  regulamin korzystania z ogrodu 

przedszkolnego. 

- Opracowanie listy oraz wprowadzenie w życie systemu nagród dla dzieci wyróżniających się pod względem zachowania na podstawie Dziecięcego 

Kodeksu Zachowań. 

- Popularyzowanie opisów/przykładów pożądanych zachowań/ na gazetce dla rodziców. 

- Zapoznanie rodziców z programem wychowawczym przedszkola  oraz zebranie propozycji zmian. 

- Dokonanie ewentualnych zmian w programie wychowawczym. 

- Opracowywanie zasad dotyczących bezpieczeństwa w formie kodeksów obrazkowych i umieszczenie ich w widocznym dla dzieci miejscu. 

- Organizowanie więcej zajęć wychowawczych  z udziałem rodziców. 

- Rozprowadzanie  wśród rodziców ulotki profilaktyczne. 

- Organizowanie szkoleń z zakresu kształtowania prawidłowych postaw zachowań, systemu wartości i profilaktyki dla rodziców. 
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ZAWARTOŚĆ PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 

 

Lp. Zakres realizacji – forma nadzoru Numer załącznika Uwagi 

1. Przedmiot ewaluacji wewnętrznej, zakres i harmonogram 1  

2. Tematyka i terminy kontroli przestrzegania prawa przez 

nauczycieli  

2  

3. Organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli 
Wspomaganie rozwoju zawodowego – plan WDN 

3  

4. Cele i tematyka obserwacji zajęć nauczycieli, harmonogram 
obserwacji planowanych  

4  

 
Ewaluacja wewnętrzna prowadzona będzie w następujący sposób: 
 

 W oparciu o aktualny plan nadzoru pedagogicznego dyrektor – objaśni przedmiot, zakres badania i harmonogram ewaluacji członkom zespołu 

ds. ewaluacji (zadania i terminy ich wykonania).  

 Zespoły ds. ewaluacji przygotują narzędzia ewaluacyjne stosownie do tematu ewaluacji.  

 Zespoły wykonają zadania zgodnie z planem i terminarzem  ewaluacji.  

 Zespoły podsumują badania,  ankiety – propozycja wniosków z ewaluacji. 

 Prowadzenie obserwacji przez dyrektora – ocena stanu i warunków działalności nauczycieli wg planu obserwacji.  

 Przyjęcie wyników badań zespołów ewaluacyjnych  (wypełnione i podsumowane materiały oraz propozycje wniosków). 

 Analizowanie i ocenianie efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola   – 

ustalenie ostatecznych wyników i wniosków z przeprowadzonej ewaluacji z uwzględnieniem prowadzonych przez siebie czynności (w tym 

obserwacji). 

 Przedstawienie Radzie Pedagogicznej wyników i wniosków z przeprowadzonych kontroli, form wspomagania oraz informacji o działalności 

przedszkola w pierwszym półroczu.  
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 Kontynuowanie działań nadzoru  zgodnie z planem nadzoru. 

 Przedstawienie Radzie Pedagogicznej wyników i wniosków z ewaluacji wewnętrznej, prowadzonych kontroli,  form wspomagania i informacji 

o działalności przedszkola najpóźniej do 31 sierpnia 2016 r. 

 
 
Kontrola dotyczy przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa: 

 Realizacji podstawy programowej i ramowych planów nauczania. 
 Przestrzegania praw dziecka oraz upowszechniania wiedzy o tych prawach. 
 Zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. 
 Kontroli prowadzonej przez nauczycieli dokumentacji pedagogicznej i dokumentacji obserwacji dzieci. 

 
Monitorowanie  
 

 Monitorowania wybranych obszarów pracy nauczycieli. 
 Realizacji podstawy programowej i ramowych planów nauczania. 
 

 

Wspomaganie nauczycieli ma na celu: 
 

 Organizowanie szkoleń i narad zgodnie z potrzebami przedszkola. 
 Opracowanie planu WDN. 
 Finansowe wspieranie i motywowanie do podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego. 
 Inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych. 
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Załącznik nr 1 do Planu Nadzoru  
 

Przedmiot ewaluacji wewnętrznej, zakres oraz harmonogram 

 
 
Przedmiot ewaluacji: Wymaganie 1: Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.  
Termin: czerwiec 2016r.  
Zakres badania:  

 Analiza koncepcji pracy przedszkola pod kątem ukierunkowania jej celów i zadań na rozwój dziecka. 
 Analiza spójności koncepcji pracy przedszkola z wymogami formalnymi oraz oczekiwaniami rodziców, nauczycieli i dyrektora. 

 
Pytania kluczowe:  

 Czy przedszkole posiada opracowaną koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci? 
 Czy realizowane przez przedszkole działania są zgodne z przyjętą koncepcją? 
 Czy przedszkole stwarza dzieciom możliwości indywidualnego rozwoju? 

 
Harmonogram ewaluacji:  

1. Spotkanie zespołu d.s ewaluacji z dyrektorem przedszkola – objaśnienie przedmiotu, zakresu badania i harmonogramu ewaluacji, członkom 
zespołu ds. ewaluacji  przydział zadań i terminy ich wykonania – październik 2015 r. 

2. Analiza koncepcji pracy przedszkola pod katem ukierunkowania jej celów i zadań na rozwój dziecka – październik 2015r. 
3. Przygotowanie narzędzi ewaluacyjnych  stosownie do zakresu ewaluacji – listopad  2015 r.  
4. Realizacja działań ewaluacyjnych – zbieranie danych, prowadzenie badań, gromadzenie i porządkowanie danych – zgodnie z przyjętym 

harmonogramem.  
5. Analiza zgromadzonych danych, pogrupowanie zebranych danych, analiza jakościowa i ilościowa, wypracowanie wniosków wynikających z 

przeprowadzonej analizy – zgodnie z harmonogramem.  
6. Przygotowanie wstępne wniosków z ewaluacji  przez zespół ewaluacyjny – październiki 2015  i kwiecień  2016r.  
7. Przekazanie dyrektorowi ankiet wraz z zestawieniem zbiorczym, a także arkuszy z analiz dokumentacji i propozycje wniosków – do 31 maja 

2016 r.  
8. Podsumowanie ewaluacji przez dyrektora – ustalenie wyników i wniosków – do 30 czerwca 2016 r.  

9. Przekazanie informacji Radzie Pedagogicznej o wynikach i wnioskach z przeprowadzonej ewaluacji – do 31 sierpnia 2016r. 
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Zadanie do realizacji – pytania kluczowe w ewaluacji Termin realizacji 
zadania  

Osoby uczestniczące 
w procesie 
ewaluacji 

Stosowane narzędzia 
badawcze  

Pozyskanie informacji: 
Czy przedszkole posiada opracowana koncepcję pracy 
ukierunkowana na rozwój dzieci? 
Czy realizowane przez przedszkole działania są zgodne z 
przyjętą koncepcją? 
Czy przedszkole  stwarza dzieciom możliwość indywidualnego 
rozwoju? 
 
 
 

Do końca listopada 2015r. Dyrektor, 
nauczyciele, rodzice    

Analiza dokumentów,  
Ankieta skierowana do 
dyrektora, nauczycieli i 
rodzicow  

Podsumowanie wyników wstępnej i końcowej diagnozy oraz 

informacji zawartych w arkuszach obserwacji 

 

 
       X 2015 , IV 2016 
  

Zgodnie z 
harmonogramem 
obserwacji.  

Arkusze obserwacji.  

Opracowanie raportu ewaluacyjnego 
 

       
             V 2016  

 
Zespół ewaluacyjny  

raport 

 
 
Przedmiot ewaluacji: Wymaganie 4: Dzieci są aktywne. 
Termin: wrzesień 2015 -  czerwiec 2016 r.  
Zakres badania:  

 Określenie aktywnej postawy dzieci w trakcie zajęć dydaktycznych oraz stopnia ich samodzielności w sytuacjach zadaniowych. 
 Dobór metod aktywizujących w pracy dydaktycznej. 
 Stymulacja motywacji dziecka do aktywności. 

 
Pytania kluczowe:  

 Czy dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach organizowanych w przedszkolu? 
 Czy dzieci samodzielnie wykonują zadania? 
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 Czy dzieci samorzutnie inicjują różnorodną aktywność? 
 W jaki sposób nauczyciele inicjują sytuacje sprzyjające realizacji działań dziecka? 
 W jakich formach działalności na rzecz środowiska lokalnego biorą udział dzieci? 
 Ile dzieci bierze aktywny udział w zajęciach dydaktycznych? 
 Ile dzieci samodzielnie wykonuje zadania? 
 Ile dzieci potrafi samodzielnie inicjować swoją aktywność w przedszkolu? 
 Jakie działania dzieci podejmują z własnej inicjatywny? 
 Jakie metody stosuje nauczyciel aktywizując dzieci? 
 Czy dzieci biorą udział w działaniach na rzecz społeczności lokalnej? 

 
Harmonogram ewaluacji:  

1. Spotkanie zespołu d.s ewaluacji z dyrektorem przedszkola – objaśnienie przedmiotu, zakresu badania i harmonogramu ewaluacji, członkom 
zespołu ds. ewaluacji  przydział zadań i terminy ich wykonania – październik 2015r. 

2. Analiza koncepcji pracy przedszkola pod katem ukierunkowania jej celów i zadań na rozwój dziecka – październik 2015 r. 
3. Przygotowanie narzędzi ewaluacyjnych  stosownie do zakresu ewaluacji – listopad  2015r.  
4. Realizacja działań ewaluacyjnych – zbieranie danych, prowadzenie badań, gromadzenie i porządkowanie danych – zgodnie z przyjętym 

harmonogramem.  
5. Analiza zgromadzonych danych, pogrupowanie zebranych danych, analiza jakościowa i ilościowa, wypracowanie wniosków wynikających z 

przeprowadzonej analizy – zgodnie z harmonogramem.  
6. Przygotowanie wstępne wniosków z ewaluacji  przez zespół ewaluacyjny – kwiecień  2016r.  
7. Przekazanie dyrektorowi ankiet wraz z zestawieniem zbiorczym, a także arkuszy z analiz dokumentacji i propozycje wniosków – do 31 maja 

2016r.  
8. Podsumowanie ewaluacji przez dyrektora – ustalenie wyników i wniosków – do 30 czerwca 2016 r.  

9. Przekazanie informacji Radzie Pedagogicznej o wynikach i wnioskach z przeprowadzonej ewaluacji – do 31 sierpnia 2016 r. 
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Zadanie do realizacji – pytania kluczowe w ewaluacji Termin realizacji 
zadania  

Osoby uczestniczące 
w procesie 
ewaluacji 

Stosowane narzędzia 
badawcze  

Pozyskanie informacji na pytania kluczowe 
 

Do końca lutego 2016r. Dyrektor, 
nauczyciele 

Ankieta skierowana do   
nauczycieli 

Analiza informacji zawartych w ankietach 

 

 
IV 2016 

 

Zespół ewaluacyjny  Arkusz zbiorczy ankiety 

Opracowanie raportu ewaluacyjnego 
 

 
VI 2015 

 
Zespół ewaluacyjny  

raport 
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Załącznik nr 2 do Planu Nadzoru Pedagogicznego  
 

                                    Tematyka  i terminy przeprowadzania kontroli  i monitorowania przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa  
 

 
Lp Miesiąc Forma nadzoru i obszar działań Imię, nazwisko 

nauczyciela 
Źródła informacji świadczące o 

spełnieniu realizacji zadania 
1.  Rok 

szkolny 
1. Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów BHP. 
2. Kontrola zapisów w dzienniku, miesięcznych planach pracy przepisów BHP 
dotyczących organizacji pracy w przedszkolu – bezpieczeństwo podczas 
zabaw w sali, na placu zabaw, podczas wycieczek. 

Wszystkie 
nauczycielki 
 

Arkusz analizy dokumentów.   

2.  jw. Analiza sposobu realizacji zajęć dydaktycznych w kontekście planowania 
celów operacyjnych (wiedza, umiejętności, postawy) oraz tworzonych 
warunków do ich osiągnięcia.   

Wszystkie 
nauczycielki  

Arkusz Kontroli Dokumentacji.  

3.  jw.  Kontrola realizacji podstawy programowej i ramowych planów, korelacja 
zapisów w poszczególnych dokumentach, zgodność z treściami z podstawy 
programowej.  

 
Wszystkie 
nauczycielki  

Arkusz obserwacji zajęć, 
 analiza dokumentacji przebiegu 
nauczania   (dzienniki zajęć, sposób 
wykorzystania placu zabaw, 
metody pracy).  

4.  jw.  1. Kontrola współpracy przedszkola z rodzicami w zakresie wspólnej analizy 
podejmowanych działań wychowawczych.  
2. Kontrola – systematyczność i różnorodność prowadzenia zajęć 
kształtujących postawę odpowiedzialności dzieci za działania własne i 
podejmowane w grupie.   

 
Wszystkie 
nauczycielki  

Ankieta dla nauczycieli.  
 
Arkusz obserwacji bieżącej.  

5.  jw. Kontrola prowadzonej dokumentacji nauczycieli pod kątem organizacji 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

 
Wszystkie 
nauczycielki  

Arkusz analizy dokumentów.  

6.  Jw. Kontrola dzienników dodatkowych, wyjsc wycieczek Wszystkie 
nauczycielki 

Arkusz analizy dokumentacji 

7.  Jw. Monitorowanie realizacji podstawy programowej i ramowych planów pracy Wszystkie 
nauczycielki 

Arkusz analizy dokumentacji 

8.  Jw. Monitorowanie wybranych obszarów pracy nauczyciela Wszystkie 
nauczycielki 

Arkusz analizy dokumentacji 
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Załącznik nr 3  do Planu Nadzoru Pedagogicznego  

 

Organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli – Tematyka szkoleń i narad dla nauczycieli –  plan WDN  

 

Lp. Formy doskonalenia zawodowego Tematyka szkolenia Liczba nauczycieli Planowany termin 

1.  Warsztaty metodyczne. Aktywne formy wychowania muzycznego w 
przedszkolu i w szkole. 
Tańce różnych narodów z wykorzystaniem 
ciekawych rekwizytów. 
Proste układy choreograficzne do muzyki 
klasycznej i nie tylko. 
Aranżacja piosenek z wykorzystaniem 
instrumentów perkusyjnych. 
Bajki muzyczne. 
Zabawy muzyczne i rytmiczne. 
Ćwiczenia twórcze.-     Wg. oferty zewnętrznej 

6  2015r. 

2.  Szkolenie Rady Pedagogicznej. Wpływ zajęć dodatkowych na rozwój dziecka. 
Dziecko przestymulowane w przedszkolu. 
 

 
 
 

Szkolenie wszystkich 
członków RP. 

 
 
 

XII 2015 r. 

3.  Szkolenie Rady Pedagogicznej.  Inspirowanie nauczycieli do innowacyjnych 
rozwiązań w pracy dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej.   

 
 
 

Szkolenie wszystkich 
członków RP. 
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Załącznik nr 4 do Planu Nadzoru Pedagogicznego  
 

Cele i tematyka obserwacji zajęć nauczycieli 
 

Cele   obserwacji pracy  nauczyciela  
 

Tematyka prowadzonych obserwacji w roku szkolnym 
2015/16 

Ocena efektów pracy nauczyciela w zakresie wybranych elementów procesu 
dydaktycznego, wychowawczego lub opiekuńczego. 

Celem obserwacji zajęć  jest: 
● gromadzenie informacji o pracy nauczyciela i stopniu realizacji przez niego 

zadań edukacyjnych, 
● wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli oraz wzajemne dzielenie 

się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem, 
● diagnoza realizacji wybranych zadań edukacyjnych, 
● ocena rezultatów procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego, 

na podstawie bezpośredniej obserwacji umiejętności, postaw                          
i prezentowanej wiedzy dzieci. 
 

Obserwacji podlegają: 
 zajęcia z dziećmi, spotkania z rodzicami, imprezy okolicznościowe.  

1.Ocena różnorodności stosowanych metod pracy z dziećmi 
umożliwiających im przyjęcie aktywnej postawy oraz podjęcie 
samodzielności w sytuacjach zadaniowych – obserwacja 
diagnozującą     
2. Realizacja podstawy programowej w zakresie planowania 
oraz organizowania różnorodnych form pracy z 
uwzględnieniem proporcji zagospodarowania czasu 
przebywania w przedszkolu dzieci młodszych i starszych – 
obserwacja doradczo- doskonaląca 
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Harmonogram obserwacji zajęć w roku szkolnym 2015/16 
 

Lp. Imię i nazwisko 
nauczyciela 

IX X XI XII I II III IV V VI Uwagi 

1.  Dorota Kurzyk   od    odd     

2.  Sylwia Stepień    od     odd   

3.  Anna Kuleta     od   odd    

4.  Kamila  Kopytkowska            

5.  Joanna Czarnecka      od    odd  

6.              

 
 
 
 
 
 
 ……………………………                                                                               
     (data)                                                                                                                                          …………………………………………… 
                                                                                                                                                                    (podpis dyrektora) 

  
Plan nadzoru przedstawiono do wiadomości członków rady pedagogicznej  
w dniu 14.09.2015r. 
 
                                                                                                              
Podpisy członków Rady Pedagogicznej  
 
……………………………………….. 
 
………………………………………… 
 
………………………………………… 
 
………………………………………….                                                                                             zatwierdzono do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej  Nr 1 w dniu  14.09.2015r. 
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Plan współpracy z rodzicami 
 

 

  

Zadania i sposób realizacji Termin Osoba odpowiedzialna 

Zainteresowanie rodziców uroczystościami przedszkolnymi i spotkaniami 

grupowymi, zapraszanie rodziców na uroczystości przedszkolne i zebrania 

grupowe, wspólne spotkania i zabawy okolicznościowe, pomoc w organizowaniu 

uroczystości 

Wg harmonogramu  Wszystkie nauczycielki 

Asystentki n-la 

Wspomaganie rodziców w uzyskiwaniu kompetencji pedagogicznych, spotkania 

z specjalistami, organizowanie dla rodziców zajęć otwartych 

Wg harmonogramu 

Spotkania indywidualne 

Wszystkie nauczycielki 

specjaliści 

Informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie ich 

do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie 

natrafiają 

Cały rok 

Spotkania indydwidualne 

Nauczycielki grup 

Wspólne organizowanie wydarzeń, w których biorą udział dzieci Cały rok Nauczycielki grup 
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Kalendarz uroczystości  

  
Temat uroczystości i imprez Termin Osoba odpowiedzialna 

Wycieczka do mikrokosmosu Wrzesień 2015 
Kierownik wycieczki, Organ Prowadzący, 

Dyrektor 

Pasowanie na przedszkolaka XI 2015 gr. Rybki  A.K n-l rytmiki 

 

Światowy Dzień Zdrowej Żywności 
19.X. 2015 n-le, asystentki 

Halloween 
 XI 2015 

  

Wszystkie nauczycielki, asystentki 

 

 

Dzień Pluszowego Misia 
25.XI.2015 Wszystkie nauczycielki, asystentki 

 

Andrzejki 
30.XI.2015 Wszystkie nauczycielki, asystentki 

 

Barbórka 
04. XII. 2015 Wszystkie nauczycielki, asystentki 

 

Mikołajki 
06.XII. 2015 Wszystkie n-lki, asystentki,  

Spotkanie choinkowe – „Jasełka” XII 2015 
Wszystkie nauczycielki, n-l rytmiki, 

katechetka 

Dzień Babci i Dziadka 
I 2016 

  
Wszystkie nauczycielki, n-l rytmiki 

 

 

Tłusty czwartek 

16.II. 2016 n-le, asystentki 

Bal Karnawałowy 

 

II  2016 

  
Wszystkie nauczycielki, n-l rytmiki 

Warsztaty Wiosenne 

 

III –IV 2016 

 

Wszystkie nauczycielki 

asystentki 
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Międzynarodowy Dzień Służby Zdrowia 

 

 

10.IV.2016 

 

 

Wszystkie nauczycielki, asystentki 

 

Dzień Ziemi 
22. IV 2016 

  
Wszystkie nauczycielki, asystentki 

 

Dzień Strażaka 
04.V. 2016 n-le, asystentki 

 

Dzień Bibliotekarza 
08. V. 2016 n-le, asystentki 

 

Dzień Pieczonego Ziemniaka 
V. 2016 Dyrektor, n-le, asystentki 

Dzień Dziecka  VI 2016 Wszystkie nauczycielki, asystentki 

Dzień Matki i Ojca. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 
VI  2016 

  

Wszystkie nauczycielki, asystentki, n-l 

rytmiki 
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