
HARMONOGRAM ODDZIAŁ Maluchów ROK SZKOLNY 2020/2021 :) 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIATEK 

8:00-8:30 zajęcia z psychologii w grupie 
8:30-9:00 Realizacja Podstawy 
Programowej 

8.30-9.00 
śniadanie 

8:30-9:00 śniadanie 
9:00-9:30 Realizacja Podstawy 
Programowej 

8:45-9:15 
śniadanie 

8.30-9.00 
śniadanie 

9:00-9:30 śniadanie 9.00-10:00 
Realizacja Podstawy Programowej 

9:15-9:30  Katecheza 9.00-10:00 
Realizacja Podstawy Programowej 

9:30-10:00 Zajęcia z logopedii w grupie 10:00-10:30 warsztaty muzyczne 9.30-10:00 zajęcia z logopedii w grupie 9:30-9:45 zajęcia z języka angielskiego 10:00-10:30 warsztaty muzyczne, warsztaty 
plastyczne 

10:00-10:30 program profilaktyczno-
wychowawczy/zajęcia z wf (co 2 tygodnie 

10.30-11.00 I danie zupa  
 

10:00-10:30 Warsztaty przyrodnicze 
10:30-11:00 I danie zupa 

9:45-10:30 Zumba Kids, gry i zabawy przy 
muzyce 
 

 

10.30-11:00 I danie zupa 
 

 
 
10:30-11 I danie- zupa/ zajęcia z wf (co 
dwa tygodnie) 
 
11:00-11:30 Rytmika 
 

11.00-11.30 Projekty edukacyjne 
11:30-12:30 robotyka/ obiad II danie 

11:00-11:30 warsztaty plastyczne 10:30-11:00 zajęcia z informatyki  
 
11:00- 11:30 I danie zupa 

11.00- 11.30  
Gry i zabawy edukacyjne 
 

11:30-12:00 obiad II danie 

12:00-12:15 zajęcia z języka angielskiego 
12:15-13:30 zabawy na świeżym powietrzu 

11:30-12:00 Realizacja podstawy programowej 

11:30-12:00 obiad II danie 12:30-13:00 zabawy na świeżym powietrzu, 
spacer 

11:30-11:45 zajęcia z języka 
angielskiego 
11:45-12:00 obiad II danie 

12:00-13:00 zajęcia z wf/  obiad II danie 13.30- 13:50 podwieczorek 
 

12:00-13:00 zabawy na świeżym 
powietrzu 

13:00-14:00 zajęcia z wf (z połową 
grupy)/podwieczorek 
 

12:00-13:00 Zumba Kids, literatura 

dziecięca 

13:50- 14:20 literatura dziecięca 

13:15-13:30 podwieczorek 13:30-14:00 literatura dziecięca 13.00 – 13:30 podwieczorek 
13:30- 14:30 zabawy na świeżym 

powietrzu 

13:00-13:15 zajęcia z języka angielskiego  
 

14.20-15.00 
Zajęcia indywidualne z dzieckiem. 
Ćwiczenia ogólnorozwojowe (percepcja wzrokowa, 
słuchowa, grafomotoryka) 

13:00-13:15 zajęcia z języka angielskiego 13:15-13:45 podwieczorek 

14:00-15:00 zajęcia przy muzyce, Zumba Kids 13:45-14:15 literatura dziecięca 

13:30- 14:00 literatura dziecięca 
14:00-15:00 Zumba Kids 

15.00-15:30 
 Zajęcia indywidualne z dzieckiem. 
Ćwiczenia ogólnorozwojowe (percepcja 
wzrokowa, słuchowa, grafomotoryka) 

14:30-15:30  Zajęcia indywidualne z 
dzieckiem. Ćwiczenia 
ogólnorozwojowe (percepcja 
wzrokowa, słuchowa, grafomotoryka) 

15.15-15.30 
Gry i zabawy edukacyjne 

15:00-17:30 
Zabawy dowolne dzieci/ zabawy przy 
muzyce/zabawy w kole/ gry i zabawy 
planszowe 

15.30-17.30 
Zabawy dowolne dzieci/ zabawy przy 
muzyce/zabawy w kole/ gry i zabawy planszowe 

15.30-17.30 
Zabawy dowolne dzieci/zabawy przy 
muzyce/zabawy w kole/gry i zabawy 
planszowe 

15.30-17.30 
Zabawy dowolne dzieci/zabawy przy 
muzyce/zabawy w kole/gry i zabawy planszowe 

15.00-17.30 
Zabawy dowolne dzieci/ zabawy przy 
muzyce/gry i zabawy planszowe/zabawy w kole 

Dyrektor mgr Krystyna Gurba o specjalności: wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną, pedagogika wczesnoszkolna, organizacja i zarządzanie oświatą, Psychologia Kliniczna, Psychologia Osobowości 
Pielęgniarka: Iwona Baran (dyplomowana pielęgniarka z zakresu: stanów zagrożenia życia, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, szczepień ochronnych dzieci i dorosłych, w-ce dyr. do spraw pracowniczych) 
Nauczyciel – wychowawca: mgr Justyna Mróz, o specjalności: Logopedia i terapia pedagogiczna, Oligofrenopedagogika. 
Nauczyciel: mgr Małgorzata Harnik, o specjalności Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Wychowanie fizyczne  
Psycholog /Lektor j. angielskiego Angelika Nrdeca o specjalności: przygotowanie pedagogiczne, psychologia osobowości dziecka, j. angielski stopień zaawansowany potwierdzony certyfikatem  CAE /Certificate in Advanced English/ 
Pedagog specjalny: Dr Elżbieta Lubińska-Kościółek – oligorfrenopedagog, specjalista z zakresu terapii pedagogicznej 
Pedagog specjalny: mgr Krzysztof Kościółek – specjalista w zakresie integracji sensorycznej 
Rytmika: mgr Katarzyna Stawiarska o specjalności: muzyk zawodowy,  gra na instrumencie, wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne, 
Neurologopeda mgr Lidia Czop-Więcek o specjalności Logopedia, Neurologopedia, diagnoza i terapia pedagogiczna 
Nauczyciel Katechezy/logopeda: mgr Zofia Cieślewicz Pedagogika religijna. Logopedia korekcyjna. Oligofrenopedagogika  
Nauczyciel Informatyki mgr inż Jacek Kwit, nauczyciel dyplomowany o specjalności Informatyka, Ekonomia, Matematyka  
Nauczyciel Wychowania Fizycznego: mgr Monika Wożniak o specjalności wychowanie fizyczne uprawnienia do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych 
Warsztaty Robotyki i Automatyki mgr Jakub Zagórowski Nowoczesny Wymiar Edukacji, z uprawnieniami do prowadzenia zajęć z robotyki i automatyki 



 


