
 

 

 

Przedszkole Misiek angażując własne środki uczestniczy w Projekcie Współfinansowanym ze Środków Europejskich 

pn. „Nowoczesne Integracyjne Kształcenie w Przedszkolu Misiek w Nowym Sączu” w okresie 01 września 2020 do 31 sierpnia 2021 

Każde dziecko uczęszczające do Przedszkola Misiek uczestniczy w zorganizowanych zajęciach w ramach rozwoju kompetencji kluczowych  

i umiejętności uniwersalnych  /w zwiększonych liczbach godzin/  a także w dodatkowych zajęciach wyrównujących stwierdzone deficyty rozwojowe. 

Należą do nich: 

• nauka języka angielskiego 

•  warsztaty z robotyki i automatyki 

• warsztaty matematyczno-informatyczne 

• grupowe zajęcia kulturalne 

• zajęcia z Wf/gimnastyki korekcyjnej indywidualne i grupowe 

• zajęcia psychologiczne indywidualne i grupowe 

• zajęcia logopedyczne indywidualne i grupowe 

Ramowy Plan Dnia z zachowaniem powyższych zajęć dla poszczególnych grup przedszkolnych  jest realizowany, 

zapewniając wysokiej jakości kształcenie w naszym Przedszkolu. 

Ramowy Plan Dnia do wiadomości Rodziców. 

  

UWAGA! Nauczyciele, Specjaliści prowadzą uważną obserwację rozwoju każdego dziecka, współpracują z Rodzicami. 

Drodzy Rodzice bardzo prosimy o kontakt w sytuacjach zauważonych niepokojących, symptomów w rozwoju swojego dziecka. 

Koordynatorem Zespołu Specjalistów odpowiedzialnego za udzielanie, wspomaganie i korygowania rozwoju dziecka/ pomocy dziecku 

jest dr Elżbieta Lubińska-Kościółek Specjalista w Pedagogice Specjalnej   

Umawianie wizyt specjalistycznych/uwag rozwojowych dziecka należy zgłaszać u wychowawców grup.    

 

 

 

 

 

 

 



 

HARMONOGRAM ODDZIAŁ ZEROWY ROK SZKOLNY 2020/2021 :) 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIATEK 

8.30-9.00 

Śniadanie 

8.00-9.00 

Informatyka/matematyka 

8.00-8.30 

Logopedia  

8.00-8.30 

Śniadanie 

8.30-9.00 

Śniadanie 

9.00-9.30 

Logopedia  

9.00-9.30  

Śniadanie 
8.30-9.00 

śniadanie 

8.30-9. 00 

Katecheza  

9.00-9.45 

Realizacja Podstawy Programowej 

9.30-10.15 

Realizacja Podstawy Programowej 

9.30-10.00 

Realizacja Podstawy Programowej 
9.00-9.45 

Realizacja Podstawy Programowej 

9.00-10.00 

Informatyka/Matematyka 
9.45-10.15 

Zumba Kids  

10.15-10.45 

Rytmika 

 

 

10.00-11.00 

Warsztaty Plastyczno-Techniczne  

 

9.45-10.15 

Warsztaty przyrodnicze 

10.00-10.30 

Realizacja Podstawy Programowej 

10.15-10.45 

Warsztaty teatralne 

10.45-11.00 

Gry i zabawy edukacyjne 

11.00-12.00 

Wf/Gimnastyka korekcyjna/ 

zajęcia z j. angielskiego 

(podział na grupy) 

11.00-11.30 

Zajęcia rozwijające zdolność 

czytania i pisania 

10.15-11.00 

Projekty edukacyjne 

10.30-11.30 

Zajęcia z j. angielskiego 

11.15-12.15 

Wf/Gimnastyka korekcyjna/ 

zajęcia z j. angielskiego 

(podział na grupy) 

12.10-12.30 

obiad 

11.30-12.00 

obiad 

10.50-11.50 

Wf/gimnastyka korekcyjna 

(podział na grupy) 

11.30 -12.00 

obiad 

12.15-12.30 

obiad 

12.30-13.00 (S) 

spacer /literatura dziecięca 

12.00-13.00 

Spacer/ literatura dziecięca 

11.50-12.15 

obiad 

12.00-12.30  

Zajęcia grupowe z Psychologiem 

12.30-13.00 (S) 

spacer/literatura dziecięca 

13.00-13.30 

Projekty edukacyjne 

13.15-13.30 

Podwieczorek  

12.15-13.15 

Zajęcia  z j. angielskiego 

12.30-13.30 

Spacer/literatura dziecięca  

13.00-13.30 

Matematyka z klasa 

13.30-14.00 

podwieczorek 

13.30-14.30  

Warsztaty robotyki i automatyki 

13.15 – 13.30  

literatura dziecięca 

13.30-14.00 

podwieczorek 
13.30-14.00 

podwieczorek 

14.00-14.30 

Gry planszowe 

14.30-15.00 

Gry i zabawy matematyczne  

13.30-14.00 

podwieczorek  

14.00-15.00 

Zajęcia indywidualne z dzieckiem. 

Ćwiczenia ogólnorozwojowe (percepcja wzrokowa, 

słuchowa, grafomotoryka) 

14.00-15.00 

Zajęcia indywidualne z dzieckiem. 

Ćwiczenia ogólnorozwojowe (percepcja wzrokowa, słuchowa, 

grafomotoryka) 

14.30-15.00 

Zabawy matematyczne  

14.00-15.00 

Realizacja Programu 

Wychowawczo- Profilaktycznego 

15.00-16.00 

Gry i zabawy edukacyjne 

15.00-16.00 

Zajęcia indywidualne z dzieckiem. 

Ćwiczenia ogólnorozwojowe (percepcja 

wzrokowa, słuchowa, grafomotoryka) 

15.00-16.00 

 Zajęcia indywidualne z dzieckiem. 

Ćwiczenia ogólnorozwojowe (percepcja wzrokowa, 

słuchowa, grafomotoryka) 

15.00-16.00  

Zajęcia indywidualne z dzieckiem. Ćwiczenia 

ogólnorozwojowe (percepcja wzrokowa, 

słuchowa, grafomotoryka) 

15.00-16.30 

Zabawy dowolne dzieci/ zabawy przy muzyce/gry i 

zabawy planszowe/zabawy w kole 

16.00-17.30 

Zabawy dowolne dzieci/ zabawy przy 

muzyce/zabawy w kole/ gry i zabawy  

16.00-17.30 

Zabawy dowolne dzieci/ zabawy przy muzyce/zabawy w 

kole/ gry i zabawy planszowe 

16.00-17.30  
Zabawy dowolne dzieci/zabawy przy 

muzyce/zabawy w kole/gry i zabawy  

16-17.30 

Zabawy dowolne dzieci/zabawy przy muzyce/zabawy w 

kole/gry i zabawy planszowe 

16.00-17.30 

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 Klaudia Kulig, nauczyciel mianowany o specjalności Wychowanie Przedszkolne z terapią pedagogiczną. Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji. 
Nauczyciel: mgr Joanna Rams o specjalności Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 

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 inż Jakub Zagórowski Nowoczesny Wymiar Edukacji, z uprawnieniami do prowadzenia zajęć z robotyki i automatyki 


