
 
ZESTAW PROGRAMÓW  PRZYJĘTYCH DO PRACY W  ROKU  SZKOLNYM  2018/19 

w  Przedszkolu Miejskim Nr 20 z oddziałami integracyjnymi  im.„ Smoka Felusia”  w Mielcu 

 

Nazwa 

oddziału 

Data 

dopuszczenia 

przez 

dyrektora 

Program wychowania 

przedszkolnego 

 i zajęć dodatkowych  

( tytuły) 

 

Autor 

 

Opis programu 

Wszystkie 

oddziały 

31.08.2018r. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego 

( rozp. MEN z dnia 14 lutego 2017 r. poz. 356 ) 

 

Wszystkie 

oddziały 

31.08.2018r. "Zabawy z porami roku"- program wychowania 

przedszkolnego I. Lewkowicz, A.Tworkowska-

Baraniuk 

Program opracowany na bazie 

nowej podstawy programowej 

Wszystkie 

oddziały 

31.08.2018 r. Rytmika dla dzieci Program własny Program opracowany na bazie 

programu„ W kręgu zabawy” 

Oddziały  

5-6 latków 

31.08.2018 r. „ Jestem dzieckiem 

Bożym” 

Wikariusz Generalny 

Jan Styra 

    

AZ-0-04/03 

Grupa dzieci  

 5- 6 letnich 

31.08.2018 r. „Dziecko w świecie 

nowoczesnej technologii 

informacyjnej-wykorzystanie 

tablicy multimedialnej i 

komputera  w procesie  ” 

D. Chrabąszcz, 

M. Duszkiewicz, 

B. Kochanowska 

M. Mądry, 

J. Rajca 

Program wspomagający pracę n-la i 

ukierunkowujący dziecko na celowe 

i efektywne wykorzystanie 

zdobyczy współczesnych osiągnięć 

technologicznych 

Oddz. IV–  

dz. 5-letnie 

31.08.2018 r. Już czytamy" na bazie 

odimiennej nauki czytania 

 

M. Stefaniak 

Program oparty na założeniach 

metody I. Majchrzak 

Oddziały 

dzieci 5-6 

letnich 

31.08.2018 r.  

„ Czyste powietrze wokół 

nas” 

 

Nauczyciele 

 tych oddziałów 

 

Program profilaktyczny 

Zajęcia 

fakultatywne 

dla dzieci i 

rodziców 

31.08.2018 r. „ Równy Start – grupy 

wsparcia dla dzieci o 

specyficznych potrzebach 

edukacyjno-wychowawczych 

oraz 

ich rodziców”. 

A. Kubik 

B. Kochanowska 

Specjaliści pracujący 

w przedszkolu 

 

Program  innowacyjny  

dla dzieci niepełnosprawnych 

i rodziców w ramach wczesnego 

wspomagania 

Wszystkie 

oddziały 

31.08.2018 r.  

Program wychowawczy 

przedszkola 

 

D. Chrabąszcz 

B. Kochanowska 

 

Program wychowawczy 

 

 

Oddz. VII –  

5, 6 letnich 

 

31.08.2018 r. " Uczenie się nie jest 

procesem odbywającym się 

tylko w głowie" program 

oparty o założenia 

kinezjologii edukacyjnej 

A. Wiącek Program oparty na oddziaływaniu 

terapeutycznym w celu wyrównania 

mikro zaburzeń 

 

Oddz. VII – 

dz.  

5 i 6 letnich 

31.08.2018 r.  

„ Jestem bezpieczny 

 i zdrowy” 

 

A. Wiącek 

 

Program profilaktyki zagrożeń. 

Oddział IV – 

dz. 5 letnie 

31.08.2018 r „Dar zabawy” – program 

oparty na założeniach 

pedagogicznych Froebla 

B.Bilewicz - Kuźnia Program wychowania 

przedszkolnego Oddz. V 

Wszystkie 

oddziały 

31.08.2018r „Bajka dobra na wszystko” D. Chrabąszcz 

J. Rajca 

Program profilaktyczno – 

terapeutyczny oparty na bajkach 

terapeutycznych w celu wspierania 

rozwoju emocjonalnego dzieci 

Oddział V – 

dz. 6l 

31.08.2018r „Let s dance with 

Playdough” 

J. Maciałek 

E. Maziarz 

Program rozwijający i 

usprawniający motorykę małą, 

zabawy paluszkowe  dla dzieci  w 

wieku przedszkolnym 



Oddział VI i 

0A – dz. 5, 6 l 

31.08.2018r „Jestem przedszkolakiem – 

dumnym Polakiem” 

D. Chrabąszcz 

J. Rajca 

G. Miga 

Program patriotyczny 

 


