
PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NA ROK SZKOLNY 2020/21 
Podstawa prawna: 

art. 22a ust. 7 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481)  

art.13 ust. 1. pkt. 1. (niepubliczne ust.6 pkt. 1.) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)  
 

Pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 31.08.2020 

 

Nr dopuszczenia 

dyrektora 
Tytuł programu autor 

Wydawnictwo/ rodzaj 

programu 
realizator 

 

PR -1/2020 

 

Nasze przedszkole – program wychowania 

przedszkolnego 

 

Małgorzata Kwaśniewska,  

Wiesława Żaba-Żabińska 

 

MAC 

Wszystkie grupy 

przedszkolne  

 

PR -2/2019 

program wychowawczy ,,Jestem dobry jak 

Szewczyk Dratewka” – innowacja 

pedagogiczna, autorzy nauczycielki 

Niepublicznego Przedszkola nr 2 w 

Chodzieży, 

 

 

autorzy nauczycielki 

Niepublicznego Przedszkola nr 

2 w Chodzieży, 

 

 

 

Wszystkie grupy 

przedszkolne 

 

PR -3/2019 

,,English is fun” program nauczania języka 

angielskiego  

Agata  Kaczmarek  Wszystkie grupy 

przedszkolne 

PR -4/2019 ,,Przychodzimy do Pana Boga”  redakcja ks. J. Szpeta  Grupa V i grupa VI 

PR -5/2019 audycje muzyczne   Piotr Megger  Wszystkie grupy 

przedszkolne 

PR -6/2019 zajęcia taneczno-ruchowe  Haliny Liszkiewicz   Wszystkie grupy 

przedszkolne 

PR -8/2019 ,,Mini balet” Hanna Gładych   Dzieci 

uczęszczające w 

zajęciach 

dodatkowych 

PR -9/2019 Fids –Kids zabawy ruchowe dla dzieci   Anna Czekiel  Dzieci 

uczęszczające w 

zajęciach 

dodatkowych 



PR -12/2019 ,,Mama, Tato co Wy na to ? Aleksandra Tymińska Powiatowa Stacja 

Sanitarno-

Epidemiologiczna  

Grupa V i grupa VI 

PR -13/2019 plan indywidualnej terapii rehabilitacyjnej  mgr Anna Czekiel  Dzieci o specjalnych 

potrzebach 

edukacyjnych 

PR -2/2020 plan indywidualnej terapii logopedycznej  mgr Angelika Szuberska    Dzieci o specjalnych 

potrzebach 

edukacyjnych 

    RP-3/2020 plan pracy dydaktyczno-wychowawczej – 

nauczyciel wspomagający 

mgr Anna  Chmura   Dzieci o specjalnych 

potrzebach 

edukacyjnych 

PR -15/2019 plan indywidualnej terapii psychologicznej  mgr Alicja Kyciak  Dzieci o specjalnych 

potrzebach 

edukacyjnych 

PR -16/2019 plan indywidualny terapii pedagogicznej  mgr Beaty Freitag  Dzieci o specjalnych 

potrzebach 

edukacyjnych 

PR -17/2019 plan pracy dydaktyczno-wychowawczej – 

nauczyciel wspomagający  

mgr Małgorzata Witosławska  Dzieci o specjalnych 

potrzebach 

edukacyjnych 

PR -18/2019 plan pracy dydaktyczno-wychowawczej – 

nauczyciel wspomagający  

mgr Agata Bedołek    Dzieci o specjalnych 

potrzebach 

edukacyjnych 

PR -19/2019 plan pracy dydaktyczno-wychowawczej – 

nauczyciel wspomagający  

Jagoda Nowak  Dzieci o specjalnych 

potrzebach 

edukacyjnych 

PR -20/2019 gimnastyka korekcyjna – według zaleceń 

lekarza 

mgr Anna Czekiel  Dzieci posiadające 

zaświadczenie lekarskie   

 

 

 

 

……………………………………………………. 

Podpis dyrektora 

 


