
INFORMACJA O PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2 W PSZOWIE  

 

 

1. Stan bezpieczeństwa i higieny pracy zgodny z Rozporządzeniem MENiS z dnia 
31.12.2002r. 

W Publicznym Przedszkolu nr 2 w Pszowie, jak co roku przeprowadzono kontrolę obiektów 
należących do placówki, pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków 
korzystania z tych obiektów. Kontrola objęła właściwe umieszczenie planów ewakuacyjnych, 
sprawdzono stan ogrodzenia, oświetlenie i wentylację. W/w urządzenia są właściwe 
i sprawne. Sprawdzono stan czystości kuchni oraz innych pomieszczeń przedszkolnych pod 
względem bezpiecznego dostosowania do możliwości dzieci. Sprawdzono także ogród 
przedszkolny.  

W czasie przeglądu nie odnotowano zaleceń. 

W placówce obowiązuje rozkład ramowy dnia dostosowany do możliwości percepcyjnych 
dzieci ,uwzględniający zasady zdrowego i higienicznego pobytu dziecka w przedszkolu. 
Nowe meble posiadają certyfikaty. Dzieci są objęte właściwą opieką podczas całego pobytu 
w placówce. 

W roku 2010 przeprowadzono termomodernizację budynku, całkowity termin zakończenia 
prac 15.10.2010r. 

 

 

2. Organizacja i funkcjonowanie placówki. 

W przedszkolu funkcjonuje 5 oddziałów przedszkolnych, oddział 3-latków, 4-latków,           
5-cio latków , dwa oddziały 5,6-cio latków . 

Do przedszkola uczęszcza 125 dzieci, około 100 dzieci korzysta z trzech posiłków. 

Przedszkole jest czynne od 6.00 do 17.00. 

Grupa wiekowa Liczba dzieci W tym na 3 posiłki 

3 latki 25 15 

4 latki 25 18 

5 latki 25 25 

5,6 latki 25 20 

5,6 latki 25 20 

 



Wraz z dyrektorem w przedszkolu jest zatrudnionych 9 nauczycieli ,wszyscy nauczyciele 
posiadają odpowiednie kwalifikacje. 6 nauczycieli jest zatrudnionych w pełnym wymiarze 
,jedna na 1 etatu, natomiast nauczyciel religii na 3/22 tygodniowo. 

 

Stopień awansu Wykształcenie 
wyższe 
pedagogiczne 

Wykształcenie 
wyższe bez 
przygotowania 
pedagogicznego 

licencjat Pozostałe 
kwalifikacje 

dyplomowany 5    

mianowany   1  

kontraktowy 1    

stażysta 2    

 

Pracownicy niepedagogiczni - 11 osób w tym 3 kucharki, 1 konserwator, 1 intendent, 
5 woźnych oddziałowych, 1 pomoc nauczyciela 

W przeliczeniu na pełne etaty - 9,5 etatów. 

 

stanowisko Liczba osób Liczba etatów 

kucharka 3 2,5 

konserwator 1 1 

intendent 1 1 

Woźna oddziałowa 5 4 

Pomoc nauczyciela 1 1 

 

 
 3. Poziom wykształcenia nauczycieli. 

Wszyscy nauczyciele posiadają odpowiednie wykształcenie do pracy w przedszkolu.  

-7 nauczycieli -wykształcenie wyższe pedagogiczne kierunek wychowanie przedszkolne 

-1 nauczyciel -licencjat kierunek wychowanie przedszkolne, kontynuuje studia magisterskie 

-1 nauczyciel -wykształcenie wyższe -teologia(katechetka) 

 

 



Nauczyciele ukończyli także studia podyplomowe(5 nauczycieli) 

-3 nauczyciele-oligofrenopedagogika 

-1 nauczyciel -gimnastyka korekcyjna 

-1 nauczyciel -zarządzanie oświatą 

 

 

4. Baza dydaktyczna. 

Placówka systematycznie wzbogaca swoją bazę dydaktyczną zarówno  

w pomoce dla dzieci jak również dla nauczycieli. Posiadamy biblioteczkę przedszkolną- 
pozycje książkowe dla dzieci, pedagogiczne dla nauczycieli  

oraz czasopisma -prenumerujemy 5 tytułów. W przedszkolu znajdują się 2 komputery, w tym 
jeden z dostępem do internetu, jeden do dyspozycji przedszkolaków. Posiadamy duży 
telewizor, wideo, odtwarzacz DVD oraz radiomagnetofony w każdej sali. Do dyspozycji 
nauczycieli jest także kserokopiarka oraz laminator. W każdej grupie wiekowej znajdują się 
gry dydaktyczne, kąciki tematyczne, zabawki i wiele innych pomocy dydaktycznych typu 
klocki, plansze, puzzle itp. Przedszkole posiada także dwa place zabaw dla dzieci. 

 

 

5. Finansowanie placówki. 

W przedszkolu organizowany jest festyn rodzinny z którego dochód przeznaczamy na zakup 
zabawek . Istotną część finansów przeznaczonych na pomoce dydaktyczne i wycieczki dla 
dzieci stanowią wpłaty na Radę Rodziców.  

W placówce proponujemy liczne zajęcia dodatkowe dla dzieci-  

- gimnastyka korekcyjna, płatna przez organ prowadzący w wymiarze 1,5 godz. tygodniowo. 

- logopeda 1 godz. tygodniowo płatne przez organ prowadzący 

• jęz .angielski, rytmika, płatne przez rodziców. 
• religia dla 5,6-cio latków 

 

Przedszkole w swojej działalności współpracuje w szczególności z innymi placówkami 
oświatowymi, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Policją, Ochotniczą Strażą Pożarną, 
Towarzystwem Przyjaciół Pszowa. 

 


