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Sprawozdanie z rocznej pracy doradcy metodycznego 

Rok szkolny 2016/2017 

Dane osobowe 

Imię Magdalena 
Nazwisko  Lubońska 
Rejon powołania  Miasto i gmina Gniezno 
Stopień awansu/specjalność przedmiotowa  Wychowanie przedszkolne 
Okres powołania 2016-09-01 - 2019-08-31 
 

Dane statystyczne 

Liczba nauczycieli objętych doradztwem 175 
Liczba nauczycieli przedmiotu, którzy skorzystali w ciągu roku z doradztwa 111 
Liczba nauczycieli innych przedmiotów, którzy skorzystali w ciągu roku z doradztwa 69 
 

Forma doradztwa 
Liczba nauczycieli 
uczestniczących w 

zajęciach 
Liczba odbytych zajęć 

Łączna liczba 
godzin 

Konferencje 103 2 6 
Konsultacje indywidualne 67 58 58 
Warsztaty 230 10 40 
Zajęcia otwarte 21 6 12 
Suma:  421 76 116 
 

Zrealizowane formy doradztwa 

Tematy doskonalenia prowadzonego dla nauczycieli (zamieszczone na zaświadczeniach) 

Temat Liczba godzin 
Realizacja polityki oświatowej państwa w działaniu nauczyciela praktyka. Konferencja 
inauguracyjna. 

3 

Nie zmarnujcie niepodległości... Muzeum Narodowe w Rogalinie - ścieżka edukacyjna. 8 
Joga ze śmiechem. Warsztaty. 4 
W zdrowym ciele - zdrowy duch - edukacja zdrowotna 6-latków. Zajęcia otwarte. 2 
Metody rozwiązywania konfliktów - mediacja. Konferencja. 3 
Jak masz na imię? - zastosowanie odimiennej metody nauki czytania w przedszkolu. 
Zajęcia otwarte. 

2 

Tworzymy i przedstawiamy - teatrzyk Kamishibai. Warsztaty. 4 
Bezpieczne zabawy zimą. Zajęcia otwarte. 2 
Notatka wizualna. Warsztaty. 4 
Witamy wiosnę - aktywizacja 6-latków.Rozwijanie kompetencji czytelniczych. Zajęcia 
otwarte. 

2 

Wesoła gimnastyka buzi i języka. Warsztaty. 4 
Mali odkrywcy - zabawy badawcze przedszkolaków. Zajęcia otwarte. 2 
Tęczowa kraina - wykorzystanie sensoplastyki w pracy z dzieckiem w wieku 2 



  Magdalena Lubońska - doradca metodyczny wychowania przedszkolnego  

przedszkolnym. Zajęcia otwarte. 
Piękna nasza Polska cała - Toruń. Ścieżka edukacyjna. 8 
 

Realizacja zadań wynikających z określonych obszarów rozporządzenia MEN 

Planowanie, organizowanie procesu dydaktyczno - wychowawczego 

Forma 
Liczba 
zajęć 

Liczba 
uczestników

Temat 

Konferencje 1 57 
Realizacja polityki oświatowej państwa w działaniu nauczyciela 
praktyka. Konferencja inauguracyjna. 

Konsultacje 
indywidualne 

11 11 

Planowanie pracy w przedszkolu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. Omówienie zasad tworzenia Ramowych rozkładów 
dnia w oparciu o założenia aktualnej podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. Dostosowanie 
ramowego rozkładu dnia do zaleceń obowiązującej podstawy 
programowej. Planowanie indywidualnego wspomagania rozwoju 
dzieci. Organizowanie zajęć zgodnie z zasadą indywidualizacji 
procesów dydaktyczno - wychowawczych. Rozwój zawodowy 
nauczyciela - udzielanie wskazówek. Planowanie i organizowanie 
uroczystości przedszkolnych. Planowanie i organizowanie zajęć w 
zakresie matematycznej i przyrodniczej edukacji dziecka w wieku 
przedszkolnym. 

Zajęcia 
otwarte 

1 4 
Witamy wiosnę - aktywizacja 6-latków.Rozwijanie kompetencji 
czytelniczych.  

 

Badanie efektów procesu dydaktyczno – wychowawczego 

Forma 
Liczba 
zajęć 

Liczba 
uczestników

Temat 

Konsultacje 
indywidualne 

6 6 

Organizowanie procesu ewaluacji w świetle aktualnych przepisów 
prawa oświatowego. Analizowanie zadań dyrektora i RP w oparciu o 
założenia nadzoru pedagogicznego Tworzenie i opracowywanie 
ankiet ewaluacyjnych- współtworzenie,udzielanie wskazówek. Rola 
diagnozy przedszkolnej w projektowaniu indywidualnej pracy z 
dziećmi.  

Zajęcia 
otwarte 

1 3 Bezpieczne zabawy zimą.  

 

Opracowywanie programów nauczania 

Forma 
Liczba 
zajęć 

Liczba 
uczestników

Temat 

Konsultacje 
indywidualne 

5 7 

Zasady budowania programów indywidualnej pracy z dziećmi o 
specjalnych potrzebach edukacyjnych - omówienie. Opracowywanie 
indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego oraz 
programu działań wspierających dla dziecka z opóźnionym rozwojem 
mowy - udzielenie wskazówek.Wykorzystanie Metody Dobrego 
Startu w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Udzielanie 
wskazówek oraz opiniowanie materiałów dydaktycznych 
opracowywanych przez nauczycieli. Zastosowanie odimiennej 
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metody nauki czytania I. Majchrzak na zajęciach w przedszkolu 

Konsultacje 
indywidualne 

3 6 
Tworzenie projektu jako ciekawej formy poznawania świata przez 
dzieci. Metoda projektu jako sposób na zaangażowanie dzieci i 
rodziców do działania podczas jego realizacji.  

Warsztaty 1 27 Nie zmarnujcie niepodległości - wyjazdowa ścieżka edukacyjna. 
Warsztaty 1 16 Piękna nasza Polska cała - Toruń. Ścieżka edukacyjna. 
Zajęcia 
otwarte 

1 4 Mali odkrywcy - zabawy badawcze przedszkolaków.  

 

Dobór i adaptacja programów nauczania 

Forma 
Liczba 
zajęć 

Liczba 
uczestników

Temat 

Konsultacje 
indywidualne 

7 7 

Analizowanie i opiniowanie wybranych, dostępnych na rynku 
programów autorskich. Sposoby wykorzystanie pakietów 
edukacyjnych w pracy z dzieckiem przedszkolnym, omówienie. 
Wspomaganie w tworzeniu oraz udzielanie wskazówek przy 
opracowywaniu materiałów metodycznych. Wykorzystanie 
różnorodnych technik relaksacyjnych podczas zajęć w przedszkolu. 

Konsultacje 
indywidualne 

2 2 
Zastosowanie glottodydaktyki na zajęciach w przedszkolu. 
Dostosowanie różnych metod nauki czytania do potrzeb i możliwości 
określonej grupy przedszkolnej.  

Warsztaty 1 20 Joga ze śmiechem.  
Warsztaty 2 38 Zabawy i piosenki na wyciągnięcie ręki. 
Zajęcia 
otwarte 

1 5 
Jesień kolorowa, jesień szara - zabawy i ćwiczenia z wykorzystaniem 
metody nauki czytania dr I. Majchrzak 

 

Rozwijanie umiejętności metodycznych 

Forma 
Liczba 
zajęć 

Liczba 
uczestników

Temat 

Konsultacje 
indywidualne 

8 8 

Praktyczne zastosowanie technik relaksacyjnych w przedszkolu. 
Kształcenie umiejętności rozumienia treści słuchanego tekstu w 
młodszych grupach przedszkolnych. Prowadzenie zabaw 
logorytmicznych z dziećmi w różnych grupach wiekowych. 
Rozwijanie umiejętności samoobsługowych podczas naturalnych 
działań dzieci. Zastosowanie małych form teatralnych podczas zajęć i 
zabaw w przedszkolu. W jaki sposób rozwijać umiejętności społeczne 
dzieci? 

Konsultacje 
indywidualne 

5 5 

Metoda Rocławskiego ? na czym polega i jak ją stosować? Metody 
nauki czytania małego dziecka. Sposoby stymulowanie prawidłowego 
rozwoju dzieci. Ćwiczenia oddechowe ? organizacja i zasady 
prowadzenia  

Warsztaty 2 51 Zabawy muzyczno - ruchowe w edukacji małego dziecka.  
Warsztaty 1 28 Wesoła gimnastyka buzi i języka.  
Zajęcia 
otwarte 

1 3 W zdrowym ciele - zdrowy duch. Edukacja zdrowotna 6 - latków. 

 

Podejmowanie działań innowacyjnych 
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Forma 
Liczba 
zajęć 

Liczba 
uczestników

Temat 

Konferencje 1 46 Z mediacją na barykady. Metody rozwiązywania konfliktów. 

Konsultacje 
indywidualne 

6 9 

Nowatorstwo pedagogiczne w przedszkolu. Jak wprowadzać 
innowacje pedagogiczne w placówkach oświatowych. Zastosowanie 
metody projektu w przedszkolu. Zastosowanie metody Tomatisa w 
pracy z dziećmi z zaburzonym rozwojem percepcji słuchowej. 

Konsultacje 
indywidualne 

5 6 
Sensoplastyka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym. Notatka 
wizualna jako alternatywny sposób zapisywania najistotniejszych 
treści. Omówienie zasad tworzenia teatrzyku Kamishibai.  

Warsztaty 1 27 Tworzymy i przedstawiamy - teatrzyk Kamishibai. 
Warsztaty 1 23 Notatka wizualna.  
Zajęcia 
otwarte 

1 2 
Tęczowa kraina - wykorzystanie sensoplastyki w pracy z dzieckiem w 
wieku przedszkolnym.  

 

Współpraca z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli 

Rodzaj podejmowanych 
działań 

Nazwa / temat 

Projekty 
Udział(wraz z dziećmi, rodzicami i nauczycielami z przedszkola nr 10 w 
Gnieźnie) w XXI spotkaniu flażolecistów przy betlejemskim żłóbku - Śladami 
Trzech Króli.  

 

Współpraca z innymi instytucjami oświatowymi 

Nazwa instytucji Rodzaj działania / temat 

CPEiSRR Mentor 
Zorganizowanie warsztatów "Zabawy muzyczno - ruchowe w edukacji małego 
dziecka."(skorzystało 27 osób) 

Polskie Stowarzyszenie 
Pedagogów i Animatorów 
KLANZA o/Poznań 

Zorganizowanie warsztatów metodycznych "Zabawy i piosenki na wyciągnięcie 
ręki."(skorzystało 38 osób) 

Publiczna Biblioteka 
Pedagogiczna w Poznaniu 
Filia w Gnieźnie 

Współorganizacja konferencji "Z mediacją na barykady. Metody rozwiązywania 
konfliktów". Udział w konferencji" Autyzm, a co to? Moja historia". 
Współorganizacja warsztatów "Tworzymy i przedstawiamy - teatrzyk 
kamishibai". Udział w uroczystym otwarciu wystawy " Gimnazjum nr1 i 
kamishibai" oraz prezentacji bajek z ilustracjami do teatrzyku kamishibai 
autorstwa uczniów klasy IIIa Gimnazjum nr1. 

Zespół Doradców 
Metodycznych Miasta 
Gniezna 

Współorganizacja wyjazdu edukacyjnego do Rogalina "Nie zmarnujcie 
niepodległości". Współorganizacja konferencji "Z mediacją na barykady. Metody 
rozwiązywania konfliktów". Współorganizowanie warsztatów nt."Notatka 
wizualna".  

 

Praca na rzecz nauczycieli szkoły bazowej 

Rodzaje zdań Nazwa / temat 
Inne Opieka nad biblioteczką przedszkolną. 
Szkolenie Rady 
Pedagogicznej 

"Wyznaczanie granic - proces wychowawczy oparty na wartościach". 
Opracowanie referatu oraz przedstawienie prezentacji multimedialnej. 

Współpraca z organami 
szkoły 

Udział w przedszkolnym zespole do spraw Ewaluacji, ds. Opieki, wychowania i 
bezpieczeństwa, ds.Zrównoważonego rozwoju - wykonywanie działań 
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związanych z działalnością w/wym zespołów, np. współudział w tworzeniu 
koncepcji pracy przedszkola, pomoc w opracowaniu ramowego rozkładu dnia, 
zgodnego z wymaganiami aktualnej podstawy programowej. Współudział w 
tworzeniu i opracowywaniu narzędzi ewaluacyjnych. 

Współpraca ze 
środowiskiem lokalnym 

Przygotowanie prezentacji multimedialnej i przeprowadzenie szkolenia dla 
rodziców na temat: "Wyznaczanie granic - proces wychowawczy oparty na 
wartościach".Udział w przedstawieniu z okazji DEN, Jasełkach oraz uroczystości 
z okazji Dnia Babci i Dziadka zorganizowanych przez nauczycieli i dzieci z 
Przedszkola nr 6 w Gnieźnie. Udział w jury podczas Międzyprzedszkolnego 
konkursu wiedzy " Piękna nasza Polska cała." 

 

Rozwój zawodowy doradcy metodycznego 

Ukończone szkolenia w bieżącym roku szkolnym 

Temat Forma 
Liczba 
godzin 

szkolenia 
Organizator 

Zdobyte 
umiejętności/kwalifikacje 

Zarządzanie informacją w 
pracy nauczyciela. 

konferencja 3 CDN Piła 

Zapoznanie się ze 
sposobami sterowania i 
optymalizacji przebiegu 
procesów informacyjnych 

Zabawy muzyczno - ruchowe 
w edukacji małego dziecka. 

warsztaty 8 CPEiSRR Mentor 

Wzbogacenie 
metodycznego warsztatu 
pracy w zakresie 
stosowania różnych form 
ekspresji artystycznej w 
edukacji małego dziecka. 

Zabawy i piosenki na 
wyciągnięcie ręki. 

warsztaty 18 KLANZA 

Poznanie i doskonalenie 
skutecznych metod 
aktywizacji i integracji 
grupy. 

Wykorzystanie najnowszych 
badań z zakresu 
neurodydaktyki do pracy z 
uczniami. 

Konferencja 3 ODN Poznań 

Poszerzenie wiedzy 
dotyczącej budowy i 
właściwości ludzkiego 
mózgu. Inspiracje do 
przemyśleń i 
ustawicznego kształcenia. 

Kierunki profilaktyki poprzez 
pryzmat programu 
"Profilaktyka a Ty". 

konferencja 3 ODN Poznań 
Wzbogacenie wiedzy w 
omawianym zakresie. 
Inspiracje do działań. 

Jak mądrze zarządzać własną 
energią? 

warsztaty 4 ODN Poznań 
Podniesienie kompetencji 
w omawianym zakresie. 

Jak rozegrać grupę? warsztaty 4 ODN Poznań 

Inspirowanie do 
wykorzystywania 
różnorodnych gier (nie 
tylko planszowych)do 
urozmaicenia oferty zajęć 
z dziećmi. 

Jak zmierzyć się z trudną 
sytuacją w relacjach rodzic - 
nauczyciel - uczeń. 

warsztaty 8 ODN Poznań 

Uporządkowanie wiedzy 
w omawianym 
zakresie.Inspiracje do 
ustawicznego kształcenia.  
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Nauczyciel a bezpieczeństwo 
ucznia w szkole i nie tylko ? na 
poważnie i na wesoło 

warsztaty 4 ODN Poznań 
Wymiana doświadczeń i 
podniesienie kompetencji 
w omawianym zakresie. 

Przygotowanie doradców do 
prowadzenia sieci współpracy i 
samokształcenia.  

warsztaty 4 ODN Poznań 
Rozwijanie umiejętności 
w określonym zakresie. 

Rysunek jest informacją. 
Informacja bywa rysunkiem. 

warsztaty 4 ODN Poznań 
Poznanie reguł, zasad i 
narzędzi przygotowania 
notatki wizualnej. 

Wykorzystanie urządzeń 
mobilnych w dydaktyce.  

warsztaty 8 ODN Poznań 
Doskonalenie własnego 
warsztatu pracy. 

Program wychowawczy i 
działania profilaktyczne 
realizowane w szkołach i 
placówkach systemu oświaty. 
Rekomendowane kierunki 
działań. 

konferencja 8 ORE 

Wzbogacenie wiedzy o 
człowieku i wartościach, 
tworzeniu bezpiecznej i 
przyjaznej szkoły oraz 
przygotowaniu uczniów 
do odpowiedzialnego i 
wartościowego życia. 

Wdrażanie nowej podstawy 
programowej 

konferencja 3 ORE Warszawa 

Zapoznanie się z 
intencjami autorów i ich 
sugestiami dotyczącymi 
wdrażania nowej 
podstawy programowej. 

Autyzm, a co to? Moja historia. konferencja  5 

Publiczna Biblioteka 
Pedagogiczna w 
Poznaniu, Filia w 
Gnieźnie/FunacjaJiM 

Wzbogacenie wiedzy w 
omawianym zakresie. 
Inspiracje do przemyśleń. 

Z mediacją na barykady. 
Metody rozwiązywania 
konfliktów.  

Konferencja. 3 
Zespół Doradców 
Metodycznych 
Miasta Gniezna 

Podniesienie kompetencji 
w omawianym zakresie 

 

Opracowanie własne doradcy 

Rodzaj opracowania Tytuł 
Forma 

rozpowszechnienia 
Prezentacja 
multimedialna 

Profilaktyczne zabawy logopedyczne. 
Podczas spotkania z 
nauczycielami. 

Prezentacja 
multimedialna 

Realizacja polityki oświatowej państwa w działaniu 
nauczyciela praktyka 

Podczas spotkania z 
nauczycielami. 

Prezentacja 
multimedialna 

Wyznaczanie granic - proces wychowawczy oparty na 
wartościach" 

Podczas rady 
pedagogicznej i zebrania 
z rodzicami. 

Referat 
Wyznaczanie granic - proces wychowawczy oparty na 
wartościach" 

Na radzie pedagogicznej. 

Scenariusz zajęć 
Jesień kolorowa, jesień szara - zabawy i ćwiczenia z 
wykorzystaniem metody nauki czytania dr I. 
Majchrzak 

Podczas zajęć otwartych 

Scenariusz zajęć 
W zdrowym ciele - zdrowy duch. Edukacja zdrowotna 
6 - latków. 

Podczas zajęć otwartych 
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Zadania zlecone przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

Rodzaj zadania Zlecone zadanie 
 

Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli  

Temat pracy sieci 
Liczba 

uczestników 
sieci 

Liczba 
opublikowanych 

materiałów 
dydaktycznych 

doradcy 

Liczba 
opublikowanych 

materiałów 
dydaktycznych 

nauczycieli 
Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli 
wychowania przedszkolnego. 

5 4 0 

 

Refleksja doradcy dotycząca rocznej pracy i współpracy z Ośrodkiem 

 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis doradcy:  
 
 
Uwaga. Opiekunowi grupy należy przekazać: 
- podpisany wydruk sprawozdania, 
- dziennik (oryginały list obecności, protokoły, scenariusze) 

  

 

 


