
Sprawozdanie 

Sprawozdanie z działań podjętych w celu wdrażania pracy według koncepcji planu 
daltońskiego w Przedszkolu „Na Zielonym Wzgórzu” w Lusówku.  

 

 29.09.2017r. Rada Pedagogiczna Przedszkola Na Zielonym Wzgórzu podjęła uchwałę 
nr 10/2017 pozytywnie opiniując projekt innowacji pedagogicznej. Uchwałą nr 
11/2017 z dnia 29.09.2017 r. wprowadzono innowację pedagogiczną „ Edukacja 
daltońska drogą do rozwoju odpowiedzialności, samodzielności i współpracy u dzieci 
w wieku przedszkolnym”. Pani dyrektor Ewa Zbierska przesłała zgłoszenie do 
Polskiego Stowarzyszenia Dalton. 

 Pismem z dnia 01.10.2017 r otrzymaliśmy potwierdzenie rozpoczęcia 3-letniego 

procesu certyfikacji. W dniu 17.11.17 r. otrzymaliśmy zaświadczenie o objęciu 
naszego Przedszkola opieką merytoryczną Polskiego Stowarzyszenia Dalton. 

Osoby odpowiedzialne 

Osoby odpowiedzialne za proces wdrażania pracy według koncepcji planu daltońskiego:  

 dyrektor Ewa Zbierska, 

 koordynator Patrycja Matkowska, 

 z-ca koordynatora Monika Pawłowska. 

Działania podjęte na początku: 
 zakup książek R. Röhner, H. Wenke „Pedagogika planu daltońskiego”, przez ich 

lekturę zapoznanie Rady Pedagogicznej z ideą planu daltońskiego, 
 przedstawienie i omówienie prezentacji multimedialnej dla Rady Pedagogicznej w 

dniu 29.09.2017  na temat koncepcji planu daltońskiego oraz ustalenie kroków 
wdrażania go w przedszkolu. 

 wizyta w Przedszkolu nr 148 w Poznaniu w lutym 2018 zapoznanie ze sposobem 

prowadzenia zajęć, obserwacja aranżacji i wizualizacji w salach, 
 Wizyta w Przedszkolu „Mali Odkrywcy” w Baranowie. Obserwacja zajęć – grudzień 

2019 r. 

Szkolenia i konferencje: 

 28.02. 2018  Lusówko– seminarium dla Rady Pedagogicznej „Pedagogika daltońska w 
przedszkolu”, moduł I Anna Wróbel 

 24.04. 2018r. Poznań – Konferencja Międzynarodowa Plan daltoński drogą 
optymalizacji rozwoju ucznia i nauczyciela 

 3.12.2018r. Lusówko – seminarium dla Rady Pedagogicznej „Pedagogika planu 
daltońskiego”, moduł II Anna Wróbel 

 18.05.2019r.  Poznań – Daltońskie refleksje w wychowaniu przedszkolnym. 

Agnieszka Czeglik 

 05.10.2019 Poznań – seminarium dla Rady Pedagogicznej „Filary pedagogiki planu 

daltońskiego – współpraca, refleksja i ewaluacja”  moduł III Katarzyna Dryjas 



 15.04.21 Szkolenie Plan Daltoński online- wykorzystanie narzędzi internetowych w 
planowaniu pracy samodzielnej uczniów - mgr Agata Juljańska, mgr Kamila 
Szymańska 

Informacje dla rodziców: 
 zamieszczono informacje oraz prezentację multimedialną na temat koncepcji planu 

daltońskiego oraz realizowania go w przedszkolu „ Na Zielonym Wzgórzu” na stronie 

internetowej przedszkola oraz w holu przedszkola 

 podczas zebrań z rodzicami w grupach przedstawiano  na bieżąco informacje 
związane z realizacją planu daltońskiego w przedszkolu 

 23 maja 2019 r. podczas zebrania dla wszystkich rodziców została przedstawiona 

prezentacja multimedialna pokazująca dotychczasową pracę według planu 
daltońskiego w przedszkolu „Na Zielonym Wzgórzu” 

Praca według koncepcji planu daltońskiego w 
przedszkolu: 

 przygotowywanie wizualizacji w salach dydaktycznych według indywidualnych 

pomysłów nauczycielek , dostosowanych do poszczególnych grup wiekowych, 
 zakup pomocy dydaktycznych, 

 samodzielne wykonywanie pomocy dydaktycznych 

 poszukiwanie inspiracji w fachowej literaturze, 

 przygotowanie kącików zainteresowań w przestrzeni wspólnej przedszkola, 

 dostosowywanie pracy zgodnie z koncepcją planu daltońskiego do indywidualnych 
potrzeb dzieci, 

 przedstawienie dzieciom zasad koncepcji planu daltońskiego i praca zgodnie z nimi, 
 wdrażanie dzieci do samodzielności, odpowiedzialności, współpracy i refleksji. 

 

 

 

 

 

 


