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          I. MISJA PRZEDSZKOLA 
 

Pragniemy włączyć przedszkole do Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących 

Zdrowie – rozpoczniemy  starania  o uzyskanie  certyfikatu. Motorem naszej pracy jest 

świadomość zagrożeń i niebezpieczeństw, jakie niesie współczesny świat, a nadrzędnym 

celem działań profilaktycznych jest wykształcenie nawyków, przyzwyczajeń, upodobań  

i postaw promujących zdrowy styl życia naszych wychowanków i ich rodzin. 

JESTEŚMY PRZEDSZKOLEM:  

 Tworzącym więź uczuciową z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko dorasta.  

 Promującym zdrowie i higienę osobistą.  

 Pomagającym wszystkim przedszkolakom w pełnym rozwoju talentów.  

 Kształtującym podstawowe powinności moralne:  

o życzliwość  

o tolerancję  

o sprawiedliwość  

o uczciwość  

o odpowiedzialność  

 Dajemy wszystkim dzieciom równe szanse wszechstronnego  rozwoju  

 Prowadzimy szeroki zakres działań dydaktyczno-wychowawczych, dzięki którym 

nasi wychowankowie zdobywają szeroki zakres wiedzy i umiejętności, 

pozwalających sprostać wymaganiom szkoły.  

 Rozwijamy umiejętność zgodnego współżycia i współdziałania z rówieśnikami     

i najbliższym środowiskiem  

 Doskonalenie zawodowe grona pedagogicznego przyczynia się do wzbogacania 

oferty edukacyjnej i coraz lepszych wyników dydaktycznych. 



II.   PRIORYTETY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 61  

W  OPOLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Diagnozowanie 

oczekiwań dzieci, 

rodziców i środowiska 

Wzbogacenie oferty 

edukacyjnej 

Promocja placówki       

w środowisku 

Indywidualne i podmiotowe 

traktowanie dziecka 

Pozyskiwanie środków 

finansowych 

Promowanie zdrowia                       

i  zdrowego stylu życia  

Kształcenie tożsamości narodowej 

Jestem Polakiem – mieszkam w 

Polsce 



III. DIAGNOZA AKTUALNEGO STANU PRZEDSZKOLA 

 

Przedszkole Publiczne nr 61  w Opolu mieści się w dwóch budynkach                   

przy ul. Krzanowickiej 1, gdzie ma swoją główną siedzibę oraz przy ul. Świerkli 4. 

 

Do przedszkola uczęszcza 160 dzieci, które mają zajęcia w siedmiu oddziałach: 

  grupa    I – dzieci w wieku  3 - 4 lat,  

  grupa   II – dzieci w wieku  3 - 4 lat, 

grupa  III – dzieci w wieku  4 - 5 lat, 

grupa IV  – dzieci w wieku  5 - 6 lat, 

grupa  V  – dzieci w wieku  5 - 6  lat. 

grupa  VI – dzieci w wieku  3 - 4-lat   

grupa VII – dzieci w wieku  5 - 6-lat   

 

Kadra pedagogiczna liczy 18 nauczycielek (3 dyplomowane, 9 mianowanych,                    

5 kontraktowych i 1 stażystka). Wszyscy nauczyciele posiadają wysokie kwalifikacje 

zawodowe. W przedszkolu zatrudniony jest  16 - osobowy personel administracji              

i obsługi. Przedszkole posiada stronę internetową www.przedszkole61.opole.pl, na 

której umieszczane są wszystkie przedszkolne wydarzenia.  

Placówka cieszy się bardzo dobrą opinią wśród rodziców, jej atuty to  życzliwa        

atmosfera sprzyjająca zabawie i efektywnej pracy, wykwalifikowany personel 

współodpowiedzialny za przedszkole, i to co się w nim dzieje, dbałość o wszechstronny 

rozwój dziecka, atrakcyjne zajęcia, uroczystości na wysokim poziomie artystycznym, 

zajęcia dodatkowe prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli, sprawnie 

zarządzający dyrektor i bardzo zaangażowani w życie przedszkola nauczyciele                      

i personel. 

Minusem przedszkola były przez wiele lat niemodernizowane budynki. Jednak 

w roku 2010 udało się zrealizować całościowy remont w przedszkolu przy                       

ul. Krzanowickiej 1, a  w 2011r. i 2013r. remonty przy ul. Świerkli 4.  Obecnie placówki 

posiadają wysokie standardy lokalowe, wyposażone są  w bezpieczny i estetyczny 

sprzęt.   



   Będziemy ubiegać się o dalsze pozyskiwanie funduszy na  modernizację i 

bieżące naprawy wynikające z użytkowania sprzętu i wyposażenia przedszkola.  

W przedszkolu przy ul. Świerkli 4 należy zadbać o remont tarasu, dobudowanie 

podjazdu na wózki oraz toalety dla niepełnosprawnych, tak, aby w miarę potrzeby 

otworzyć tam oddział integracyjny. Budynek wymaga również nowej elewacji. 

W przedszkolu przy ul. Krzanowickiej 1 należy wymienić okna w czterech salach. Dbamy 

także o otoczenie, co roku powstają nowe rabaty roślinne, konserwujemy                              

i modernizujemy place zabaw. 

W przedszkolu panuje życzliwa i przyjazna atmosfera: nauczyciele, personel 

administracyjny i obsługowy stanowią zespół o wysokiej motywacji do pracy.  Wszyscy  

starają   się dobrze wypełniać powierzone obowiązki, nie brakuje w codziennej pracy 

humoru. Relacje między poszczególnymi członkami zespołu są serdeczne i pełne 

wzajemnego szacunku. Budujemy  atmosferę poprzez drobne niespodzianki, 

okolicznościowe spotkania świąteczne, wyjścia do kina, teatru. Dzięki temu łatwiej nam 

sprostać codziennym zadaniom stawianym przez otoczenie. 

Staramy się przede wszystkim by „zadowoleni rodzice przyprowadzali do nas 

uśmiechnięte dzieci ”. Zależy nam na tym, by dzieci czuły się bezpiecznie i z radością 

spędzały czas, bawiąc się i ucząc. O to dbają szczególnie nauczycielki, proponując 

dzieciom atrakcyjną ofertę zajęć dostosowaną do ich możliwości rozwojowych. 

Na terenie przedszkola odbywa się szereg imprez, uroczystości i wycieczek: 

- Dożynki 

- Pasowanie na Przedszkolaka 

- Święto pieczonego ziemniaka 

- Mikołaj 

- Wigilia 

- Dzień Babci i Dziadka 

- Bal Karnawałowy 

- Zajączek 

- Dzień Matki 

- Dzień Dziecka 

- Festyn rodzinny 

- Uroczyste zakończenie roku dla 6-latków 

- Wycieczki do teatru, zoo, gospodarstw agroturystycznych  



 
W przedszkolu kształtujemy prawidłową  postawę ciała organizując zajęcia 

gimnastyki korekcyjnej. Dzieci wielokrotnie wyjeżdżały na trzytygodniowe, dzienne 

turnusy do Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej  w Suchym Borze.  Realizujemy innowację - 

„Rosnę zdrowo. Program profilaktyki wad postawy ciała i promocja rodzinnej 

aktywności ruchowej”, program profilaktyczny „ Mamo pomóż mi”, wychowawczy - 

„Wesoła gromadka”, adaptacyjny - „Jestem dzielnym przedszkolakiem”, program 

promocji zdrowia psychicznego - „Przyjaciele Zippiego”, projekt edukacyjny - „ Ząb na 

błysk”. Uczestniczymy w programach - Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej 

„Czyste Powietrze Wokół Nas", „Dzieciństwo  bez próchnicy”, „Akademia Aquafresch”, 

„Kubusiowi przyjaciele natury”. 

Od kilku lat dzieci biorą udział w zawodach integracyjnych w Szkole 

Podstawowej nr 26,  w Opolu  oraz w zajęciach w Centrum Nauk Przyrodniczych             

w Opolu. Włączamy się w imprezy organizowane przez inne przedszkola – „Przegląd 

Tańca Przedszkolaków”, „ Przedszkolne Teatrzyki”, „Festiwal Piosenki Przedszkolnej”, 

„Olimpiada przedszkolaków”.  Wielkim sukcesem naszego przedszkola jest zdobycie         

I-go miejsca w konkursie pt.  „ Najpiękniejsze Szopki Bożonarodzeniowe” oraz wysokie 

lokaty i wyróżnienia  w konkursach plastycznych organizowanych przez Stobrawski 

Park Krajobrazowy i  Nadleśnictwo w Kup. Nasze przedszkole jest organizatorem 

„Dożynek Przedszkolnych”, w których udział biorą dzieci z sąsiednich placówek.  

Wyjątkową atrakcją dla wychowanków i rodziców są występy i przedstawienia w 

wykonaniu nauczycieli i pracowników.  Organizujemy „Przedszkolny Turniej Szachowy”, 

poprzedzony całorocznymi zajęciami szachowymi , które odbywają się w ramach 

innowacji pedagogicznej pt. „Szach- Mat”. W minionym roku  szkolnym uzyskaliśmy 

certyfikat pt.  „ Chronimy dzieci”. 

Przedszkole Publiczne nr 61 w Opolu to przedszkole z wieloletnimi tradycjami 

 i zwyczajami. Dążymy do  wychowania dziecka na mądrego człowieka, otwartego na 

świat i wrażliwego na krzywdę innych. 

   

Ważnym aspektem jest możliwość dokonywania modyfikacji programu pracy 

przedszkola i dostosowanie działań do założeń  reformy  edukacji. Ważne jest także by 

wszyscy, którzy mają wpływ na rozwój dziecka czuli się za to odpowiedzialni . Myślą 

przewodnią naszej pracy są słowa Roberta Fulghuma : 



„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym, jak żyć, co robić i jak postępować, nauczyłem się 

w  przedszkolu. Mądrość nie znajdowała się na szczycie wiedzy zdobytej w szkole średniej, ale 

w piaskownicy” 

                                                                                                                                           
Szczegółowe założenia koncepcji.  

 

1. Przedszkole jako miejsce dla dzieci, 

2. Przedszkole jako instytucja, 

3. Przedszkole jako miejsce pracy. 

 

 Przedszkole jako miejsce dla dzieci wymaga stworzenia z placówki instytucji 

żywej pod względem pedagogicznym, zaspakajającej potrzeby rozwojowe dzieci, 

właściwie współpracującej z rodzicami na rzecz poszanowania praw wychowanków. 

 

Przedszkole jako instytucja wymaga właściwej organizacji pracy, koordynacji 

działań w zakresie współpracy z instytucjami nadrzędnymi ( organ nadzoru i organ 

prowadzący), podejmowania przedsięwzięć służących budowaniu wizerunku. 

 

Przedszkole jako miejsce pracy wymaga wzmacniania współpracy między 

pracownikami, stwarzania przyjaznego klimatu, ochrony praw pracowników 

modelowania postaw i zachowań poprzez własny przykład. 

 

Działania przedszkola mają również na celu aktywizowanie społeczności 

lokalnej oraz promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla pełnego rozwoju 

dziecka. Chcemy, aby przedszkole było zawsze przyjazne i atrakcyjne dla dzieci i ich 

rodzin. Realizacji tych celów służą przedstawione poniżej zadania. 

 
 

 

 

 



IV. PLAN   DZIAŁAŃ   PERSPEKTYWICZNYCH 
 

1.Przedszkole jako miejsce dla dzieci. 

      
Opieka, wychowanie,  nauczanie – uczenie się 

 
 

Zadanie 
 

Sposoby  realizacji 
 

 

Stwarzanie  warunków              
do wszechstronnego            

rozwoju dziecka 

- Organizacja warunków sprzyjających nabywaniu przez 

dzieci doświadczeń oraz prawidłowego rozwoju fizycznego, 

emocjonalnego i społecznego. 

- Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków 

sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które 

umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc 

dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, 

wolniejszy lub przyspieszony.  

-  Stworzenie bazy do pracy z dziećmi o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych - mającymi trudności z 

opanowaniem  umiejętności i wiedzy oraz z dziećmi 

zdolnymi.  

-     Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, 

organizowanie zajęć specjalistycznych dla dzieci  w ramach 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kształcenia 

specjalnego i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.  

-  Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla dzieci, 

rozwijających zainteresowania i zdolności                  

(wykorzystanie potencjału nauczycieli, pozyskiwanie 

środków na dodatkowe zajęcia). 

-     Wspieranie samodzielnego badania nieznanych dziedzin 

świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju 

dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń  

i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb 

i zainteresowań.  

-    Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia 

się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu 

umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.  

 

 

- Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami  

umożliwiającymi dziecku poznawanie kultury i języka 



mniejszości narodowej. 

-      Gra w szachy - organizacja turniejów szachowych  

z udziałem dzieci z innych przedszkoli. 

 

Zapewnienie dzieciom opieki 
w przyjaznym 

 i bezpiecznym środowisku 

-       Przestrzeganie Kodeksu Praw Dziecka 
-       Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom 
swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu 
bezpieczeństwa. 
-       Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, 

oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji 

osobowych i uczestnictwa w grupie.  

-        Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i 
zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o 
zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 
-  Organizowanie warunków bezpiecznej pracy i nauki 

zgodnie z przepisami.  

-      Wzbogacanie bazy i wyposażenia przedszkola. 

- Realizowanie programu adaptacyjnego dla dzieci  

najmłodszych oraz programu „Chronimy dzieci”. 

- Dostosowanie czasu pracy przedszkola do potrzeb 

rodziców.  

 

Stwarzanie warunków do 
harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez 
aktywne działania 

prozdrowotne 

- Wypracowywanie nowych metod i form pracy   

aktywizujących dzieci do przestrzegania  zdrowego stylu 

życia i dbania o swoje i innych  zdrowie, poprzez 

organizowanie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej 

pomocy i bezpieczeństwa w przedszkolu, imprez sportowo – 

rekreacyjnych z rodzicami, spotkań ze specjalistami- 

lekarzami, ratownikami medycznymi, realizacja programów 

prozdrowotnych . 

-     Włączenie przedszkola  do Sieci Szkół i Przedszkoli 
Promujących  Zdrowie –  uzyskanie  certyfikatu .  

-      Opracowanie programów własnych z zakresu promocji 

zdrowia- np. „Mamo, tato, ćwicz ze mną” 

-       Wdrożenie programu dla dzieci 6- letnich „Mały 

ratowniczek” 

-       Dalsza współpraca z instytucjami promującymi zdrowy 

styl życia –Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną, 

Państwową Wyższa Szkołą Medyczną w Opolu, Ośrodkiem 

Zdrowia, 



-       Udział w programie „Optymistyczne Przedszkole”- 

zdobycie certyfikatu 

 

2. Przedszkole jako instytucja 

               

Zarządzanie  i organizacja pracy 

 

Zadanie 

 

Sposoby  realizacji 

 

Dbałość o podnoszenie jakości 
pracy przedszkola 

-Wypracowanie  przez Radę Pedagogiczną narzędzi do 

diagnozowania rozwoju dziecka, 

-  Diagnoza i monitoring pracy przedszkola w różnych sferach 

działalności, celem stałej  poprawy jakości  w tych obszarach 

gdzie jest to niezbędne. 

- Mobilizowanie  nauczycieli do podnoszenia jakości swojej 

pracy, do uczestnictwa w różnych formach doskonalenia , 

niezbędnych do realizacji założeń związanych z promocją 

zdrowia w przedszkolu.  

 

Rozwój zawodowy nauczycieli 

-Określanie potrzeb w zakresie doskonalenia kadry  

nauczycielskiej –indywidualne ankiety. 

- Opracowanie planu doskonalenia z uwzględnieniem potrzeb 

indywidualnych i potrzeb placówki. 

- Tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji                        

i uzyskiwania stopni awansu zawodowego – wsparcie                      

i pomoc nauczycielom,  dofinansowanie opłat za kursy                   

i szkolenia. 

- Motywowanie nauczycieli do rozwoju zawodowego 

 (przyznawanie dodatków motywacyjnych, nagrody 

dyrektora, występowanie o nagrody Prezydenta Miasta 

Opola). 

- Zachęcanie do dzielenia się swoimi umiejętnościami, 

osiągnięciami na łamach czasopism, strony internetowej 

przedszkola. 

- Systematyczne doposażenie biblioteczki przedszkolnej. 

- Udostępnianie przepisów prawa oświatowego.  



- Dalsze sprawne prowadzenie Wewnętrznego Doskonalenia 

Nauczycieli – tworzenie wspólnych projektów, rad 

szkoleniowych, zajęć koleżeńskich.  

- Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli celem 

dokonywania oceny. 

 

Współpraca ze 

środowiskiem rodzinnym 

-Pozyskiwanie  rodziców do  współpracy  poprzez włączanie 
ich  do życia wewnętrznego przedszkola, podejmowanie 
działań mających na celu większe zaangażowanie rodziców,  
umożliwienie i zachęcenie ich do czucia się 
współgospodarzami  placówki, otwartość personelu, relacje  
nauczycieli z rodzicami oparte na dialogu. 
 
- Włączanie rodziców do wspólnych projektów  - organizacji 
uroczystości, udziału w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, 
działań związanych z uzyskaniem certyfikatu przedszkola 
promującego zdrowie. 
 
- Prowadzenie programów  adaptacyjnych dla najmłodszych 
przedszkolaków,  „Drzwi otwarte przedszkola” 
(możliwość poznania wnętrza przedszkola, uzyskania 
informacji o naszej pracy).  
 
- Wspieranie kompetencji wychowawczych rodziców poprzez: 

 przygotowywanie broszurek, 
 udostępnianie literatury pedagogicznej, 
 dostarczanie ciekawych artykułów 
 opracowanie przedszkolnej gazetki – z ciekawymi 

artykułami, informacjami na temat pracy przedszkola, 
zadaniami dydaktycznymi dla dzieci , 

 dalsze kontynuowanie indywidualnych spotkań z 
rodzicami  – konsultacje  

 Organizowanie spotkań rodziców ze specjalistami: 
psycholog, logopeda, lekarz.  
 

- Współdziałanie z przedstawicielami Rady Rodziców, czynny 
udział rodziców w organizowaniu przedszkolnych 
uroczystości, pozyskiwaniu sponsorów.  
 

 

Współpraca ze środowiskiem 

lokalnym i instytucjami 

działającymi na rzecz oświaty 

1.Dalsza współpraca z organami nadrzędnymi : 
 - Urzędem Miasta Opola,  
 - Kuratorium Oświaty,  
-  Związkami Zawodowymi. 
 
2.Kontynuacja współpracy z instytucjami oświatowymi:  
- Publiczną Szkołą Podstawową nr 31 w Opolu- opracowanie 

planu współpracy.  



- Przedszkolami  – poszerzenie i zacieśnienie  współpracy, 

przygotowywanie wspólnych imprez np. Festiwal piosenki, 

Olimpiada sportowa, Przegląd teatrzyków, Przegląd tańców. 

Organizacja turniejów szachowych z udziałem dzieci 

 z innych przedszkoli. 

 

- Utworzenie na wzór  Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych 

Regionu Opolskiego - „Stowarzyszenia Innowacyjnych 

Przedszkoli”.  

- Współpraca z instytucjami kultury  

– Miejską  Biblioteką Publiczną– zajęcia biblioteczne, czytanie 

bajek,   

- Młodzieżowym Domem Kultury (uczestniczenie w 

konkursach, organizowanie wystaw prac dziecięcych, 

kiermaszów). 

- Policją i Strażą Miejską – pogadanki na temat bezpiecznego 

poruszania się na drogach i zachowania  w sytuacjach 

niebezpiecznych. 

 

- Strażą Pożarną - pogadanka na temat bezpieczeństwa 

 i prawidłowego zachowania w sytuacjach zagrożenia. 

 

- Ośrodkiem Zdrowia oraz Państwową Medyczną Wyższą 
Szkołą Zawodową w Opolu – promowanie zdrowego stylu 
życia, pierwsza pomoc medyczna. 
 
- Nadleśnictwem Kup – pogadanki o ochronie przyrody, 

udział w konkursach. 

 

 

- Stobrawskim Parkiem Krajobrazowym w Ładzy - udział  

w konkursach. 

 

- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu– 
 pomoc w dożywianiu dzieci. 
 
- Mieszkańcami Opola - Występy dzieci z okazji uroczystości 

lokalnych i państwowych. 

Działania promocyjne  

przedszkola 

- Doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej – udział          
w konferencjach, szkoleniach. 
 
- Dopasowanie bazy i otoczenia. 



 

3. Przedszkole jako miejsce pracy 

 

Zarządzanie i organizacja pracy 

 

Zadanie 

 

Sposoby  realizacji 

 

Atmosfera w pracy 

- Tworzenie klimatu do dobrej komunikacji interpersonalnej, 

dążenie do przejrzystych  relacji między pracownikami. 

- Otwartość na inicjatywy pracowników, pobudzanie                   

i wspieranie twórczych pomysłów i umożliwienie 

przyjmowania odpowiedzialności w określonych sytuacjach i 

obszarach działania.  

- Tworzenie systemu ochrony praw pracowników. 

 

Szkolenia pracowników – 

podnoszenie kwalifikacji 

 i umiejętności 

- Uczestnictwo pracowników w kursach i szkoleniach: 

np. BHP,  Pierwsza pomoc przedmedyczna itp.  

-Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli-

opracowanie planu doskonalenia w oparciu o potrzeby 

placówki. 

 
- Organizowanie uroczystości wewnątrzprzedszkolnych, zajęć 
i dni otwartych. 
 
-Ścisła współpraca ze środowiskiem i na jego rzecz (np. 
organizowanie imprez środowiskowych: spotkania dla 
seniorów, festyny środowiskowe, akcje charytatywne, 
współpraca z instytucjami kultury, udział w konkursach). 
 
-Obecność w mediach (prasa, telewizja, strona internetowa 
przedszkola). 
 
-Uczestnictwo w akcjach ogólnopolskich np. Sprzątanie 
świata, Cała Polska czyta dzieciom, selektywna zbiórka 
odpadów. 
 
-Poszerzanie oferty zajęć dodatkowych. 
 
-Pozyskiwanie sponsorów. 
 



 

Sprzęt i wyposażenie 

- Dbałość o pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznego 

i sprawnego sprzętu do pracy. Stałe wzbogacanie bazy 

dydaktycznej - zakup pomocy  do zajęć z dziećmi 

- Zapewnienie odzieży roboczej adekwatnej do zajmowanego 

stanowiska. 

 

Warunki socjalne i bytowe 

 

- Zapewnienie pracownikom wynagrodzenia zgodnie z grupą 

zaszeregowania lub w przypadku nauczycieli stopniem 

awansu zawodowego.  

-Przyznawanie nagród i premii. 

-Pomoc socjalna z Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Dziękuję! 

                                      Z wyrazami szacunku  



                                     mgr Katarzyna Radlak 


