Formularz Sprawozdania trenera programu „Przyjaciele Zippiego”
Dane – rok szkolny 2010 – 2011

1. Imię i nazwisko trenera GRAŻYNA SKRZEKUCKA
2. Dane adresowe reprezentowanej placówki, w porozumieniu z którą
oferowany jest program „Przyjaciele Zippiego” Samorządowe Centrum
Edukacji w Tarnowie, Aleja Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów
3. Obszar terytorialny, na jakim oferowany jest program: (miasto, powiat,
województwo) miasto Tarnów, powiat Tarnów, powiat Brzesko, miasto Bochnia,
powiat Dąbrowa Tarnowska, powiat Nowy Targ .
4. Liczba NOWYCH nauczycieli, którzy uczestniczyli w szkoleniu dla realizatorów
programu „Przyjaciele Zippiego”: 12 osób
5. Całkowita liczba szkół i przedszkoli, w których realizowany jest program
„Przyjaciele Zippiego” w roku szkolnym 2010/2011 - 22 Przedszkola i 5 Szkół
Podstawowych.
6. Całkowita liczba dzieci uczestniczących w zajęciach programu „Przyjaciele
Zippiego” w roku szkolnym 2010/2011: 521 dzieci
7. Całkowita liczba nauczycieli realizujących program: 26
8. Jeżeli w tym roku szkolnym program jest realizowany po raz pierwszy na
nowym terenie, w nowym miejscu: Gmina Ryglice – Szkoła Podstawowa
w Joninach.
Dane liczbowe ze wszystkich edycji do sprawozdań z realizacji
Programu „ Przyjaciele Zippiego”.
Na realizacje programu Przyjaciele Zippiego w roku szkolnym 2006/2007
zdecydowało się 10 placówek (9 PP i 1 SP), 221 dzieci, 5 lat – 52, 6 lat – 169,
nauczycieli 19.
Rok szkolny 2007/2008 program realizowało 12 przedszkoli (13 oddziałów),
307 dzieci, 4 lat - 7, 5 lat – 134, 6 lat - 166, nauczycieli 24.
Rok szkolny 2008/2009 do realizacji programu przystąpiło 8 placówek –
11oddziałów (5 PP i 3 SP), 244 dzieci,5 lat – 45, 6 lat – 80 ,7 lat – 46, 8 lat - 38,
9 lat – 35, nauczycieli 18.
Razem I , II, III edycja: 772 dzieci , 34 oddziały (30 placówek) , 61 nauczycieli

IV EDYCJA
Rok szkolny 2009/2010
1. Liczba nowych nauczycieli przeszkolonych w tym roku szkolnym 37.
2. Ogólne liczba szkół/przedszkoli realizujących program (w tym kontynuujących)
34 (16).
3. Ogółem liczba dzieci objętych programem (w tym w placówkach
kontynuujących) szacunkowo 402 (240).
4. Ogółem liczba nauczycieli realizujących program w tym roku (w tym
kontynuujących) 60 (23).
V EDYCJA
Rok szkolny 2010/2011
1. Liczba nowych nauczycieli przeszkolonych w tym roku szkolnym 12.
2. Ogólne liczba szkół/przedszkoli realizujących program (w tym kontynuujących)
28 (21).
3. Ogółem liczba dzieci objętych programem (w tym w placówkach 541(80)
kontynuujących) szacunkowo.
4. Ogółem liczba nauczycieli realizujących program w tym roku (w tym
kontynuujących) 33 (14).
Razem IV, V edycja: 623 dzieci , 25 placówek , 49 nauczycieli

RAZEM: 1395 dzieci, 50 placówek, 110 nauczycieli

Opracowanie: Grażyna Skrzekucka

