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Wydawnictwa zwarte 

1. Bonna, Beata : Rodzina i przedszkole w kształtowaniu umiejętności muzycznych 
dzieci : zastosowanie koncepcji Edwina E.Gordona / Beata Bonna. - Bydgoszcz : 
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005. – S. 173-176 : Środowisko 
przedszkolne a umiejętności muzyczne 
M.in. wzmianka o zatrudnianiu nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe (s. 173). 
Sygn. 241196 Czytelnia 

2. Edukacja małych dzieci - standardy, bariery, szanse :  raport. - Warszawa : Rzecznik 
Praw Dziecka : Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego, 2010. -  144 
s. : il. ; 26 cm. - Bibliogr. s. 131-136 
Dostęp online:  http://www.frd.org.pl/repository/raporty/Raport_o_barierach.pdf  
Spis treści: I. Edukacja małych dzieci - standardy, bariery, szanse. 1. Wprowadzenie. 2. Na 
czym polega dobra edukacja. 3. W czym jest problem? 4. Co można zrobić. II. Raport z 
kwerend. 1. Wstęp. 2. Rodzina (sytuacja materialna rodzin; kapitał kulturowy i społeczny 
rodzin, postawy rodziców wobec edukacji; pomoc społeczna dla dzieci i ich rodzin; przemoc 
wobec dzieci). 3. Instytucje edukacyjne (dostępność placówek wczesnej edukacji, żłobków i 
przedszkoli; szkoły podstawowe: jakość nauczania, kadra pedagogiczna; (nie)wyrównywanie 
szans edukacyjnych: zajęcia wyrównawcze, pomoc materialna, segregacja w szkole; szkoła 
wobec ubóstwa; edukacja dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych; zróżnicowanie w 
podręcznikach wizerunków dziewcząt i chłopców; relacje: nauczyciele - uczniowie, rodzice - 
instytucje edukacyjne, nauczyciele). 4. Zdrowie i rozwój fizyczny dzieci (dostępność 
świadczeń zdrowotnych; niepełnosprawność i choroby przewlekłe u dzieci; problem 
niedożywienia dzieci; rozwój fizyczny dzieci). 5. Zajęcia dodatkowe, uczestniczenie dzieci w 
kulturze (zajęcia dla małych dzieci; dodatkowe zajęcia przedszkolne; zajęcia pozalekcyjne dla 
uczniów szkół podstawowych; uczestniczenie dzieci w kulturze). 6. Dostęp do nowych 
technologii (dostęp do komputerów i Internetu w domach; dostęp do komputerów i Internetu w 
szkołach; negatywne skutki korzystania z Internetu). III. Informacja o organizacjach. 

3. Karbowniczek, Jolanta : Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką / Jolanta 
Karbowniczek, Małgorzata Kwaśniewska, Barbara Surma. - Kraków : Ignatianum : 
Wydawnictwo WAM, 2011. – S. 125-136 : Ramowy statut przedszkola ; S. 177-182 : 
Udział rodziców w edukacji małych dzieci ; S. 204-207 : Ramowy rozkład dnia w 
przedszkolu  
M.in. na str. 128 czas trwania zajęć dodatkowych.  
Sygn. 251154 Czytelnia 



4. Karczewska, Joanna : Placówki wychowania przedszkolnego, ich organizacja i 
funkcjonowanie // W: Wybrane zagadnienia z pedagogiki przedszkolnej / pod red. 
Elżbiety Zyzik. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 
Jana Kochanowskiego, 2009. – S. 9-21 
M.in. w statucie przedszkola czas trwania zajęć dodatkowych. 
Sygn. 249392 Czytelnia 

5. Klim-Klimaszewska, Anna : Pedagogika przedszkolna : nowa podstawa programowa / 
Anna Klim-Klimaszewska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Erica, 2010. - 376 s. ; 
23 cm 
Sygn. 246757 Czytelnia 
Sygn. 247061, 247165, 247947, 251495 Wypożyczalnia 

6. Macioł-Kisiel, Urszula : Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i ekologicznych u 
wychowanków przedszkola na zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach 
przedszkolnego kółka ekologiczno-zdrowotnego // W: Pedagogika w służbie i 
działaniu na rzecz regionu : działania i doświadczenia : praca zbiorowa / pod red. 
nauk. Eugenii Rostańskiej i Mirosława Kisiela ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie 
Górniczej. Katedra Pedagogiki. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2011. 
– S. 145-147 
Czytelnia Pedagogiczna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 

7. Nyczaj-Drąg, Mirosława : Zajęcia dodatkowe dzieci jako jeden z projektów 
inwestycyjnych współczesnych rodziców // W: Opór w edukacji - aspekty teoretyczne i 
praktyczne / pod red. Ewy Bilińskiej-Suchanek. - Słupsk : Wydawnictwo Nauk. 
Akademii Pomorskiej, 2006. - S. 121-130 
Uwagi: Wyniki badań dzieci z II i III klasy szkoły podstawowej. Badano stosunek dzieci do tych 
zajęć oraz działania rodziców wobec dzieci opornych. 
Czytelnia Pedagogiczna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 

8. Rzadkiewicz, Marta : Mamo, tato idę do przedszkola : poradnik dla rodziców i 
opiekunów / Marta Rzadkiewicz. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i 
Pedagogiczne, 2006. – S. 74 : Czy zapisywać dziecko na zajęcia dodatkowe od 
początku? 
Dostęp online: 
http://books.google.pl/books?id=Nx7f2gN4AVAC&pg=PA74&dq=zaj%C4%99cia+dod
atkowe+w+przedszkolu&hl=pl&sa=X&ei=ni9OVLL6CqmAzAOwhoGAAQ&ved=0CB8
Q6AEwAA#v=onepage&q&f=false 

9. Zajęcia wspomagające rozwój przedszkolaka / [red. prowadząca Beata Krysiak, 
Krystyna Zielińska]. - Warszawa : Dr Josef Raabe, cop. 2010. - 313 s. pag. varia, [7] 
k. tabl. : il. ; 32 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM). – (Zajrzyj i Znajdź) 
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum, Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego 
w Siedlcach, Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego, Książnica Pomorska w Szczecinie 

10. Zrałek, Magdalena : Zajęcia dodatkowe w przedszkolu formą rozbudzania zachowań 
pro-artystycznych i sposobem aktywnego wypoczynku dziecka // W: Pedagogiczne 
aspekty rekreacji, turystyki i wypoczynku dzieci i młodzieży w przedszkolu, szkole i 



poza szkołą : praca zbiorowa / pod red. nauk. Mirosława Kisiela. - Dąbrowa Górnicza 
: Wyższa Szkoła Biznesu, 2010. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w 
Dąbrowie Górniczej). - S. 38-46 

Wydawnictwa ciągłe 

11. Buczkowska, Aneta : Sprawozdanie z zajęć dodatkowych i specjalistycznych / oprac. 
Aneta Buczkowska // „Doradca Dyrektora Przedszkola”. - 2013, nr 43, s. 26-30 
Przedszkole. Podstawa prawna. Specjalistyczne wsparcie dla dzieci: logopedia, 
surdoplogopedia, psychologia, zajęcia rehabilitacyjne. Zajęcia dodatkowe: rytmika, język 
angielski/niemiecki. 

12. Frischmann, Sławomir : Przedszkole w przepisach : zajęcia dodatkowe w świetle 
przepisów oświatowych / Sławomir Frischmann // „Wychowanie w Przedszkolu”. - 
2007, nr 10, s. 12-15 
Przedstawienie prawnych możliwości organizowania, finansowania i prowadzenia zajęć 
dodatkowych w przedszkolach publicznych. 
Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach 

13. Gliszczyńska, Justyna : Podróże w nieznane - cały świat bliżej nas / Justyna 
Gliszczyńska // „Wychowanie w Przedszkolu”. - 2014, nr 7, s. 30-32 
Zajęcia dodatkowe prowadzone w grupie 4- i 5-latków pod nazwą "Podróże w nieznane - cały 
świat bliżej nas". Edukacja społeczna i techniczna. Tematy zajęć: Kolebka Europy - skarby 
Grecji, Gdzie mieszka św. Mikołaj - poznajemy Finlandię. 
Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach 

14. Gumowska, Paulina : Zajęcia dodatkowe w przedszkolach / Paulina Gumowska // 
„Przed Szkołą”. - 2013, nr 4, s. 16-18 
Czytelnia Pedagogiczna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 

15. Handzlik, Marta : Dokumentacja i rodzaje umów zawieranych ze specjalistami od 
zajęć dodatkowych / Marta Handzlik // „Doradca Dyrektora Przedszkola”. - 2010, nr 
15, s. 44-45 
Dyrektor przedszkola organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Specjaliści podlegający Karcie nauczyciela. Specjaliści 
podlegający przepisom Kodeksu pracy. Specjaliści podlegający przepisom Kodeksu 
cywilnego. 

16. Kaszulanis, Magdalena : Sporna złotówka / Magdalena Kaszulanis // „Głos 
Nauczycielski”. - 2013, nr 38, s. 7 
Jak finansować tzw. dodatkowe zajęcia w przedszkolach? 
Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach 

17. Korczewska, Elżbieta : Dokumentowanie przebiegu nauczania w przedszkolu / 
Elżbieta Korczewska // „Doradca Dyrektora Przedszkola”. - 2010, nr 16, s. 44-47 
Dziennik zajęć przedszkola. Dokumentowanie planowanych i dodatkowych zajęć w 
przedszkolu. 

18. Łoskot, Małgorzata : Praca z dzieckiem ze SPE / Małgorzata Łoskot // „Doradca 
Dyrektora Przedszkola”. - 2011, [nr] 24, s. 56-57 
Idea i aspekty prawne wdrażania na każdym szczeblu edukacji obowiązkowych i dodatkowych 
zajęć edukacyjnych dostosowanych do specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży. 



19. Łyszczarz, Michał : Organizacja zajęć dodatkowych : teoria i praktyka / Michał 
Łyszczarz // „ Miesięcznik Dyrektora Przedszkola”. - 2014, nr 1, s. 8-11 
Przedszkole. Stanowisko MEN. Studia przypadków. Kto zawiera umowę. Podstawa prawna. 

20. Mądrowska, Wiesława : Arkusz kontroli dopuszczenia programu zajęć dodatkowych 
do użytku w przedszkolu / oprac. Wiesława Mądrowska // „Doradca Dyrektora 
Przedszkola”. - 2012, nr 36, s. 30 

21. Mądrowska, Wiesława : Czy dyrektorzy dokonują ewaluacji i kontroli zajęć 
dodatkowych? / Wiesława Mądrowska // „Doradca Dyrektora Przedszkola” . - 2011, nr 
18, s. [19]-21 
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach. Działania dyrektora. Dokumentowanie zajęć 
dodatkowych. 

22. Mądrowska, Wiesława : Procedura dopuszczenia do użytku programu wychowania 
przedszkolnego/zajęć dodatkowych / oprac. Wiesława Mądrowska // „Doradca 
Dyrektora Przedszkola”. - 2011, nr 18, s. 32 

23. Mądrowska, Wiesława : Przedszkole za złotówkę, czyli ukłon w stronę rodziców, ale 
kłopot dla dyrektora / Wiesława Mądrowska // „Doradca Dyrektora Przedszkola”. - 
2013, nr 45, s. 20-22 
Organizacja zajęć dodatkowych. Dotacje z budżetu gminy. Stan prawny rady rodziców. 
Uprawnienia rady rodziców. 

24. Mądrowska, Wiesława : Wzór wniosku nauczyciela/nauczycieli o dopuszczenie do 
użytku programu wychowania przedszkolnego/zajęć dodatkowych / oprac. Wiesława 
Mądrowska // „Doradca Dyrektora Przedszkola”. - 2011, nr 18, s. 33 

25. Organizacja i struktura przedszkola // „Bliżej Przedszkola”. - 2006, nr 4, s. 23-29 
Przedszkola publiczne i niepubliczne. Nadzór pedagogiczny w przedszkolach, cele i zadania 
przedszkola, pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Organizacja i funkcjonowanie 
przedszkola. Płatne i bezpłatne zajęcia dodatkowe. Zasady odpłatności. Prawa i obowiązki 
rodziców. Współpraca z rodzicami. 
Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach 

26. Piszko, Agata : Finansowanie przez radę rodziców dodatkowych zajęć w przedszkolu 
/ Agata Piszko // „Przed Szkołą”. - 2013, nr 4, s. 14-15 
Dodatkowe zajęcia w przedszkolu poza godzinami podstawy programowej, ale w godzinach 
pracy placówki. 
Czytelnia Pedagogiczna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 

27. Radwan, Artur : Gminy zapewnią zajęcia przedszkolakom / Artur Radwan // „Dziennik 
Gazeta Prawna”. - 2013, nr 193, s. B5 
Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach 

28. Radwan, Artur : Jak przedszkola powinny realizować dodatkowe zajęcia dla dzieci / 
Artur Radwan // „Dziennik Gazeta Prawna”. - 2013, nr 202, dod. Kadry i Płace, s. B14 
Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach 

29. Rokita-Jaśkow, Joanna : O aspiracjach edukacyjnych rodziców, czyli dlaczego 
rodzice chcą, by ich dzieci uczyły się języków obcych już w przedszkolu? [Dokument 
elektroniczny] / Joanna Rokita-Jaśkow // „Języki Obce w Szkole (czasopismo 



elektroniczne)”. - 2014, nr 1, s. 61-64. – Tryb dostępu: 
http://aleph.dbp.wroc.pl/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/CE9K3X1TBKHX69XNF
DV6EX8U8MP6NM.pdf 
Krótka prezentacja raportu z badań na temat aspiracji edukacyjnych rodziców dzieci w wieku 
przedszkolnym po wprowadzeniu przez MEN przepisu o zajęciach dodatkowych, w myśl 
którego każda ponadwymiarowa godzina zajęć nie może kosztować więcej niż 1 zł. Zajęcia 
dodatkowe dotyczyć miały również języka obcego, najczęściej angielskiego. 

30. Suchecka, Justyna : Zajęcia dodatkowe w przedszkolach [Dokument elektroniczny] : 
jak jest teraz taniej ale czy lepiej? / Justyna Suchecka, Nartosz Nosal // „Gazeta 
Wyborcza.pl”. – 2014, 17 lutego. – Tryb dostępu : 
http://wyborcza.pl/1,75478,15476966,Zajecia_dodatkowe_w_przedszkolach__Jak_je
st_teraz_.html#ixzz3HLX3kJIN 

31. Szulc, Anna : Fachowe dziecko / Anna Szulc // „Newsweek Polska”. - 2013, nr 38, s. 
34-37 
Zajęcia dodatkowe. 
Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach 

32. Szumilas, Krystyna : Godzina za złotówkę to same korzyści : z Krystyną Szumilas, 
minister edukacji narodowej, rozmawia Halina Drachal // „Głos Nauczycielski”. - 2013, 
nr 41, s. 4-5 
Żaden samorząd nie może powiedzieć, że nie ma pieniędzy na zajęcia dodatkowe w 
przedszkolach. 
Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach 

33. Uchwała rady pedagogicznej nr ... z dnia ... sierpnia ... r. w sprawie opinii dotyczącej 
propozycji przydziału nauczycielom przedszkola stałych zajęć i dodatkowych 
czynności w roku szkolnym ...(Wzory związane z organizacją pracy przedszkola 
podczas wakacji) // „Miesięcznik Dyrektora Przedszkola”. - 2014, nr 6, s. 36 

34. Wasielewski, Wojciech : Zmiany w kierunkach polityki oświatowej państwa / Wojciech 
Wasielewski // „Miesięcznik Dyrektora Przedszkola”. - 2014, nr 2, s. 12-13 
Kontrola prawidłowości organizacji zajęć dodatkowych w publicznych przedszkolach. 
Obowiązki dyrektora. Zakres kontroli. Kwalifikacje osób prowadzących zajęcia dodatkowe. 
Wyniki kontroli. Podstawa prawna. 

 

 


