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W NASZYM PRZEDSZKOLU 

 

• Wykorzystujemy aktywizujące metody pracy, które wspierają i rozwijają kreatywność dziecka. 

• Pracę wychowawczo – dydaktyczną wzbogacamy o innowacyjne programy. 

• Organizujemy różnorodne imprezy, konkury i uroczystości z udziałem rodziców: pasowanie na przedszkolaka, spotkania wigilijne, Dzień 

Babci i Dziadka, pożegnanie sześciolatków, Dzień Rodziny, jak również spotkania z ciekawymi ludźmi: strażakiem, górnikiem, 

policjantem. 

• Uczestniczymy w różnorodnych konkursach. 

• Dbając o wszechstronny rozwój naszych przedszkolaków organizujemy zajęcia dodatkowe: aikido, balet, rytmika, warsztaty teatralne 

oraz MathRiders (matematyka w oparciu o metodykę Helen Doron). Jesteśmy otwarci na oczekiwania i sugestie Rodziców w zakresie 

innych zajęć dodatkowych. 

• Na bieżąco informujemy rodziców o działaniach podejmowanych w naszej placówce m.in. poprzez ogłoszenia na tablicy informacyjnej 

oraz aktualności na stronie internetowej.  

• Uroczyście obchodzimy dzień urodzin każdego przedszkolaka. 

• Wspomagamy rodzinę w wychowaniu dziecka oraz współdziałamy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. 

 

Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, 

akceptacji i poszanowania ich praw. 



 
 

„Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć, 

nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, 

co robić, jak postępować, współżyć z innymi, 

patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać 

sobie lepszy świat.” 

Robert Fulghum 

 

 



Drodzy Rodzice!! 
Oddajemy w wasze ręce informacje dotyczące wychowania przedszkolnego, jego istotnej roli i ogromnego znaczenia w życiu każdego dziecka. 

Od trzeciego roku życia dziecka zaczyna się okres zwany przedszkolnym. Rozpoczyna ono edukację niezwykle ważną dla jego rozwoju. 

 

Dziecko w przedszkolu: 

• dowiaduje się jaki jest świat poza rodziną i uczy się samodzielności, 

• kształtuje swoją osobowość, rozwija wyobraźnię, talenty i uzdolnienia, 

• poznaje system wartości, 

• nabywa umiejętności dbania o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych, 

• próbuje rozumieć i akceptować uczucia innych, 

• nabywa umiejętności funkcjonowania w grupie rówieśniczej,  

• poznaje wielu kolegów i uczy się z nimi współdziałać, 

• nabywa wiele innych umiejętności oraz wiadomości o otaczającym go świecie. 

 

Dla dziecka każdy dzień jest piękny, 

a następny może być bardziej magiczny i cudowniejszy… 

 
 

 

 



Witajcie w naszej przedszkolnej bajce! 
 

Zapewniamy: 

• przyjazną, rodzinną atmosferę, 

• dobrą adaptację w nowych warunkach,  

• bardzo dobre warunki pobytu w przedszkolu i wysoko wykfalifikowaną kadrę pedagogiczną dbającą o rozwój dzieci, 

• bogate zaplecze pomocy dydaktycznych i zabawek, 

• aktywizujące metody pracy z dziećmi,  

• otwartość na propozycje, 

• systematyczną i aktywną współpracę z rodzicami. 

 

Przyjazne przedszkole  
Nasza placówka to piętrowy, przestronny, wolnostojący budynek. Posiadamy duży ogród sprzyjający aktywności ruchowej dzieci. Placówka 

posiada dobrą lokalizację  z dala od gwarnych ulic w otoczeniu zieleni. Dysponujemy dużymi i przestronnymi salami. Racjonalne, smaczne i 

domowe posiłki przygotowujemy dla dzieci we własnej kuchni. Personel przedszkola doskonale zna potrzeby i upodobania dzieci, troszczy się o 

to, aby czuły się u nas „jak u siebie w domu”.  

W naszych wspólnych działaniach kierujemy się słowami J. Korczaka „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. 

 

 


