Informacje o przedszkolu


Przedszkole położone jest w środku osiedla, w otoczeniu zieleni, z dala od ruchliwych ulic.



W przedszkolu ( ul. Mieszka i Limanowskiego ) mamy 10 przestronnych, słonecznych i
dobrze wyposażonych sal zajęć, przestronny i dobrze wyposażony plac zabaw, poza tym jest
szatnia, dobrze wyposażone zaplecze kuchenne i magazynowe.



W naszym przedszkolu pracuje dobrze wykształcony i doświadczony zespół nauczycielek
stosujący nowoczesne metody pracy.



Nauczycielki są dobrymi obserwatorami dzieci, dobrze je znają i umieją im pomagać.



Zajęcia są bogate w treści, różnorodne i dostosowane do zainteresowań i potrzeb dzieci.



Personel przedszkola dba o zaspokajanie potrzeb dzieci.



Zapewniamy dzieciom bezpieczny pobyt, prowadzimy działania prozdrowotne i
profilaktyczne.



Nasi wychowankowie biorą udział w festiwalach i konkursach dla przedszkolaków.



Przedszkole uczy dzieci pracy zespołowej i współpracy w zabawie.



Dzieci uczestniczą w różnych zajęciach rozwijających zdolności twórcze i artystyczne.



Nasze przedszkolaki poznają świat teatru, muzyki, literatury, sztuki.



Dzieci mogą brać udział w bezpłatnych zajęciach języka angielskiego, religii, zajęć z
logopedą i fizjoterapeutą.



Organizujemy szereg świąt i uroczystości .Wszystkie imprezy skupiają całe rodziny i
społeczność lokalną.



Dzieci pięcioletnie i sześcioletnie są badane przez logopedę i mają zalecane ćwiczenia do
pracy indywidualnej lub grupowej.



Dzieci ciekawie i radośnie spędzają każdy dzień w przedszkolu.



Podajemy dzieciom zdrowe i smaczne posiłki.



Nasi wychowankowie są dobrze przygotowani do podjęcia obowiązków szkolnych.

Nasze przedszkole jest:


bezpieczne, życzliwe i przyjazne



otwarte na potrzeby i możliwości dziecka i rodzica



bogate w bazę dydaktyczną



wyposażone w atrakcyjne sale zajęć

Oferujemy:


zabawy i zajęcia wszechstronnie rozwijające dziecka



wycieczki piesze i autokarowe



spotkania ze sztuką



organizujemy uroczystości i spotkania rodzinne



miłą, życzliwą atmosferę



warsztaty terapeutyczno-psychologiczne dla rodziców



udział dzieci w konkursach międzyprzedszkolnych

Gwarantujemy:


smaczne i zdrowe posiłki



pomoc terapeutyczną dla dzieci i rodziców



rozwijanie zainteresowań indywidualnych poprzez kreatywną pracę i zabawę



wzorową opiekę wychowawczo-dydaktyczną

SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA
1. Wieloletnia współpraca z niemieckimi przedszkolami w Schwedt, Prenzlau i Mollenback.
2. Realizacja wielu projektów wymiany polsko-niemieckiej.
3. Osiągnięcia w konkursach międzyprzedszkolnych.
4. Przedszkole jest placówką goszcząca dla wolontariuszy europejskich.

