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 DRODZY PAŃSTWO, 
 
 

Bardzo się cieszę, że wybrali Państwo nasze 

przedszkole dla własnego dziecka. 
    Zarówno ja, jak i nauczyciele zdajemy sobie 
sprawę, jak wielkim przeżyciem i dla dziecka i dla 
rodziców jest rozpoczęcie edukacji przedszkolnej. 
Zrobimy wszystko,  aby  było  to  przeżycie  radosne 
i bezstresowe. 

Dlatego też, chcemy poznać oczekiwania Państwa 
w stosunku do naszego przedszkola i serdecznie 
zapraszamy Państwa do współpracy z nami. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    Katarzyna Dryjas 
                                                             
                                                    Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 16 
                                                                       im. Kolorowa Akademia 
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„PRZEDSZKOLE TWÓRCZE I PRZYJAZNE” 

 
 

Jesteśmy Przedszkolem Publicznym Nr 16 
im. Kolorowa Akademia w Ostrowcu Świętokrzyskim, 

położonym na osiedlu Pułanki 6, w dużym grodzie pełnym zieleni. 
 

Uczęszczają do nas dzieci od 3 do 5 roku życia. 
 

CELE  PRZEDSZKOLA: 

EDUKACJA 
 Wspieranie rozwoju dzieci. 

 Optymalna aktywizacja dzieci poprzez wykorzystywanie ich inicjatywy. 

 Wspomaganie indywidualnego rozwoju. 

 Rozwijanie samodzielności, planowania pracy i współpracy według 

pedagogiki Planu Daltońskiego. 

 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. 

 Przygotowanie dzieci do szkoły. 

 Współpraca międzynarodowa. 

OPIEKA I WYCHOWANIE 
 Stworzenie środowiska sprzyjającego optymalnemu rozwojowi 

wszystkich dzieci tak, aby każde mogło osiągnąć właściwy dla siebie 

sukces. 

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO 
 Prawidłowe żywienie. 

 Nauka dbałości o czystość i higienę osobistą. 

 Promowanie zdrowego stylu życia. 

 Stałe działania prozdrowotne i proekologiczne. 

 Zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania dzieci 

w przedszkolu. 

 Edukacja w zakresie wychowania komunikacyjnego. 
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       PODSTAWOWE INFORMACJE 

Działamy po to, aby: 

NASZE DZIECI: 
rozwijały się w sprzyjającym środowisku, 

były solidnie przygotowane do nauki w szkole 
w dynamicznie rozwijającym się świecie. 

 

ICH RODZICE: 
darzyli nas zaufaniem. 

 

PRACOWNICY PRZEDSZKOLA: 
mieli satysfakcję z wykonywanej pracy. 

 

PRZEDSZKOLE: 
cieszyło się uznaniem w środowisku. 

 
 

 
 

 
 
 
 

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 
6.00-16.00 

 
 

Zapewniamy naszym dzieciom profesjonalną opiekę, wysoką 

jakość nauczania wychowania przy zastosowaniu nowatorskich metod 

pracy, atmosferę wzajemnego zaufania, klimat  życzliwości, bogatą 

ofertę bezpłatnych zajęć dodatkowych, zajęcia wspierające rozwój 

dziecka. Pracę  wychowawczą  opieramy na  wartościach  

zaakceptowanych przez pedagogikę przedszkolną oraz na promocji 

zdrowego stylu życia. 
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CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA 
 

 

Organizacja i kierowanie przedszkolem 

 
 

DYREKTOR PRZEDSZKOLA 

 Katarzyna Dryjas 
 

WICE DYREKTOR 

Dorota Dobrowolska 
 
 

W przedszkolu zatrudnionych jest 11 nauczycielek, logopeda 
i 9 pracowników obsługi i administracji. 

 
Nauczyciele to doświadczeni pedagodzy z wieloletnim stażem pracy 

doskonałym przygotowaniu zawodowym. 

 

Przedszkole dysponuje 6 oddziałami:  

Grupa I "Krasnoludki": 
dzieci  3- letnie 

Grupa II "Słoneczka": 
dzieci  4- letnie 

Grupa III "Jagódki": 
dzieci  5,6- letnie 

Grupa IV "Biedronki": 
dzieci 4- letnie 

Grupa V "Żabki": 
dzieci  5 - letnie 

Grupa VI "Pszczółki": 
dzieci 5,6,- letnie 
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ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU 

 
6.00 - 7.45   Zabawy dowolne wg inwencji dzieci, zabawy w kącikach   
        tematycznych, zabawy ruchowe, praca z zespołem dzieci lub  
  indywidualna o charakterze obserwacyjnym, artystycznym,   
        stymulacyjno-kompensacyjnym i wychowawczym, praca z   
        dzieckiem zdolnym, gry dydaktyczne, zadania do samodzielnego  
        wykonania w ramach realizacji innowacji pedagogicznej. 
 
 
8.15-8.30   Zestaw ćwiczeń porannych i czynności higieniczno-porządkowe. 
 
8.30-9.00   Śniadanie 
 
9.00-10.15   Zajęcia edukacyjno- wychowawcze, zabawy dydaktyczne, zabawy     
                ruchowe, plastyczno-techniczne, pobyt na świeżym powietrzu,  
           imprezy okolicznościowe, 
 
10.15-11.00   Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci (dowolne,      
        konstrukcyjne,  tematyczne i inne), zadania do samodzielnego  
        wykonania w ramach realizacji innowacji pedagogicznej. 
 
11.00-12.15  Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje  
       przyrodnicze lub/i zabawy ruchowe w sali gimnastycznej. 
 
12.15-12.30   Czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do obiadu. 
 
12.30-13.15   Obiad 
 
13.15-14.00   Odpoczynek poobiedni „Kwadrans na bajkę”, zajęcia artystyczne, 
                  ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia       
                  dodatkowe. 
 
14.00-14.15   Czynności higieniczno-porządkowe 
 
14.15-14.30    Podwieczorek 
 
14.30-16.00    Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach 
                   zainteresowań, zabawy tematyczne, zabawy w terenie,  
                   zabawy ruchowe  w sali lub ogrodzie przedszkolnym, zadania do  
         samodzielnego wykonania  w ramach realizacji innowacji      
         pedagogicznej. Czynności gospodarczo-  porządkowe. 
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ZAJĘCIA DODATKOWE 

 
Przedszkole zapewnia również bezpłatne zajęcia dodatkowe: 

 rytmika, 

 język angielski, 

 zajęcia plastyczne, 

 zabawy z tablicą interaktywną, 

 zabawy logopedyczne 

 zespół wokalno- taneczny 

 zajęcia sportowe 

 indywidualne zajęcia z logopedą 

 zajęcia w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

Przedszkole współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.    

W zależności od potrzeb rodziców w placówce organizowany jest punkt 

konsultacyjny, w którym przyjmuje psycholog. 

 
FINANSOWANIE 

Przedszkole jest finansowane przez organ prowadzący Gminę Ostrowiec 

Świętokrzyski. Oprócz tego przedszkole gromadzi fundusze z wpłat rodziców 

na wyżywienie dzieci (5,50 zł dziennie) oraz na imprezy i  środki 

uatrakcyjniające dzieciom pobyt w przedszkolu. 

Bezpłatny czas pobytu dziecka w przedszkolu (czas realizacji podstawy 

programowej) wyznaczony jest w godzinach od 8.00 do 13.00. Po godzinie 

13:00 opłata za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 1zł. W przypadku 

uczęszczania do przedszkola więcej niż jednego dziecka z rodziny, pozostałe 

dzieci zwalnia się z opłaty 1 zł za godzinę poza podstawą programową 

(Uchwała LVII/97/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego). 

 

W przedszkolu działa RADA RODZICÓW  –  zapraszamy wszystkich 

rodziców do współpracy. 

RODZICU, MIEJ WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSZKOLA ! 
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OCZEKIWANY OBRAZ ABSOLWENTA 

NASZEGO PRZEDSZKOLA 
 

 

 

Jako Przedszkole twórcze i przyjazne chcemy działać tak, aby 
nasze dzieci rozwijały się aktywnie w środowisku, były dojrzałe  
społecznie i emocjonalnie, miały poczucie własnej wartości, były 
wrażliwe i asertywne wobec niebezpieczeństw współczesnego świata. 
W związku z tym za punkt wyjścia naszych planów przyjęliśmy 
oczekiwany obraz absolwenta: 
 

 ma poczucie własnej wartości, 
 umie współdziałać w grupie, 
 śmiały, odważny, otwarty, 
 wrażliwy(empatyczny), 
 dojrzały emocjonalnie, 
 asertywny, 
 aktywny, twórczy, 
 radosny, pogodny, 
 respektujący normy społeczne, 
 samodzielny, 
 przygotowany do podjęcia nauki w szkole, 
 z ukształtowanymi nawykami higienicznymi i prozdrowotnymi. 

 

 

 

DRODZY  PAŃSTWO ! 
Myślę, że przedstawione informacje zaspokoją nieco Państwa ciekawość 
na temat naszego przedszkola. 
Jeszcze raz dziękuję, że wybrali Państwo naszą placówkę 
na rozpoczęcie edukacji przedszkolnej dla własnego dziecka. 

                      

 

 

„Kiedy śmieje się dziecko 

śmieje się cały świat.” 

                          (J. Korczak) 
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JAK MOŻNA UŁATWIĆ DZIECKU  
ADAPTACJĘ W PRZEDSZKOLU? 

 
JUŻ TERAZ ZACHĘCAJ I MOTYWUJ DZIECKO DO: 

 samodzielnego mycia rączek; 

 samodzielnego ubierania się, zakładania tego co potrafi; 

 zapinania guzików i sznurowadeł; 

 podejmowania przez dziecko prób samodzielnego zjadania posiłków; 

 korzystania z sedesu i używania papieru toaletowego, wycierania 
noska       w chusteczkę; 

 malowania farbami, rysowania kredkami, lepienia z plasteliny;   

 chodzenia jak najwięcej i nie używania wózka. 

 
JEDZENIE: 
W naszym przedszkolu bardzo dużo uwagi poświęcamy prawidłowemu 
odżywianiu. Dla rozwoju narządów mowy szalenie istotną jest umiejętność 
gryzienia pokarmów różnej konsystencji: mięsa, jarzyn, owoców. Z tychże 
powodów w przedszkolu posiłki nie są miksowane. Tak więc, już od teraz 
można dziecku codziennie dawać marchewkę czy kalarepkę do gryzienia. 

 
UBIERANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA: 

 spodnie, spódniczki na gumkę, ani za luźną ani za ciasną; 

 ubieranie na „cebulkę”, które najlepiej zabezpiecza przed 
przegrzaniem lub zziębnięciem; 

 nakrycie głowy, także w okresie letnim; 

 buty wyjściowe bezpieczne (nie drewniaki i nie śliskie), łatwe                    
do zakładania; 

 kapcie: na gumowej podeszwie, zakryte, nie sznurowane łatwe                
do założenia; 

 biżuteria zostaje w domu. 

 

Zapasowa bielizna i ubranie to rzeczy, które leżą w przedszkolu i są 
wykorzystywane gdy zachodzi tego potrzeba, np. majteczki, bluzeczka, 
rajstopki… 
 

 

 

ŻYCZMY SOBIE OWOCNEJ WSPÓŁPRACY! 
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SZANOWNI RODZICE TRZYLATKÓW! 
 

Czy z niepokojem myślicie o tym, jak Wasze dziecko zaadoptuje się 

w przedszkolu we wrześniu? … Czy z drżeniem serca przypuszczacie, że 

pewnie nie będzie chciało samo zostać w przedszkolu i, że będzie płakać?... Być 

może z obawą zastanawiacie się jak Ono będzie sobie  bez Was radziło? ... 

Jeśli dręczą Państwa takie wątpliwości to proszę o dokładne przeczytanie tych 

informacji. 

 

TRUDNE ROZSTANIA - CZY NA TO MOŻNA COŚ PORADZIĆ? - 

MOŻNA!!! 

 

Małe dziecko by mogło bez obaw i lęków zostać bez rodziców, czy innej 

bliskiej osoby w nowym otoczeniu musi je najpierw dobrze poznać i miejsce i 

osoby. W naszym przedszkolu nowym dzieciom stwarzamy taką możliwość.  

W czerwcu organizowane są dni otwarte, podczas których dzieci wraz z 

rodzicami mogą poznać nasze przedszkole. W celu lepszej aklimatyzacji 

organizujemy także dla dzieci dni adaptacyjne, które planowane są końcem 

sierpnia. Podczas tych dni dzieci poznają bliżej swoją salę i panią nauczycielkę, 

pod której opieką będą od września. 

 

Przedszkole będzie otwarte dla nowoprzyjętych dzieci 

i ich rodziców. 
 

Panie nauczycielki, które od września będą zajmowały się Waszymi dziećmi, 

już teraz chcą im przybliżyć przedszkole, by we wrześniu było to już miejsce 

znane i przyjazne: 

    -  będziemy wspólnie bawić się w sali zabaw, 

    -  dzieci zapoznają się z toaletami oraz innymi ważnymi pomieszczeniami, 

    -  na końcu będą też wyprawy do ogrodu. 

 

 
Gorąco zachęcamy wszystkich Rodziców do skorzystania z naszej oferty. 

Dla dobra dzieci, rozpocznijmy ich kilkuletni pobyt w przedszkolu od pozytywnych 

wrażeń. 

 

 

Zobaczycie Państwo, że po takiej prezentacji Wasza pociecha nie będzie jesienią 

rozpaczać bo przyjdzie do bliskiego Jej miejsca i do Pań, które już zna i lubi!!! 


