
 
 

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE  

W CHORZELOWIE 

 

 
 

 

 

W ZESPOLE SZKÓŁ W CHORZELOWIE  



ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA 

W skład przedszkola wchodzi obecnie 4 oddziały: 
• Oddział dzieci 3-letnich 

• Oddział dzieci 4-letnich 

• Dwa oddziały dzieci 5, 6-letnich 

 



Godziny pracy poszczególnych oddziałów 

• Oddział dzieci 3 i 4-letnich funkcjonuje w trybie dwuzmianowym 
w godzinach 6.00-16.00 

 

• Oddział dzieci 5 i 6-letnich funkcjonuje w trybie jednozmianowym 
w godzinach 8.00-13.00 

 

• Dzieci 5 i 6-letnie mogą korzystać ze świetlicy przedszkolnej zarówno 
przed jak i po zajęciach. Świetlica pracuje w godzinach 6.00-8.00 oraz 
13.00-16.00 

 



BAZA PRZEDSZKOLA 

We wrześniu 2014r.  obiekt został generalnie wyremontowany, 
zmodernizowany i przystosowany 

do potrzeb najmłodszych. 

 



Sale przedszkolne są  dostosowane 
adekwatnie do liczebności grupy, a także 
wyposażone w zabawki i pomoce 
dydaktyczne odpowiednio dobrane do 
wieku dzieci, które w nich przebywają. 

   NASZE SALE 



• Przedszkole dysponuje również zapleczem kuchennym, salą 
leżakową oraz ogrodem przedszkolnym, który w tym roku 
zyskał nowy plac zabaw dostosowany do potrzeb dzieci. 

 

TO CO WAŻNE 
 

Nasze placówka organizuje pobyt w przedszkolu w taki sposób, 
aby dzieci miały czas na swobodną zabawę, zajęcia dydaktyczne, 
pobyt na świeżym powietrzu, a także czynności organizacyjno-
porządkowe i samoobsługowe. 

 



JAK WYGLĄDA DZIEŃ W PRZEDSZKOLU? 
 

    RAMOWY PLAN DNIA: 

• 6.00-8.10 - Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, 
          zabawy  integrujące grupę, z. badawcze, konstrukcyjne 

•   8.10 -8.20 - Zabawy lub ćwiczenia o wielostronnym ruchu 
•   8.20 -8.30 – Czynności samoobsługowe, przygotowanie do śniadania 
•   8.30 -9.00 – Śniadanie 
•   9.00 -9.15 – Przygotowanie do zajęć 
•   9.15 -9.35 – Realizacja zajęć dydaktycznych z całą grupą 
•  9.35 - 9.45 – Zabawa ruchowa 
•  9.45 -10.00 -Realizacja zajęć dydaktycznych z całą grupą 
• 10.00-11.30 – Spacery, zabawy na placu zabaw lub na sali 
• 11.45-12.00 – Czynności samoobsługowe, przygotowanie do obiadu 
• 12.00-12.30 – Obiad  
• 13.00-14.30 – Leżakowanie, słuchanie muzyki relaksacyjnej 
• 14.30-14.45 – Podwieczorek 
• 14.45-16.00 – Słuchanie piosenek przedszkolnych, bajek, zabawy dowolne wg  

  zainteresowań dzieci, prace indywidualne z dziećmi wyrównujące braki 
  oraz rozwijające zdolności i  zainteresowania podopiecznych 



DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 

 Fundamentem naszego działania jest Podstawa Programowa 
 Wychowania Przedszkolnego, wzbogacona o ciekawe formy               
 i metody pracy, a także odpowiedni dobór i zastosowanie 
 środków dydaktycznych. 

Każda z grup posiada pakiety edukacyjne zawierające karty pracy 
dostosowane do wieku i możliwości dzieci. 

 
Prowadzimy także obserwację i diagnozę     
mająca na celu określenie: 

        - jak wspierać dzieci i ich aktywność  

       - jakiej pomocy potrzebuje dziecko, aby jego start szkolny był pomyślny,  

         - oraz jak pomóc naszym wychowankom w okresie adaptacyjnym do przedszkola. 

 



ZAJĘCIA DODATKOWE 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców przedszkole oferuje 
szeroką gamę zajęć dodatkowych.  
 
Prowadzone są one przez doświadczonych i wykształconych 
instruktorów, lektorów i specjalistów w poszczególnych dziedzinach. 
Podczas zajęć dbamy o radosną atmosferę, która sprzyja odkrywaniu 
talentów i poszerzaniu zainteresowań najmłodszych. 
 
Na chwilę obecną w przedszkolu prowadzone są następujące formy 
zajęć dodatkowych: 

 



JĘZYK ANGIELSKI 

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu (w grupie dzieci młodszych po 15 minut, w grupach starszych 
po 30 minut). Dzieci uczą się języka obcego w grupie rówieśników w oparciu o nowoczesne metody 
aktywizujące. Poprzez zabawę z językiem, oswaja się z brzmieniem, strukturą i słownictwem języka 
obcego, bez konieczności pokonywania barier, jakie powstają w trakcie nauki w późniejszym okresie. 



TANIEC TOWARZYSKI 

Zajęcia taneczne mają na celu nabywanie przez dzieci umiejętności wykonywania podstawowych 
kroków i figur w tańcach i układach tanecznych. Wyrabianie poczucia rytmu, słuchu i płynności ruchów. 
Rozwijanie współdziałania w parze oraz uzdolnień tanecznych poprzez doskonałą zabawę. 



NAUKA PŁYWANIA 

Nauka pływania w podstawowym zakresie prowadzona pod okiem  
wykwalifikowanych ratowników pozwala na adaptację do środowiska wodnego 
I przełamania barier i lęków w nim związanych. 



RELIGIA 

Program nauczania religii w przedszkolu uwzględnia 
rozwój psychofizyczny dziecka, starając się być w 
zgodzie z przeżywanymi przez nie emocjami i relacjami 
w rodzinie i grupie rówieśniczej.  

Udział dzieci w zajęciach jest dobrowolny, wyrażony 
zgodą rodziców.  

 



UDZIAŁ W IMPREZACH I UROCZYSTOŚCIACH 
PRZEDSZKOLNYCH 

Nasze przedszkole organizuje szereg imprez i uroczystości 
przedszkolnych, które już na stałe wpisały się w kalendarz 
wydarzeń 

• Pasowanie na Przedszkolaka  • Dzień Pluszowego Misia 



• Andrzejki   

  
 
 
 
 
 
 
   

• Spotkanie z Mikołajem 

• Bal karnawałowy • Spotkanie Wigilijne 



Dzień Babci i Dziadka 

    
 
 
 
 
 
 
 
    

Walentynki 

Dzień Ziemi Powitanie Wiosny 



• Święto Flagi 
   

 
 
 
 
 
 
   

• Do tradycji wpisał się także kiermasz Bożonarodzeniowy  
      i Festyn Rodzinny . 

• Święto Rodziny 

• Dzień Dziecka  
• Zakończenie roku szkolnego i pożegnanie Starszaków 



UDZIAŁ W WYDARZENIACH KULTURALNYCH 

Dbamy także o kulturowy rozwój naszych dzieci poprzez organizację i 
uczestniczenie w teatrzykach, wyjazdach oraz spotkaniach edukacyjnych. 
Ściśle współpracujemy z GOK-iem, bierzemy udział w konkursach, 
wystawach i spotkaniach tematycznych. 

      Spotkanie z pisarzem 



• Oglądanie wystaw pokonkursowych i malarskich       

 

 

 

 

 
 

 

• Spotkanie z Myszką z Kulkolandu • Koncert w Państwowej Szkole Muzycznej 



WSPÓŁPRACUJEMY Z TEATRAMI 

 Mieliśmy okazję oglądać przedstawienia w wykonaniu: 
• TEATRU BAJKA 
• TEATRU PINOKIO 
• TEATRU ŻYWEGO AKTORA BAZYL 
• TEATR FIKU-MIKU 



ORGANIZUJEMY WYCIECZKI 
Podczas których dzieci mają niepowtarzalną okazję zapoznać się z charakterem pracy różnych 

zawodów, zwiedzić miejsca pracy od zaplecza oraz poznać wiele ciekawych miejsc  

Fabryka bombek w Nowej Dębie  Wioska Indiańska w Zalasowej 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Wytwórnia klocków Cobi   Sala zabaw Kulkoland 

 



 Pizzeria Ristorante Piccolo Italia  Supermarket LIDL 

 

 

 

 

 

 

 Pacanów   Lokalne, programowe wycieczki na cmentarz, 

     skrzyżowanie itp. 



WSPÓŁPRACUJEMY TAKŻE ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM 
 

  organizujemy spotkania ze służbami ratowniczymi 

  



ODWIEDZAMY NASZYCH SĄSIADÓW POZNAJEMY ZAWODY 
 

 Wizyta u stomatologa     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
       

Piekarnia 

 Spotkanie z higienistką Poczta 



 
 

Od kilku lat bierzemy udział w Ogólnopolskiej Akcji „ Cała Polska czyta 
dzieciom”, współpracując z biblioteką Zespołu Szkół w Chorzelowie oraz 
pracownikami Gminnej Biblioteki Publicznej w Chorzelowie. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



PROGRAMY EDUKACYJNE 
Dbając o prawidłowy rozwój naszych wychowanków realizujemy rożne 
programy profilaktyczne kształtujące postawy proekologiczne, 
prozdrowotne oraz przygotowujące dzieci do pójścia do szkoły.  



Od 7 lat bierzemy udział w programie edukacyjnym  Akademia Misia Harbio , 
który sprzyja rozwijaniu twórczego myślenia  i pogłębianiu ciekawości 
poznawczej świata u dzieci w wieku przedszkolnym. 
 
Realizując program,  angażujemy się w ogólnopolskie konkursy  plastyczne 
orgaznizowane przez Akademię,  których czterokrotnie byliśmy laureatami, 
zajmując I Miejsce, 2x II Miejsce i III Miejsce , pozyskując w ten sposób 
fundusze na doposażenie naszych sal przedszkolnych . 



WSPÓŁPRACUJEMY ZE SZKOLNYM 
SAMORZĄDEM UCZNIOWSKIEM 

 
Wspieramy akcje: 
 

• Góra grosza 

• Pomóż zwierzętom przetrwać zimę 

• Zbieranie nakrętek 

• Zbieranie makulatury 

• Zbieranie zużytych baterii 



Dzieci z  naszego przedszkola biorą udział w licznych konkursach:  
 

• plastycznych 
• muzycznych 
• logopedycznych 
• tanecznych 
 
 
 
 
 

Sam udział jest już niezwykłym wyróżnieniem dla przedszkolaków, 
ale możemy pochwalić się licznymi sukcesami osiągniętymi przez  
Najmłodszych na szczeblu gminnym, powiatowym, kuratoryjnym, 
ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym.  



 

Tylko na przestrzeni ostatnich dwóch lat dzieci z naszego przedszkola pod opieką 
wychowawczyń zdobyły: 
 
 2 wyróżnienia w Międzynarodowych Konkursach Plastycznych pt.”Wiosenne 

przebudzenie” oraz "Las i jego mieszkańcy w oczach dziecka”. 
 
 Ponad 20 głównych nagród i wyróżnień w Ogólnopolskich Konkursach Plastycznych 
 
 6 nagród w Konkursach Powiatowych 
 
 oraz ponad 30 nagród w Gminnych Konkursach plastycznych, 
        muzycznych i tanecznych 



 Miła radosna atmosfera sprzyjająca wszechstronnemu rozwojowi 

 Dbamy o to aby nasze przedszkolaki poprzez zabawę uczyły się współdziałania w 
grupie, poznawały reguły życia społecznego, a przy tym miło spędzały czas, 

 Traktujemy dzieci indywidualnie i podmiotowo, dostosowując formy i metody 
adekwatne do ich  potrzeb i  możliwości, 

 Wspomagamy wszystkie dzieci w rozwijaniu uzdolnień, wspieramy ich 
ciekawość, aktywność i samodzielność przy jednoczesnym poszanowaniu 
praw, 

 Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami w realizacji procesu dydaktyczno – 
wychowawczego i współpartnerami w dążeniu do wspólnego celu jakim jest 
dobro dziecka 

 Wykwalifikowana kreatywna kadra z doświadczeniem  

 Zmodernizowane sale, przystosowane do potrzeb dzieci w różnym wieku  

 Szeroka gama zajęć dodatkowych 



W poprzednim roku wizytatorzy Kuratorium Oświaty 
przeprowadzili w naszej placówce ewaluację zewnętrzną. 

 

  Na jej podstawie nasze Przedszkole  
           uzyskało wysoki poziom 
             spełniania wymagań.  



Przedszkole jest początkiem długiej drogi do dorosłego życia, 
A my jesteśmy po to, aby ten niezwykle istotny moment 

Był dla Państwa dzieci cudowną przygodą  
pełną miłości, zabawy i szczęścia. 





Przedszkole Samorządowe 
w Zespole Szkół w Chorzelowie 
Chorzelów 316, 39-331 Chorzelów 
Sekretariat: 17 584 14 22 
www.przedszkole.zs-chorzelow.pl 


