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Sala gimnastyczna Zaplecze kuchenne



Gabinety terapeutów i terapie

 

terapia logopedyczna

zajęcia rewalidacyjne

terapia integracji
sensorycznej



Nasze dokumenty

STATUT

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

REGULAMINY



rozwijanie u dzieci zainteresowań sportowych poprzez udział w różnych formach aktywności na terenie przedszkola,
między innymi: bieg przedszkolaka, 
troska o zdrowie dzieci, ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych, 
promowanie zdrowego stylu życia poprzez szeroko rozumianą profilaktykę, realizacja programu wychowawczo-
profilaktycznego „Kubuś Puchatek uczy nas przyjaźni”
rozwój uzdolnień sportowych, udział w zajęciach karate, szachy, joga.
codzienny pobyt na świeżym powietrzu; spacery, wycieczki po najbliższej okolicy, wycieczki plenerowe piesze 

Mając na uwadze artystyczny i sportowy charakter, przedszkole stara się stworzyć optymalne
warunki do jak najlepszego pogodzenia zabawy i treści dydaktycznych z ruchem, muzyką, plastyką.
Dba przy tym o wszechstronny i indywidualny rozwój intelektualny i fizyczny. Zajęcia dydaktyczne
zaplanowano tak, aby wyposażały wychowanków w umiejętności wyrażania swoich uczuć poprzez
ekspresję muzyczną, plastyczną i twórcze działania oraz umiejętność konsekwentnego dążenia do

celu z zachowaniem uczciwych zasad rywalizacji sportowej tj.:

      i rowerowe, w tym rajd rowerowy, zabawy dowolne i organizowane w ogrodzie przedszkolnym, zabawy ruchowe
      i ćwiczenia gimnastyczne na powietrzu.

Misja Przedszkola



Wiemy, jak ważną rolę we wszechstronnym rozwoju dziecka odgrywa ruch, dlatego proponujemy

połączenie doskonałej opieki i wysokiej jakości kształcenie z różnorodnymi formami zajęć ruchowych.

Uzupełnieniem naszej oferty jest zdrowa dieta, którą z powodzeniem stosujemy w przedszkolu. Dzięki

doskonale wyposażonej kuchni i zapleczu kuchennemu serwujemy urozmaicone posiłki łącznie 

z dietami pokarmowymi (bezglutenową, bez laktozy).

     Promujemy nauczanie sprzyjające współpracy, współzawodnictwu, zasad fair play oraz

współodpowiedzialności, systematyczne uprawianie przez wszystkich uczniów różnych form

aktywności sportowej, rekreacyjnej, turystycznej w oparciu o wartości tj.: wytrwałość,

samodyscyplinę, szacunek dla przeciwnika, „czystą grę”.

      Wdrażamy działania organizacyjno – metodyczne wspomagające rozwój dziecka w szczególności

w kierunku sportowym, proponując następujące programy, innowacje, zajęcia, w tym szeroki

wachlarz zajęć dodatkowych.

 

Misja Przedszkola



PROGRAMY
"Planeta dzieci”" Program

wychowania przedszkolnego. 

Program realizowany 

we wszystkich 

grupach wiekowych, 

Jolanta Wasilewska WSiP

"Kubuś Puchatek uczy nas przyjaźni

 - program wychowawczo-profilaktyczny"

Rada Pedagogiczna MP 34 w Płocku 

"Kolorowy start".  Program nauki języka

angielskiego dla5 – 6 latków. Program

realizowany w grupach 5 – 6 latków

Ewa Wodzicka-Dondziło

MAC



"Kochani przez Boga"

Ogolnopolski program nauczania religii

rzymskokatolickiej w przedszkolu

Program realizowany w grupach 6 latków

I. Pruchińska

Jedność 2020 

"Słucham i uczę się mówić poprawnie" -

program pracy logopedycznej

K. Jóźwiak

"Program pracy pedagoga specjalnego"

K. Jóźwiak

"Ćwiczę często i dokładnie, bo chcę mówić

bardzo ładnie" - program pracy

logopedycznej

B. Karpińska



"W krainie języka angielskiego". Program własny nauczania 

"Follow me". Program własny z języka angielskiego, 

"English is fun". Program własny z języka angielskiego,

"English for kids". Program własny nauczana języka angielskiego,

"Rainbow English". Program własny nauczanie języka angielskiego, A. Gadomska

"Spotkanie z językiem angielskim". Program własny nauczania języka angielskiego, A.

Michalska

"English – my friend". Program własny nauczania języka angielskiego, K. Żółtowska

"English ist easy, English is cool". Program własny z języka angielskiego, A. Janiszewska

"Pomigajmy" - program nauczania języka migowego, A. Gadomska. 

      języka angielskiego, S. Pekról

       M. Solak

       M. Nowak

      K. Osmańska. K. Osmańską

Program nauczania języka polskiego jako obcego w pracy z dziećmi 

     w wieku przedszkolnym, M. Solak; K. Żółtowska 

Uczymy się języków



"Z twórczością za pan brat”. Program własny wspierający twórczą aktywność 

"Do twórczych świat należy". Program własny wspierający twórczą aktywność 

"Przedszkolak w świecie eksperymentów” – projekt edukacyjny, 

"Arteteraia – terapia przez sztukę”. Program własny wspomagający

"Sensoplastyczne kombinacje”, Program zajęć z sensoplastyki, M. Nowak

"Moje pierwsze eksperymenty" - program własny koła badawczego 

"Mali odkrywcy" - koło eksperymentalno - badawcze, A. Kolczyńska

"W świecie łamigłówek" - cykl zajęć rozwijających logiczne myślenie, B. Wolf

  dzieci w wieku przedszkolnym, A.Brudzyńska, D. Chrobocińska, 

  A. Lewicka, K. Lisowska, M. Nowak, M. Solak, K. Osmańska, J. Tudela

  dzieci w wieku przedszkolnym, A. Wolińska-Stunża, M. Białaszek 

  A. Michalska

   pracę indywidualną z dziećmi, 

   M. Mazur, A. Wolińska-Stunża 

   K. Osmańska 

Rozwijamy kreatywność



"Rytmika dla smyka”. Program własny nauczania rytmiki w przedszkolu, 

Rytmika - zajęcia dodatkowe A. Brudzyńska, K. Piwońska

"Z Misiem po pięciolinii". Program własny dla dzieci z zainteresowaniami muzycznymi, K. Piwońska

"Stopą po pięciolini". Program koła rozwijającego zainteresowania muzyczne dla dziećmi w wieku przedszkolnym, 

"Dzieci w świecie muzyki" - koło muzyczne, A. Lewicka

"Puchatkowe głosy"- przedszkolny chór A. Brudzyńska, K.Piwońska, S. Pekról

E -bajki - grajki". Program teatralny, P. Cholewińska

"Puchatkowe bajogranie" - przedszkolna grupa tetralna, P. Cholewińska. 

            S. Pekról

      A. Kolczyńska

Kształtujemy poczucie 

rytmu i talent aktorski



"Trzymaj się prosto". Profilaktyczny program  gimnastyki korekcyjnej 

"Na bosaka". Program zajęć ruchowych z elementami jogi, A. Gadomska

"Ruch dla zdrowia to podstawa, a dla nas to świetna zabawa". 

      z elementami jogi, K. Lisowska, D. Chrobocińska

      Program doskonalenia ogólnej sprawności fizycznej dzieci 

      poprzez gry i zabawy ruchowe A. Janiszewska 

Dbamy o sprawność fizyczną



Uczymy się dobrych manier

i dbamy o młodszych kolegów

"Savoire vivre dobrze znam, nienaganne maniery mam" – program własny D. Chrobocińska

"Witamy w krainie Kubusia Puchatka". Program adaptacyjny, A. Brudzyńska, M. Markiewicz



"Stare i nowe gry i zabawy ruchowe", M. Solak

„Sprawne rączki mam, wszystko zrobię sam”, A.

Wochowska, A. Fortuńska

"Pomaluj mój świat", A. Lewicka 

"ORIGAMI. W papierowym świecie", D. Chrobocińska 

"Zajęcia taneczne Mini Cheerleaders", M. Markiewicz

"Muzyczne wariacje - w świecie muzykoterapii", S. Pekról 

"Sensoryczne przedszkolaki", M. Nowak

"Zmysłowa kraina",  K. Jabłońska 

"Logorytmika w przedszkolu", K. Jóźwiak

INNOWACJE - ruch, słuch i taniec



"Kodowanie na dywanie", K. Żółtowska

"Wychowanie przez czytanie", K. Lisowska 

"Jestem przedszkolakiem, będę pierwszakiem",

M. Mazur, M. Białaszek, B. Wolf

"Przedszkolak w świecie komputerów", 

"Iskierki", B. Wolf, 

"Zielony ogródek", M. Solak

"Zdrowy przedszkolak", A. Michalska, 

"Leśne przedszkole", M. Solak, M. Markiewicz  

      J. Tudela

      M. Nowak

INNOWACJE - coś dla zdrowia i umysłu



Zajęcia przedszkolne wspierające ruch

gry i zabawy ruchowe

joga 

gimnastyka



Zajęcia przedszkolne wspierające ruch i słuch 

rytmika

logorytmika

taniec

trening słuchowy z wykorzystaniem słuchawek Forbraina



Zajęcia przedszkolne dla  małych rączek

sensoplastyka

zajęcia z zakresu terapii ręki

arteterapia

origami



Rozwijanie zainteresowań - 

koła i zajęcia dodatkowe 
szachy

karate tradycyjne

kółko komputerowe

chór "Puchatkowe Głosy"

grupa teatralna "Puchatkowe Bajogranie"



Programy i Projekty, w których bierzemy udział 

"Przyjaciele Zippiego". Program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci. Centrum Pozytywnej Edukacji

"Kubusiowi Przyjaciele Natury". Projekt edukacyjny o tematyce ekologicznej dla przedszkoli. Marka Kubuś

"Czyste powietrze wokół nas". Program edukacji antynikotynowej. Stacja Sanitarno Epidemiologiczna.

"Bajeczna księga" – ogólnopolski projekt czytelniczy

"Ekokulturalne przedszkole" – ogólnopolski projekt ekologiczny

"Mysia w Europie". Ogólnopolski projekt edukacyjny, A. Lewicka

"Przedszkole – Nasza Mała Ojczyzna” – projekt z zakresu edukacji patriotycznej opracowany przez 

"Smacznie, zdrowo, kolorowo” – projekt edukacyjny z zakresu zdrowego odżywiania się w przedszkolu

opracowany przez K. Lisowską, D. Chrobocińską, A. Brudzyńską, K. Osmańską

"Aplikacje cyfrowe-zajęcia gotowe. Narzędzia TIK w edukacji przedszkolnej"- projekt edukacyjny prowadzony

przez K. Żółtowską, A. Janiszewską, K. Osmańską

"Pracownia artystyczna przedszkolak"- projekt edukacyjny dla 3-6 latków prowadzony przez P. Cholewińską,

M. Markiewicz i S. Pekról – II EDYCJA

"Palcem po mapie-podróż dookoła świata”-projekt edukacyjny dla 4-6 latków prowadzony przez A. Michalską,

M. Solak

"Muzyczne podróże" – projekt własny z zakresu edukacji muzycznej K. Piwońska, A. Brudzyńska

"Muzyczny rok z Kubusiem Puchatkiem" – projekt muzyczny K. Osmańska, A. Brudzyńska, K. Lisowska 

      K. Lisowską, D. Chrobocińską.



Celem naszego przedszkola jest zapewnienie wszystkim jego

wychowankom wszechstronnego, bezpiecznego rozwoju oraz

przygotowanie do przeżywania sukcesów i porażek w konstruktywny 

i optymalny sposób. Procesy nauczania, wychowania i opieki mają za

zadanie zaspokoić potrzeby wszystkich dzieci, stymulować w nich

kreatywność oraz przygotować do dalszej nauki, aby w przyszłości

stali się wartościowymi członkami społeczności lokalnej i globalnej

XXI wieku.

 

Współpraca naszym zadaniem



Ochotnicza i Państwowa Straż Pożarna

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Policja 

Straż Miejska 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

Szpital Miejski im. Św. Trójcy w Płocku

Hospicjum Płock

Współpraca ze środowiskiem lokalnym



Muzeum Mazowieckie w Płocku

Muzeum Diecezjalne w Płocku

Teatr Dramatyczny w Płocku

Parafia Św. Jakuba w Płocku

Młodzieżowy Dom Kultury 

Rada Osiedla Imielnica

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki (POKIS)

Książnica Płocka Filia Nr 9 i Nr 10

Szkoła Muzyczna

Szkoły Podstawowe Nr 8, 11, 20, 22, 23 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym



Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej

ZHP HUFIEC

Nadleśnictwo Łąck

ZOO

Ośrodki Rehabilitacji Zwierząt Leśnych w Miszewie Murowanym

Fundacja "Pomagamy Płockim Zwierzakom"

Współpraca ze środowiskiem lokalnym



IV Międzynarodowy Konkurs Literacko-plastyczny "Przygody Kubusia Puchatka", 

II Ogólnopolski konkurs recytatorski "Wesołe wierszyki recytują smyki", P. Cholewińska, S. Pekról

III edycja międzyprzedszkolnych mistrzostw rozwijających kreatywność i twórczość pt „Twórczy Przedszkolak to ja” , 

Ogólnopolski konkurs plastyczny "Serce dla autyzmu", K. Piwońska, A. Fortuńska, A. Wochowska, K. Jóźwiak

 "Origami" - ogólnopolski konkurs origami, D. Chrobocińska

"List do Kubusia Puchatka" – ogólnopolski konkurs plastyczny, 

"Mini książka kucharska – zdrowy posiłek" multimedialny 

     K. Lisowska, K. Osmańska, A. Brudzyńska, Dyrektor

     K. Lisowska, J. Tudela, A. Brudzyńska, K. Osmańska 

      K. Żółtowska, M. Białaszek, K. Jabłońska 

      konkurs o zasięgu miejskim, A. Michalska 

Konkursy, w których weźmiemy udział

- ogólnopolskie i miejskie  -



"Diffrent song’s by diffren’t ways" – IX międzyprzedszkolny festiwal piosenki obcojęzycznej, M. Solak.

"Mini Cheerleaders" – międzyprzedszkolny konkurs tańca, M. Markiewicz

"Zima w obiektywie przedszkolaka" - wirtualny konkurs fotograficzny

"Żywe obrazy" – multimedialny konkurs fotograficzny, A. Lewicka, S. Pekról, K. Żółtowska

„Zdrowie w piosence i wierszu” – konkurs wewnątrzprzedszkolny, A. Michalska 

„Mały – Wielki Polak” – wewnątrzprzedszkolny konkurs recytatorski, M. Nowak

„Zostań mistrzem wymowy!” – konkurs recytatorski dla dzieci 6 letnich, K. Jóźwiak, B. Karpińska                                 

„Poczuj swój własny rytm!” – konkurs 

"Mini playback show", artystyczny konkurs międzygrupowy

"Zaśpiewaj mi mamo, zaśpiewaj mi tato"

"Sensoryczna książka" - konkurs plastyczny Martyna Nowak 

      logorytmiczny dla dzieci i rodziców w wieku przedszkolnym, 

      K. Jóźwiak

      M. Markiewicz, P. Cholewińska

       konkurs przedszkolny dla dzieci i rodziców

       K. Piwońska, A. Brudzyńska 

Konkursy wewnątrzprzedszkolne



"Bieg przedszkolaka", S. Pekról, M. Białaszek

"I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem" - zbiórka książek, K. Lisowska, K. Osmańska, A. Brudzyńska, K. Jóźwiak

"WOŚP- akcja charytatywna", S. Pekról, M. Nowak, K. Żółtowska, P. Cholewińska

"Choinka Dobroczyńców" - kiermasz ozdób świątecznych, A. Lewicka, B. Wólf

"Zbiórka nakrętek" – Portal FM, A. Wochowska, A. Fortuńska

"Góra grosza", M. Mazur, A. Wochowska, A. Fortuńska

"Gorączka złota", M. Nowak, A. Kolczyńska, S. Pekról

"Kartki świąteczne z życzeniami i zbiórka środków czystości dla podopiecznych Hospicjum w Płocku",

"Pole nadziei”, M. Białaszek, K. Żółtowska, K. Jóźwiak.

"Akcje PCK", K. Jabłońska, K. Żółtowska

"Wspomagamy Stowarzyszenie Różaland"- zbiórka karmy, K. Lisowska

"Pomóżmy im przetrwać zimę" – zbiórka karmy, M. Mazur. 

"Pręgowane i puchate" - zbiórka mokrej karmy dla kotów z okazji Dnia Kota, Fundacja Pomoc zwierząt Arka, A.

Gadomska. 

      M. Białszek, K. Żółtowska, K. Jóźwiak

    Pomagajmy! - akcje i zbiórki



Utworzenie grup o charakterze sportowym.

Renowację sprzętu sportowego, sprzętu na placu zabaw, w celu podniesienia poziomu sportowego 

Organizację przez przedszkole imprez sportowych o zasięgu lokalnym - turnieje sportowe, organizacja „Dnia sportu”.

Upowszechnianie sportów zimowych z rodzicami.

Promocję przedszkola poprzez udział mediów w uroczystościach przedszkolnych, zawodach, imprezach sportowych tj.:

olimpiady, spartakiady, turnieje oraz poprzez upowszechnianie informacji na stronie internetowej przedszkola, wewnętrznych

telebimach, w Płockiej Telewizji Śniadaniowej oraz Płockim Portalu Oświatowym.

Nawiązanie kontaktów z placówkami przedszkolnymi i szkolnymi w celu popularyzacji sportu i zachęcania do nauki w szkole

sportowej.

Nawiązanie współpracy z innymi ośrodkami i klubami popularyzującymi sport i zdrowy styl życia.

Poszerzenie wachlarza zajęć o charakterze sportowym poprzez zapraszanie ciekawych i znanych osób, 

Przekształcenie Filii Przedszkola na ul. Pocztowej w Przedszkole Montesorii po przygotowaniu kadry pedagogicznej.

   dzieci oraz wyposażenie obiektów sportowych w dodatkowy sprzęt.

   w tym trenerów, specjalistów w dziedzinach różnych dyscyplin sportowych np. trenera piłki nożnej, trenera pływania.

 W sferze sportu... i nie tylko... planujemy



mieli świadomość własnych umiejętności, zdolności i pasji;

potrafili je rozwijać – trenować, czerpiąc z tego satysfakcję;

potrafili sprostać wymaganiom wyższego etapu kształcenia;

dbali o zdrowie własne i innych;

rozwijali swoje talenty sportowe;

reprezentowali nasze przedszkole,

     miasto na wszelkiego rodzaju

     konkursach i olimpiadach

Dążymy do tego, aby nasi absolwenci  



„Obiecaj mi, że będziesz pamiętał, że jesteś bardziej

odważny niż w to wierzysz, silniejszy niż Ci się wydaje

i bardziej mądry niż myślisz.”

                                                                                      Milne A. - Kubuś Puchatek



Dziękujemy za uwagę


