PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 165 W KRAKOWIE
Opis:
Przedszkole ma status przedszkola publicznego, czynne jest od godziny 7: 00 do 17.00.
Nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty a organem prowadzącym jest Gmina
Miejska Kraków.
Dzieci zgrupowane są w 5 oddziałach /3, 3-4, 4-5, 5 i 6-latków/. Średnia liczebność oddziału-25.
Przedszkole dysponuje 5 salami dydaktycznymi: salą plastyczną, salą do nauki języków obcych oraz
dużym ogrodem. Dzieci mogą korzystać z 3, 2 lub 1-go posiłku.
Przedszkole zatrudnia 9 nauczycielek wychowania przedszkolnego, a także nauczyciela religii i
gimnastyki korekcyjnej. Dzieci naszego przedszkola objęte są opieką pedagogiczną i psychologiczną z
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ul. Siewna 2.
Przedszkole stwarza dzieciom bezpieczne i przyjazne warunki wszechstronnego rozwoju fizycznego,
poznawczo-emocjonalnego, społecznego i duchowego. Rodzice wychowanków mają wsparcie w roli
wychowawczo-dydaktycznej, otrzymując rzetelną informację o rozwoju, osiągnięciach i problemach
swoich dzieci. W placówce mogą skorzystać z konsultacji pedagogicznych i psychologicznych.
Program rozwoju przedszkola na lata 2014-2019 jako priorytet wskazuje przygotowanie dziecka do
podjęcia nauki szkolnej poprzez kontakt z różnymi dziedzinami sztuki. Istotnym także zadaniem
funkcjonowania i rozwoju naszego przedszkola jest dbałość o ekologię i środowisko przyrodnicze.
W przedszkolu obowiązują dopuszczone do użytku przez dyrektora programy wychowania
przedszkolnego realizujące podstawę programową oraz programy wspomagające rozwój aktywności
dzieci. Są to: "W kręgu zabawy" autorstwa J. Pytlarczyk , "Nasze przedszkole" autorstwa M.
Kwaśniewskiej i W. Żaby-Żabińskiej oraz "Odkrywam siebie" autorstwa W. Żaby-Żabińskiej.
Realizowane są także programy opracowane samodzielnie przez nauczycieli tj. "Słówka i słufka" oraz
"Play and Learn" - program nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Przedszkole bierze udział w programach edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych o zasięgu
lokalnym i ogólnopolskim np. "Sprzątanie świata", "Gwiazdka dla zwierzaka", ' Zdrowo jemy zdrowo
rośniemy" "Dzieciaki Mleczaki", "Mamo, tato wolę wodę", "Szklanka mleka", "Zużyte baterie" oraz
"Zakrętki info".

W naszym przedszkolu wprowadza się różnorodnie rozwiązania dydaktyczno-wychowawcze poprzez:
- stosowanie nowatorskich metod pracy tj. kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona, ruchu rozwijającego
W. Sherborne,
- udział w międzynarodowym programie eTwinning,
- nowatorskie działania opiekuńczo-wychowawcze np.: "Noc przedszkolaka" oraz - teatr nowatorski
"Nauczyciele - dzieciom", „Rodzice - dzieciom”.
Przedszkole oferuje szeroką gamę bezpłatnych kółek rozwijających zainteresowania i zdolności dzieci
(kółko muzyczne "Tęczowa orkiestra", kółko plastyczne, kółko teatralno-recytatorskie oraz kółko
regionalne "Krakowiaczek". W naszej placówce odbywają się

różnorodne, bezpłatne zajęcia

dodatkowe. Są to: język angielski, rytmika, tańce towarzyskie, gimnastyka korekcyjna i religia.
Natomiast w grupie dzieci 5-letnich dodatkowo prowadzona jest innowacja pedagogiczna z języka
angielskiego

na podstawie programu opracowanego samodzielnie przez nauczyciela naszego

przedszkola.
Organizowane są także wycieczki, wyjścia do teatrów, kin, imprezy i uroczystości z udziałem rodziców
i dziadków. W Przedszkolu organizuje się również imprezy okolicznościowe tj.: "Powitanie jesieni",
"Dzień Marchewki", "Dzień Pluszowego Misia", "Dzień Mleka", "Dzień Sportu", "Dzień Rodziny i
oczywiście Dzień Dziecka"
Dzieci promują swoje umiejętności poprzez udział w konkursach artystycznych organizowanych przez
krakowskie przedszkola, szkoły, Zarząd i Radę Dzielnicy IV oraz instytucje kulturalne miasta Krakowa.
Przedszkole współpracuje także z Katolickim Klubem Sportowym przy Kościele Św. Jadwigi.
Historia placówki:
Przedszkole zostało założone w 1980 roku. Usytuowane jest w typowym osiedlu mieszkaniowymPrądnik Biały. Znaczna większość absolwentów przedszkola uczy się w pobliskiej Szkole Podstawowej
Nr 58 oraz 21, co ułatwia kontakt z nauczycielami szkoły i uzyskiwanie informacji zwrotnej o losach
absolwentów.

