
 

 

 

Nasze przedszkole 

„Kujawiaczek”  

 Co rodzic powinien 

wiedzieć? 
 

 

 

 

 

 

Rok szkolny 2020/2021 



„Kiedy dzieci są małe, daj im solidne korzenie- kiedy są duże podaj im skrzydła” 

Tymi słowami wita wszystkich przedszkolaków Przedszkole Samorządowe „Kujawiaczek" 

Szanowni Rodzice! 

Wakacji czas już minął, pora rozpocząć nowy rok szkolny. Choć czas, w którym nam 

przyszło żyć jest inny, może bardziej trudny niż dotychczas to my niezmiennie  

z utęsknieniem czekamy na nasze dzieci i na spotkanie z Państwem. Z powodu epidemii  

nie możemy zorganizować zebrań z rodzicami. Będziemy kontaktować się z Państwem 

poprzez stronę naszego przedszkola i Messenger.  

Katarzyna Ulewicz – Dyrektor przedszkola 

Kilka słów o nas 

W naszym budynku mieści się 5 przestronnych, kolorowych sal, bogato 

wyposażonych w zabawki oraz ciekawe pomoce dydaktyczne, stymulujące rozwój dzieci               

w każdym wieku. Różnorodne, ciekawie zaaranżowane kąciki tematyczne zachęcają                     

do wspólnej zabawy i pracy. Nad każdym oddziałem sprawuje pieczę inny patron, który                    

w szczególny sposób dba o swoich małych przyjaciół. I tak mamy: Misie, Motyle, Biedronki, 

Pszczółki, Żabki.  

W pełni wykwalifikowana kadra pedagogiczna, podmiotowo traktująca swoich 

wychowanków, prowadzi bardzo ciekawe zajęcia dydaktyczne, stosując nowoczesne metody, 

które przede wszystkim pobudzają i rozwijają twórcze myślenie i kształtują kreatywny 

stosunek dzieci do otaczającej je rzeczywistości. Przedszkolaki mają możność rozwijania się 

stosownie do potrzeb i możliwości, a dzięki stosowaniu metod aktywizujących, same uczą się 

radzić sobie z problemami i sytuacjami trudnymi. Nauczyciele są otwarci na autentyczną            

i pełną współpracę z rodzicami oraz wszelkie nowości metodyczne.  

Od wielu lat na terenie naszej placówki prowadzone są zajęcia  z  wykorzystaniem 

metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Ciekawą propozycją są też zajęcia 

integrujące KLANZA, które w innowacyjny sposób urozmaicają czas naszym milusińskich                            

i pomagają aklimatyzować się w przedszkolu i rozwijać zachowania prospołeczne. W pracy 

nauczycielki wykorzystują również metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz, odimienną 

metodę nauki czytania I. Majchrzak, elementy „Edukacji przez ruch” D. Dziamskiej, 

elementy metody Krakowskiej, elementy metody B. Strauss, elementy zabaw muzycznych                                 

M. Tomaszewskiej, elementy kinezjologii edukacyjnej oraz wiele metod aktywizujących,                         

a szczególnie elementy SI,  dramy. W ramach wspomagania rozwoju i indywidualizacji pracy 

stworzono salę terapeutyczną do zajęć logopedycznych i pracy indywidualnej lub w małych 

grupach 

 

 

 

 



Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej opiera się na: 

 

1. Podstawie programowej wychowania przedszkolnego. 

2. Programie wychowania przedszkolnego: „Od przedszkolaka do pierwszaka” -  

wydawnictwo WSiP oraz wzajemnie uzupełniających się programów autorskich naszych 

nauczycieli: 

  „Kujawy-  moja Ojczyzna”- program edukacji regionalnej, 

 „Z książką w świat”- program edukacji społeczno-moralnej, 

 „Dziecko przyjacielem przyrody”-  program edukacji ekologiczno - przyrodniczej, 

 „Bawmy się razem”-  program zabaw ruchowych,  

  „Zdrowy i bezpieczny przedszkolak”- program z zakresu bezpieczeństwa, 

 „Ja, Ty, My-  chodźmy tą samą drogą”-  program integracyjny, 

 „Budzić ciekawość” – program do pracy z dzieckiem zdolnym, 

 „Będę przedszkolakiem” - program adaptacyjny. 

3. Koncepcji Pracy Przedszkola Samorządowego „Kujawiaczek”. 

4. Rocznym planie  pracy na rok 2020/21. 

Ponadto: 

 Przedszkole bierze udział w  kampanii CPCD - program  czytające przedszkola.  Kampania 

czytania z hasłem „Czytaj dziecku 20 minut dziennie. Codziennie!”.  

 

Wzbogacając ofertę programową w pracy z dziećmi realizujemy różnorodne projekty: 

 

 projekt „Wszystko zaczyna się od czytania”, 

 projekt „Technoludek”, 

 projekt „Idź Ty lepiej koziołeczku szukać swego Pacanowa”,  

 projekt „Inni ale Tacy sami”, 

 projekt „Spotkanie przy choince”, 

 innowacje pedagogiczna „Rodzic z pasją”, 

 innowacje pedagogiczna „Uczymy dzieci programować”, 

 projekt „Czyste powietrze wokół nas”, 

 projekt „Bezpieczne dziecko – bezpieczne przedszkole”, 

 Udział w wielu konkursach i przedsięwzięciach organizowanych przez instytucje    

     działające na rzecz oświaty. 

               



W przedszkolu odbywają się bezpłatne zajęcia: 

 

  rytmiki, 

 języka angielskiego, 

 terapii logopedycznej, 

 religii. 

 

Zajęcia logopedyczne  

 

 Rozwój mowy jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa dziecko. Trwa 

on przez wiele lat i przebiega w indywidualnym rytmie. Prawidłowa wymowa ma duże 

znaczenie dla powodzenia w nauce czytania i pisania. Bez względu na przyczynę wystąpienia 

zaburzeń mowy, terapię wad wymowy należy podjąć jak najwcześniej.  

 

 Zakres działań logopedycznych 

We wrześniu przeprowadzane są przesiewowe badania logopedyczne. Dzieci  

ze zdiagnozowanymi wadami wymowy kwalifikowane są na zajęcia indywidualnej  terapii 

logopedycznej. Każde dziecko uczęszczające na terapię logopedyczną ma założony  

 Zeszyt logopedyczny, w którym na bieżąco odnotowywane są efekty pracy z dzieckiem oraz 

zapisywane ćwiczenia do realizacji w domu. Jest  też równocześnie zeszytem korespondencji 

logopeda-rodzic. Logopeda na bieżąco współpracuje z wychowawcami uczniów  objętych 

terapią logopedyczną.   W procesie terapii logopedycznej często niezbędna  jest konsultacja 

laryngologiczna, ortodontyczna, chirurgiczna, foniatryczna, audiologiczna bądź  

psychologiczna.  

Atrakcje 

 

Zapraszamy grupy teatralne z widowiskami dla najmłodszych dzieci, muzyków, 

którzy zapoznają nasze dzieci z różnymi stylami muzyki oraz z wieloma instrumentami, 

tancerzy, którzy zaznajamiają dzieci z różnymi stylami tanecznymi, zapraszamy 

przedstawicieli wielu ciekawych zawodów, maluchy mają organizowane bajkowe seanse 

kinowe w przedszkolu, organizujemy ciekawe wycieczki, jest wiele warsztatów plastycznych, 

dekoracyjnych, gastronomicznych oraz wiele innych ciekawych atrakcji. Również 

 dla rodziców organizowane są różnego rodzaju spotkania i warsztaty w miarę potrzeb. 

 

Kalendarz i tradycje naszego przedszkola  

 

Dzień Przedszkolaka, Wieczornica 11–listopada, Spotkanie przy choince, 

przygotowywanie i wystawianie przedstawień Bożonarodzeniowych „Jasełka”, cykliczne 

spotkania związane z kampanią CPCD – w ramach programu czytające przedszkola, Tydzień 

Kujawski, Biało– Czerwona Majówka, powitanie wiosny, spotkanie przy Wielkanocnym stole 

i „poszukiwania Zajączka”, Imieniny Książki – kolory pochód ulicami miasta, Dzień 



Rodziny, uroczystość zakończenia roku. Oprócz imprez z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia 

Rodziny i Dnia Dziecka niewątpliwą wizytówką „Kujawiaczka" jest organizowanie 

rodzinnego Pikniku Rodzinnego, na którym serwowane są tradycyjne kujawskie potrawy jak: 

żurek, chleb ze smalcem i ogórkiem kiszonym. 

 

Działając na rzecz środowiska lokalnego wspólnie z dziećmi i rodzicami włączamy  

się do wielu akcji charytatywnych: 

 Zbiórka darów dla potrzebujących, 

 Zbiórka plastikowych nakrętek  na rzecz chorych dzieci, 

 Cykliczne działania na rzecz wspierania zwierząt z naszego schroniska, 

 „Góra grosza”, 

 „Dzieci – Dzieciom”, 

 Kartka Bożonarodzeniowa i Wielkanocna – pomoc organizowana przez Szkolne Koło                       

CARITAS. 

 

Adaptacja  

Problemy adaptacyjne występują u wszystkich dzieci, które po raz pierwszy zaczynają 

uczęszczać do przedszkola. U niektórych trwa to zaledwie chwilkę, a inne potrzebują dni                    

a czasem tygodni, aby poznać i zaakceptować nowe miejsce, w którym na dodatek nie ma 

osób najbliższych. Wszystkie maluszki przeżywają stres przed nową i nieznaną sytuacją. 

Również dla Was to trudne i stresujące wydarzenie. Możecie pomóc sobie i swojemu 

Zuchowi w tych trudnych chwilach i ograniczyć stres do minimum. Umożliwiając jak 

najszybsze zaprzyjaźnienie się z nauczycielem i przedszkolem oraz „przyjazne” wejście                  

w nową rolę „przedszkolaka”, rozwiejecie obawy swojego malucha. Wspólnie dajmy czas                 

i warunki na poznanie i polubienie miejsca i ludzi tak, aby nasze pociechy wiedziały,                       

że przedszkole to dobra zabawa, radość i bezpieczeństwo, a nie rozstanie. 

Oto kilka pomocnych informacji i sposobów na złagodzenie stresu Waszego dziecka                           

i rodzicielskich obaw. 

 

Adaptację ułatwia: 

 

 wewnętrzne przekonanie obojga rodziców, że przedszkole jest korzystne  

do prawidłowego rozwoju ich dziecka, 

 świadomy wybór placówki, 

 pozytywne, akceptujące nastawienie do przedszkola i personelu, 

 umożliwienie wcześniejszego poznania przedszkola przez dziecko, 

 częste kontakty dziećmi i z innymi dorosłymi, 

 uczenie samodzielności dziecka w codziennych sytuacjach, 

 zrozumienie dla stanów emocjonalnych dziecka i wspieranie go, 



 stopniowe wydłużanie pobytu dziecka w przedszkolu, 

 okazywanie spokoju, poczucia bezpieczeństwa podczas rozstania, 

 czas na bycie z dzieckiem po odebraniu go z przedszkola. 

 

 

Rady dla rodziców: 

 

 ciesz się i okazuj dziecku swoją radość z tego, że pójdzie do przedszkola, 

 pożegnanie powinno być krótkie: buziak i pa-pa, 

 nie składaj obietnic, których nie możesz dotrzymać np. nie mów, że idziesz  

      do samochodu i zaraz przyjdziesz, 

 witaj i żegnaj swoje dziecko z uśmiechem, 

 nie pytaj od razu: co robiło, poczekaj aż samo Ci się zwierzy, 

 nie pytaj: co i ile zjadło, ani z kim się bawiło – powoduje to stres i niechęć 

      do opowiadania, 

 pochwal je np. Byłeś dzielny/a. Jestem z Ciebie bardzo dumna, 

 okazuj dziecku radość, spokój oraz dodawaj otuchy, 

 uczestnicz w spotkaniach informacyjnych i zajęciach otwartych, 

 zorganizuj sobie czas na bycie z dzieckiem po odebraniu z przedszkola, 

 okazuj spokój, cierpliwość podczas rozstania i odbierania. 

 

Wyprawka 

Kochani Rodzice/Opiekunowie, wyprawka dla dzieci powinna zawierać: 

 kapcie na zmianę na jasnej podeszwie – podpisane we woreczku, 

 bluzeczkę, spodnie i majtki na zmianę (w razie drobnego wypadku ), 

 spodenki + koszulkę (na zajęcia gimnastyczne – 4- 5- latki). 

 

Organizacja pracy przedszkola 

 

Przedszkole czynne jest w  godzinach: 

 6.30 -16.30 (pobyt całodzienny), 

 8.00-13.00 (pobyt 5 godzinny), 

 schodzenie się dzieci do godziny 8.30 (po tej godzinie przedszkole będzie zamknięte), 

 zgodnie z procedurą w czasie pandemii rozstanie z dzieckiem odbywa się w drzwiach 

wejściowych, dziecko przejmuje osoba  upoważniona, dyżurująca w szatni, 

 kontakty indywidualne z nauczycielem odbywać się będą w wyznaczonym terminie,  

     po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się. 

 szczegółowe informacje dotyczące pracy przedszkola i poszczególnych grup  

      znajdować się będą na stronie naszego przedszkola i   grupowych Messengerach. 

 

 

 



Czas pracy poszczególnych grup 

 Grupa I 7.30 - 15.00 (Misie 3 -latki) mgr Marzanna Czyżniak, mgr Ewa Staszak,  

mgr Elżbieta Doręda, 

 Grupa II  6.30 - 15.30 (Motyle 4-latki) mgr Hanna Betlińska, mgr Ewa Staszak,  

 Grupa III 7.30 - 16.30 (Biedronki 5 -latki) mgr Magdalena Gregor, mgr Elżbieta 

Doręda, 

 Grupa IV 8.00-15.00 (Pszczółki 5 -latki) mgr Dorota Kurant, mgr Katarzyna 

Dziubich, 

 Grupa V  8.00-13.00 (Żabki 3,4- latki) mgr Elżbieta Sobieraj,  

 

Gotujemy, by dzieci zdrowo rosły 

 

Mamy własną dużą kuchnię i gotujemy potrawy od A do Z.  

Promujemy zdrowe jedzenie i dajemy gwarancję trzymania się poniższych zasad: 

  

 używamy świeżych produktów, które sami obrabiamy (nie stosujemy gotowych  

      mrożonych dań), 

 desery i wypieki przygotowujemy sami przy czym preferujemy desery na bazie  

      owoców, 

 sami przygotowujemy kompoty, herbatki i lemoniady – nie podajemy dzieciom 

napojów butelkowanych ani gazowanych, 

 ograniczamy stosowanie białej mąki – zamiast tego używamy mąki z pełnego    

      przemiału,  

 ograniczamy  białe pieczywo z pszenicy – stosujemy głownie pieczywo 100%  żytnie  

      razowe na zakwasie lub żytnio-pszenne na zakwasie, 

 nie podajemy wysoko przetworzonej żywności zawierającej chemiczne dodatki, 

 nie zagęszczamy zup mąką tylko przetartymi warzywami, 

 potrawy przyprawiamy świeżymi i suszonymi ziołami oraz bulionami własnej  

      produkcji (nie stosujemy kostek bulionowych, vegety itp. produktom zawierającym  

      wzmacniacze smaku), 

 dzieci mają nieograniczony dostęp do wody, 

 dzieciom z alergiami przyrządzamy te same potrawy, ale bez produktów  

      zawierających alergeny, chcemy aby nie czuły się pokrzywdzone. 

  

Nasza kuchnia jest nowoczesna, bezpieczna i higieniczna – spełnia wszystkie wymogi 

żywienia zbiorowego. Stosujemy się do zasad HACCP.  

 

 

 

 



Opłaty 

 

 W przedszkolu wszystkie opłaty są dokonywane na konta bankowe. 

Pobyt w przedszkolu w godzinach 08:00 - 13:00 jest bezpłatny, za każdą rozpoczętą godzinę 

wcześniej lub później naliczana jest kwota 1,00zł. Koszt całodniowego  9 godzinnego pobytu 

wyżywienia to 8,00zł. (śniadanko, obiad dwudaniowy, podwieczorek) i 4,00 zł (obiad 

dwudaniowy) pobyt 5 godzinny. 

 

Opłata za pobyt dziecka  i wyżywienie Rodzice są zobowiązani uiszczać z góry do 15-go dnia 

każdego miesiąca: 

Przedszkole Samorządowe 

ul. Poznańska 21 A 

w Piotrkowie Kujawskim 

BS 72 9551 0002 0004 8884 2000 0001 

 

Pozdrawiamy naszych Przedszkolaków! Życzymy dużo zdrówka! 

 Do zobaczenia 1 września! 

Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Pracownicy Przedszkola 

 

  


