
Przedszkole istnieje od roku 1969, swoją opieką obejmuje 125 dzieci w 5 

oddziałach.  

Przedszkole czynne jest od godziny 6.30 do 17.30. 

 

Jesteśmy przedszkolem ogólnodostępnym, jednak wśród naszych przedszkolaków 

jest wielu wychowanków ze specjalnymi potrzebami np.: uczęszczają do nas 

dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD, w bieżącym roku również z 

cukrzycą, dzieci z rodzin objętych opieką OPS i dozorem kuratora sądowego. 

Ponadto duża 

grupa dzieci z zaburzeniami integracji sensoryczno-motorycznej. 

 

Otrzymaliśmy certyfikaty: 

 

Optymistyczne Przedszkole 

Szkoła W Ruchu 

Szkoła Odkrywców Talentów 

 

Dyrektor Przedszkola otrzymała tytuł „Perła Optymizmu” 

Przedszkole bierze udział w Ogólnopolskiej Sieci Uczących się Przedszkoli 

„Supeł” 

W naszym przedszkolu powstał Bielański Klub Twórczego Nauczyciela, w ramach 

którego inicjujemy spotkania, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli i zachęcamy 

do dzielenia się własnym doświadczeniem i wiedzą. 

 

Realizujemy projekty edukacyjne: 

 

Mały Badacz 

Cała Polska Czyta Dzieciom 

Dzieciństwo bez Próchnicy 

Akademia Aquafresh 

Bezpieczne Przedszkole 



Dziedzictwo Kulturowe Polski 

Dobry Rodzic - Dobry Start 

Mamo, Tato Wolę Wodę 

 

Przedszkolaki i Rodzice razem z nauczycielami organizują i uczestniczą                      

w: Spotkaniach Rodzic Ekspert – podczas których rodzice opowiadają dzieciom  

o swoich zawodach, hobby np. nurkowanie, szycie, robienie soków owocowych            

i wiele innych.                                                                                              

Warsztatach teatralnych - to zabawy rozwijające wyobraźnię, wrażliwość                   

i twórcze myślenie. W ramach kółka teatralnego dzieci ćwiczą koncentrację 

uwagi, pamięć, koordynację wzrokowo- ruchową. Dla Rodziców udział w 

przygotowaniu spektaklu to okazja do budowania dobrych relacji z dzieckiem               

i z innymi rodzicami – swoisty rodzaj kuźni grup wspierających działalność 

placówki. Dzieci występując przed publicznością, uczą się pokonywania tremy, 

panowania nad emocjami. Najważniejszym dla wszystkich celem zajęć w ramach 

warsztatów teatralnego jest jednak zabawa i radośnie spędzony czas. 

Warsztatach naukowych – to zajęcia, we wszystkich grupach przedszkolnych. 

Dzieci mają możliwość przeprowadzenia samodzielnie prostych doświadczeń                  

i eksperymentów. Poznają tajniki fizyki i chemii ucząc się przez działanie. Główną 

ideą zajęć jest rozwijanie zainteresowań dzieci poprzez, eksperymenty oraz 

staranną obserwację otaczającego nas świata. 

Zajęciach plastycznych - dla dziecka jego własna twórczość jest źródłem 

radości, dobrej zabawy, zaangażowania i podstawową formą uczenia się. Poprzez 

swoje prace dziecko przekazuje nam swoje własne, indywidualne spojrzenie na 

świat. Zajęcia rozwijają talenty dzieci, ich wyobraźnię, pamięć, 

spostrzegawczość. 

Zajęciach tanecznych - podczas zajęć dzieci zaspokajają naturalną, 

spontaniczną potrzebę ruchu. Uczą się płynności ruchów, wdzięku, doskonalą 

koordynację wzrokowo-ruchową, rozwijają kreatywność. Zajęcia wyrabiają 

prawidłową postawę i poprawiają sprawność fizyczną. 

Kuchcikowo – dzieci poznają tajniki kuchni. Samodzielnie przygotowują produkty 

spożywcze, ciasteczka, wałkują ciasta, mieszają składniki, robią dżemy itp. 

Tworzą wiele zdrowych napojów warzywnych i owocowych. 

 

Regularnie Nasze Przedszkolaki odwiedza Ambasador Włoch, organizujemy 

Festyny Rodzinne, uroczystości Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy…. 

 


