
 

Jako jedyne Przedszkole w mieście pracujemy zgodnie z założeniami pedagogiki Marii 

Montessori. Przedszkole realizuje założenia podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego zgodnie z wytycznymi MEN.  

Głównym zadaniem naszego przedszkola jest utrzymanie i doskonalenie mocnych stron 

placówki:  

1. Realizacja innowacji pedagogicznej – Metoda Marii Montessori.  

2. Indywidualizacja pracy oparta na poszanowaniu praw rozwojowych dziecka.  

3. Kulturalny entuzjastyczny stosunek do dzieci i rodziców.  

4. Wykwalifikowana, pełna pasji kadra pedagogiczna/ logopedia, terapia pedagogiczna, 

autyzm, edukacja montessoriańska/.  

5. Organizacja oraz uczestnictwo w różnych akcjach, konkursach.  

6. Szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym.  

7. Duży, samodzielny teren rekreacyjny złożony z placu zabaw oraz przyrodniczej ścieżki 

edukacyjnej.  

8. Sala Doświadczania Świata, która pozwala na wielozmysłowe poznawanie otoczenia. – 

znakomicie koreluje z metodą Montessori. Znajdujący się w niej sprzęt niweluje zaburzenia 

integracji sensorycznej, oraz zaburzenia sfery emocjonalnej  

9. Mobilna sali zabaw ruchowych – suchy basen, ścianka wspinaczkowa, tory przeszkód to 

nie tylko forma terapii, ale przede wszystkim świetna zabawa  

10. Gabinet terapeutyczny wyposażony w odpowiednie materiały rozwojowe do prowadzenia 

zajęć w ramach pomocy psychologiczno –pedagogicznej.  

Nasze standardy:  

Rozwijamy dziecięcą samodzielność – wierzymy, że doświadczanie radości z samodzielnie 

wykonanego zadania wzmacnia wiarę w siebie.  

Rozwijamy umiejętności społeczne. Dzieci doświadczają radości ze współdziałania w grupie 

zróżnicowanej wiekowo.  

Uczymy koncentracji i wyciszenia – podczas typowych zajęć przedszkolnych wprowadzane 

są tzw. lekcje ciszy.  

Doskonale przygotowujemy dzieci do następnego etapu edukacji, przeciwdziałamy 

problemom z nauką (dyskalkulia, dysleksja) poprzez jedyny w swoim rodzaju program 

edukacji.  



Dostosowujemy program nauczania do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych 

dzieci. Wspomagamy dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności 

intelektualnych potrzebnych w dalszej edukacji.  

Rozwijamy logiczne myślenie poprzez montessoriańską edukację matematyczną, gry 

planszowe, naukę kodowania i programowania w oparciu o pracę z ozobotami.  

Zapewniamy dzieciom lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ich ciekawości, 

aktywności i samodzielności.  

Przygotowujemy dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym /j. angielski/ oraz 

budujemy pozytywną motywację do nauki języka na dalszych etapach edukacyjnych.  

Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem poprzez wielozmysłowe doświadczanie, 

organizowanie wycieczek, spotkań z ciekawymi ludźmi oraz poprzez współpracę ze 

środowiskiem lokalnym  

Rozwijamy i podtrzymujemy tożsamość rodzinną i narodową  

Uczymy porządku oraz szacunku do pracy innych dzieci, np. odkładam materiał na miejsce, 

nie przeszkadzam innym, nie zabieram materiału z którym pracuje inne dziecko.  

W ramach oferty programowej proponujemy dzieciom:  

• całoroczne autorskie projekty edukacyjne  

• zajęcia artystyczne i teatralne,  

• codzienne spotkania z książką  

• prace w ogrodzie „ Mały ogrodnik”  

• zajęcia usprawniające aparat artykulacyjny. Jest to tzw. gimnastyka buzi i języka 

pomagająca każdemu dziecku w poprawnej wymowie i dykcji – prowadzi logopeda.  

• zajęcia biblioteczne „Mam zawsze kontakt z książką”  

• zajęcia szachowe  

• zajęcia badawcze „Działam, doświadczam, odkrywam - doświadczenia i eksperymenty z 

zakresu zjawisk fizycznych i przyrodniczych”  

• spotkania z artystami i ludźmi ciekawych profesji  

• koncerty i przedstawienia dla i z udziałem rodziców  

• udział w ogólnopolskich projektach edukacyjnych  

Na życzenie rodziców organizujemy zajęcia dodatkowo płatne: tańce, logorytmika.  



Nasi nauczyciele to wykwalifikowani, doświadczeni pedagodzy wychowania 

przedszkolnego wykształceni pod katem pracy metodą Montessori. Posiadamy zróżnicowane 

kwalifikacje pedagogiczne: logopeda, oligofrenopedagog, nauczyciel języka angielskiego, 

terapeuci pedagogiczni oraz nauczyciele posiadający  kwalifikacje do pracy z dziećmi 

autystycznymi. Jako zespół współpracujemy ze sobą, wymieniamy doświadczenia, 

nieustannie się dokształcamy,  aby jak najlepiej wspierać rozwój dzieci. Łączy nas pasja 

wychowania i radość z codziennej pracy z dziećmi. 

Rodzice to nasz najważniejszy partner w pracy wychowawczej. We współpracy  

z rodzicami pomagają nam nowoczesne narzędzia komunikacji, pozwalające na bieżące 

informowanie o postępach i osiągnięciach przedszkolaków, dające możliwość prowadzenia 

 i udostępniania dokumentacji zdjęciowej. 

Nasi absolwenci : 

• są radośni, kreatywni i twórczy, 

• mają ogromne poczucie własnej wartości, 

• szanują siebie i swoje otoczenie, 

• potrafią pokojowo rozwiązywać konflikty, przewodzić, a także być częścią zespołu, 

• są samodzielni i pełni wiary we własne siły, 

• są skoncentrowani i potrafią słuchać, 

• radzą sobie z trudnościami na poziomie nabytej odporności emocjonalnej 

 

Wyżywienie: 6 zł/dzień (pierwsze i drugie śniadanie, obiad, podwieczorek oraz owoce i 

napoje w trakcie dnia. Przedszkole bierze udział w akcji: „ 5 porcji warzyw i owoców” 


