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PRZEDSZKOLE Z PASJĄ – TO MY - 

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 18 W PILE  IM. ,,KUBUSIA PUCHATKA” W PILE . 

 

               Nasze Publiczne Przedszkole nr 18 w Pile od 2005 r. nosi imię  ,,Kubusia Puchatka”. 

Zostało założone w lutym 1988 r.  

          

- to zdjęcie przedstawia wejście główne do przedszkola 

Na terenie placówki funkcjonuje  pięć oddziałów. Każdy z nich ma patrona- postać       

z utworu A.A Milne „Kubuś Puchatek”. Mamy zatem Puchatki, Tygryski, Króliczki, Kangurki     

i Sówki. 

       

- zdjęcia przedstawiają pasowanie na przedszkolaka przez panią dyrektor. 
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Efektem naszej pracy jest przedszkole, w którym dzieci czują się ważne, bezpieczne, 

akceptowane i dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole.  

Przedszkole w roku 2012 zdobyło certyfikat MEN „Przedszkola dobrze 

przygotowującego do szkoły”. W roku 2010 nasz autorski program edukacyjny „Pójdę do 

szkoły –Będę uczniem” (pani dyrektor Elżbiety Bukowieckej-Górny, oraz nauczycielek  A. 

Jaskólskiej– Gesek, E. Czarneckiej) zdobył III miejsce w ogólnopolskim konkursie Pomost 

wydawnictwa Wolters Kluver.  

     

                                       

- zdjęcia przedstawiają moment wręczenia nagrody za zajęcia III miejsca w Warszawie oraz 

uzyskany Dyplom.  

W lutym 2014 r. przeprowadzona była  ewaluacja problemowa zewnętrzna                  

w następujących  wymaganiach: Procesy wspomagania i rozwoju dzieci są zorganizowane w 

sposób sprzyjający uczeniu sie; Dzieci  nabywają wiadomości i umiejętności określone w 

podstawie programowej; Respektowane są normy społeczne. Poziom spełnienia wymagań 

we wszystkich  badanych obszarach został oceniony na najwyższym poziomie-  A.  
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W pracy wychowawczo – dydaktycznej z dziećmi  preferujemy otwarty styl i aktywne 

metody. Oferty edukacyjne korelują z potrzebami i możliwościami dzieci, wyzwalając ich 

potencjał twórczy.   

W przedszkolu panuje życzliwa i przyjazna atmosfera- nauczyciele, personel 

administracyjny i obsługowy stanowią zgrany zespół, a ich relacje są serdeczne i pełne 

wzajemnego szacunku. Wnętrze budynku przedszkola jest estetyczne, kolorowe, 

przystosowane wyposażeniem do potrzeb rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym.  

       

    

                         

- zdjęcia przedstawiają fragment wnętrza przedszkola (hol główny – wejście do szatni , jedna 

z sal zabaw). 
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Otoczenie budynku- nasz ogródek z roku na rok jest coraz ciekawszy, wyposażany      

w nowoczesny sprzęt do zabaw dla naszych wychowanków.  

       

 

             W trakcie codziennego pobytu dzieci w przedszkolu towarzyszy nam zabawa, bo 

właśnie poprzez zabawę – uczymy i zachęcamy dzieci do podejmowania twórczej 

aktywności, rozwijania pasji, zainteresowań i talentów. Przedszkole zapewnia wszystkim 

wychowankom poczucie akceptacji i bezpieczeństwa, przygotowujemy dzieci do przeżywania 

sukcesu i radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych.                                                                                                                         

Najważniejszym priorytetem działań naszego przedszkola jest dobro dziecka oraz 

wszechstronny jego rozwój. 
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Szczególnie ważne jest w naszej placówce: 

- bezpieczeństwo /jako warunek zdrowia fizycznego i psychicznego/ oraz prawidłowych 

postaw dzieci, pracowników i rodziców. 

   W ramach tego tematu realizowaliśmy innowację ,,Bezpieczne przedszkole- bezpieczny 

przedszkolak”. Dzieci brały udział w cyklicznych spotkaniach z policjantem na terenie 

przedszkola. Organizowałyśmy wycieczki do Komendy Powiatowej Policji, Straży Pożarnej 

oraz Przychodni Lekarskich. Od kilku lat w naszej placówce zajmujemy się zagadnieniem         

z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa.  

    

- zdjęcia przedstawiają spotkania z Policjantem w przedszkolu i  Strażą Miejską  

W bieżącym roku chcemy dołączyć do grona bezpiecznych przedszkoli w Polsce.  Pani 

dyrektor we współpracy z gronem pedagogicznym opracowała „Procedury bezpiecznego 

pobytu dziecka przedszkolu”, które opublikowała w wydawnictwie prawniczym MM 

Miesięcznik - Dyrektor Przedszkola. Obowiązują one pracowników naszego przedszkola,  jak i  

rodziców naszych wychowanków.  
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W ramach realizowanych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa,  nasz ogród 

przedszkolny został wyposażony w tablicę – Regulamin korzystania z ogrodu przedszkolnego 

oraz tabliczki z piktogramami – sposobem korzystania ze sprzętu w ogrodzie. Wszystkie te 

elementy zostały sfinansowane z funduszu prewencyjnego firmy ubezpieczeniowej.  

                                                          

- to tablica – regulamin korzystania z ogrodu przedszkolnego  

Poczucie bezpieczeństwa wpływa na tempo rozwoju dziecka, poczucie wartości, służy 

prawidłowej współpracy, wzajemnej akceptacji i zachowania dobrego klimatu w przedszkolu. 

Nasze przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach praktycznych z cyklu ,,Mały ratownik”. Uczyły 

się, jak udzielać pierwszej pomocy i jak należy zachować się w sytuacjach niebezpiecznych      

i trudnych. To było dla nich nowe przeżycie.  

               

- te zdjęcia przedstawiają zajęcia z udzialania pierwszej pomocy.  

Niezwykłe zaangażowanie w powyższe działania wpłynęły także bardzo pozytywnie na nasze 

postawy nauczycielskie. 
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- przygotowanie dzieci do podjęcia zadań szkolnych  

Ważnym zadaniem realizowanym przez przedszkole jest przygotowanie dzieci do 

podjęcia zadań szkolnych. Twórcze grono pedagogiczne przedszkola, po uzyskanym sukcesie 

programu autorskiego pt.: „Pójdę do szkoły- będę uczniem”, postanowiło realizować jego 

założenia w postaci innowacji pedagogicznej. Zrealizowane zamierzenia programu pozwoliły 

wziąć udział w I edycji konkursu MEN- „Mam 6 lat – więc idę do szkoły” i w osiągnięciu II 

wyróżnienia na poziomie wojewódzkim, a w konsekwencji zdobyciu certyfikatu „Przedszkola 

dobrze przygotowującego do szkoły” w 2012 r.  

                              

- oto nasz certyfikat. 

Badane losy absolwentów potwierdzają trafność uzyskanego certyfikatu. Nasi 

absolwenci z powodzeniem podejmują edukację szkolną i osiągają wysoki wyniki w nauce. 

Biorą również udział w olimpiadach szkolnych  i konkursach.   

                      
- zdjęcia przedstawiaja zajęcia przedszkolaków w Szkole Podstawowej. 
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- ekologia 

   Już od paru lat kładziemy nacisk na edukację ekologiczną, bo przecież zdajemy sobie 

sprawę z ważności zagadnienia. Mamy dobre wyniki w tym zakresie. Co roku nasze 

przedszkole bierze udział w organizowanych konkursach miejskich i między przedszkolnych.   

W 2014 r. zdobyliśmy I miejsce w miejskim konkursie plastycznym nt. ,,Rowerowo- 

recyklingowo”. Dzięki inicjatywie pani dyrektor stworzyliśmy w naszej placówce miejsce-  

Laboratorium badawcze, które posiada wyposażenie do prac badawczych. To tutaj 

przedszkolaki zdobywają nowe doświadczenia, prowadzą eksperymenty i badania, 

zdobywają wiedzę praktyczną i odpowiedzi na wiele pytań.  
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 Nasze przedszkolaki doceniają wagę problemu segregacji śmieci. W każdej sali mamy 

odpowiednie pojemniki do segregacji śmieci. Coroczne uczestnictwo w programach ,,Moje 

dziecko idzie do szkoły”, ,,Bądźmy zdrowi- wiemy, więc działamy”, ,,Czyste powietrze wokół 

nas” /w ramach współpracy z lokalnym oddziałem Sanepidu/- wyzwala aktywność 

przedszkolaków w zakresie dbania o zdrowie swoje i rodziny, o  czystość najbliższego 

otoczenia.  

          

W ubiegłym roku pani dyrektor wraz z dwiema nauczycielkami przygotowały projekt 

edukacyjny-  „Mali ogrodnicy przedszkolnych upraw strażnicy”, który wspomaga działania 

przedszkola w zakresie rozwoju zainteresowań przyrodą i jej ochroną przez dzieci. Projekt 

zakładał założenie przedszkolnego ogródka warzywnego – który już w tym roku zaczął 

funkcjonować i będzie udoskonalany w najbliższym czasie.  

- zdrowe odżywianie i aktywność ruchowa 

    Śmiałym pomysłem pani dyrektor w tym zakresie było opracowanie autorskiej 

innowacji nt. ,,Kulinarne przysmaki- czyli co lubią przedszkolaki”. W ramach tego projektu 

przedszkolaki odkryły w sobie kulinarne pasje, zresztą nie tylko one- pracownicy i rodzice 

także! Wszyscy wzięli udział w ogłoszonym przez przedszkole ogólnopolskim konkursie o 

zakresie miejskim  pt.: ,,Ulubiona potrawa, danie…”  
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Wytworem tych działań był Kalendarz /całoroczny/ na rok 2013 z ciekawymi, 

najlepszymi,  nagrodzonymi przepisami!  

 

- to wzory kart z kalendarza na 2013 r.   

Dużo radości i satysfakcji sprawiło nam i dzieciom wypróbowanie tych przepisów! W 

ramach projektu zorganizowane były spotkania z rodzicami, gdzie mogli skonsumować 

przygotowane przez nasze panie kucharki zdrowe dania np. ciasto marchewkowe, zupę 

marchewkową, krokiety z nadzieniem mięsno-warzywnym itd. Odbyło się również  spotkanie 

z lekarzem- pediatrą nt.: ,,Zdrowego odżywiania u dzieci w wieku przedszkolnym”.  

Prowadzenie ciekawych zajęć kulinarnych przez nauczycielki pozwoliło rozwinąć pasje 

niektórych przedszkolaków. Powstały nowe autorskie surówki warzywne, sałatki owocowe, 

szaszłyki, ciasta dyniowe, marchewkowe itd. 

 

- tak przedszkolaki przygotowują smaczne potrawy. 
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W naszym przedszkolu od zawsze docenia się zdrowe jedzenie- nasz jadłospis jest 

codziennie urozmaicony, wzbogacany o nowe rozwiązania kulinarne. Najmłodsze grupy 

realizowały program „Zboża zjadamy- energię z nich mamy”, gdzie poznawały rodzaje zbóż, 

nasion, pestek i innych produktów spożywczych ważnych w diecie przedszkolaka. 

    

- tak przedszkolaki poznawały zboża i ich wartości. 

 

Dbamy także o kondycję wychowanków i rodziców jak i własną. Organizujemy 

Festyny Sportowe, współorganizujemy akcję osiedlową ,,Raz do roku – wokół bloku”, 

uczestnicząc m.in. w biegu pokoleń. W roku szkolnym 2013/14 uzyskaliśmy certyfilat MEN – 

„Przedszkola w ruchu”.            

      

- przedszkolaki w ruchu w przedszkolu i w sali gimnastycznej w Szkole Podsrtawowej. 
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Posiadamy dobrze wyposażony  ogród przedszkolny- gdzie dzieci zdobywają 

sprawności ruchowe, mamy ścieżkę zdrowia.  

    

- przedszkolaki uwielbiają zabawy na nowym sprzęcie.  

Zabawy tropiące to świetna zabawa i atrakcja dla dzieci- dlatego na święcie ziemniaka 

szukaliśmy ukrytych skarbów ziemniaczanych, pokonując liczne przeszkody! 
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                   Mamy opinię bezpiecznej, aktywnej, otwartej i życzliwej dzieciom i rodzicom 

placówki.  Cenieni jesteśmy za fachową kadrę pedagogiczną- która ciągle się doskonali             

i kształci! Cały czas rozwijamy się, poszukujemy nowych rozwiązań i pomysłów. Twórcza 

postawa pani dyrektor, a właściwie jej pasja, aktywność, inicjatywa i  zaangażowanie, która 

„zagrzewa” członków rady pedagogicznej do działania i w efekcie wpływa znacząco na życie i 

pracę placówki!  

Kilkuletnia współpraca ze środowiskiem lokalnym m. in. Powiatową Komendą Policji, 

Strażą Pożarną, Szkołą Podstawową, Biblioteką Miejską i osiedlową pozwoliła na stworzenie 

ciekawych scenariuszy zajęć, zabaw, akcji, imprez z dziećmi i rodzicami. Przedszkole co roku 

bierze udział w akcjach takich jak: Sprzątanie Świata, Góra grosza, Szlachetna paczka, zbiórka 

baterii, w akcjach charytatywnych na rzecz dzieci np. zbiórka nakrętek m. in. dla chorego 

absolwenta przedszkola- Filipa M., na rzecz Martynki B. i innych dzieci z zaprzyjaźnionych 

przedszkoli.  

Nasi wychowankowie biorą czynny udział w wielu konkursach, na których zajmują 

czołowe miejsca co jest  zasługą stosowania w naszym przedszkolu różnorodnych metod i 

form pracy- które pozwalają na lepsze przyswajanie przekazywanych treści, a tym samym 

uatrakcyjniają zajęcia! 

             Można by napisać niezmiernie wiele o naszych działaniach, akcjach czy innowacjach. 

Co roku powstają nowe projekty, programy, w których zachęcamy wychowanków do 

działania jak i ich rodziców. Biorą oni czynny udział w prelekcjach, pokazach, akcjach czy 

imprezach przedszkolnych. W swoich zbiorach mamy kilkanaście pucharów za zajęcie I, II czy 

III miejsca w Olimpiadach sportowych. 

              Dzięki edukacji i doskonaleniu wiedzy naszego grona pedagogicznego, nie zabraknie 

nam ciekawych pomysłów na dalsze lata pracy!  

               Z CAŁĄ PEWNOŚCIĄ MOŻEMY POWIEDZIEĆ O NASZYM PRZEDSZKOLU- ŻE JEST 

PRZEDSZKOLEM Z PASJĄ. NASZE DZIAŁANIA WYNIKAJĄ Z POTRZEB ROZWOJOWYCH             

I ZAINTERESOWAŃ WYCHOWANKOW A TAKŻE  Z PASJI TWORZENIA  ZARÓWNO PANI 

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  JAK I NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W PRZEDSZKOLU.     

UWIELBIAMY DZIECI, CHCEMY BYĆ ICH PRZEWODNIKAMI W ROZWOJU. CHCEMY BY DZIECI 

NA ZAWSZE PAMIĘTAŁY PRZEDSZKOLNY CZAS, JAKO OKRES BEZTOSKI, CZASU ZABAW I 

NIEZAPOMNIANYCH PIERWSZYCH PRZYJAŹNI! 

Opracowanie: 
E. Bukowiecka- Górny- dyrektor przedszkola 
M. Kamińska- nauczyciel 
Zdjęcia: zasoby przedszkola 


