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MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 12
JAROSŁAWIU

„Tam, gdzie nie ma dzieci, brakuje nieba”.
— Algernon Charles Swinburne

Wrzesień
J. Ficowski
Jeszcze lato nie odeszło a już jesień bliska.
Wrzesień milczkiem borowiki
skrył we wrzosowiskach.
Na polany rude rydze stadkami wygonił
i rumiane jabłka strąca raz po raz z jabłoni.
Jeszcze słońce o południu tak potrafi
przypiec, jakby to nie wrzesień rządził,
lecz upalny lipiec.
Ale już chłodniejsze noce, niż bywało
w lecie.
Liściom – żółknąć czas, a ptakom za morze odlecieć

GAZETKA DLA RODZICÓW
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Kochane Dzieci i Kochani Rodzice
Serdecznie witamy Was w naszym Przedszkolu
w nowym roku szkolnym 2019/2020.
Dzieciom życzymy dużo radości, wesołej zabawy, ciekawie
i przyjemnie spędzonych wielu chwil wśród rówieśników.
Rodzicom zaś, zadowolenia z podjętej decyzji
oddania dziecka do naszej placówki, obdarzenia nas zaufaniem,
iż sprostamy wielu Państwa oczekiwaniom.
Wszystkim naszym wychowankom życzymy miłego pobytu w przedszkolu.
Rodziców natomiast zapraszamy do współpracy i aktywnego udziału w życiu przedszkola.
Dyrektor i Pracownicy Przedszkola
KADRA PEDAGOGICZNA I PERSONEL POMOCNICZY
Dyrektor Przedszkola: mgr Beata Jusięga
Grupa I 3 - 4 latki „Motylki”
nauczyciel: mgr Barbara Ciupak
mgr Marzena Zając
mgr Beata Jusięga
nauczyciel j. angielskiego: mgr Ilona Szczepańska
pomoc nauczyciela: Aldona Jarosińska
Grupa II

4 - latki „Stokrotki”

nauczyciele: mgr Marzena Gilarska
mgr Zofia Roman
nauczyciel j. angielskiego: mgr Ilona Szczepańska
pomoc nauczyciela: mgr Elżbieta Brodowicz, Małgorzata Żurawska
Grupa III

5 -6 latki „Słoneczka”

nauczyciele: Maria Mac
mgr Zofia Roman
katechetka: mgr Agnieszka Błachuta
nauczyciel j. angielskiego: mgr Ilona Szczepańska
pomoc nauczyciela: mgr Monika Barska, Katarzyna Mamrak
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Grupa IV 6 - latki „Biedronki”
Nauczyciele: mgr Ewa Kołodziej
mgr Marzena Zając
nauczyciel j. angielskiego: mgr Ilona Szczepańska
katechetka: mgr Agnieszka Błachuta
pomoc nauczyciela: Małgorzata Kozdrowicz
zajęcia dodatkowe: rytmika, tańce
referent (opłaty): Albina Mrozowicz
intendent: Anna Drozd,
kucharka: Dorota Wróbel
pomoc kucharki: Anna Łuczko
konserwator: Wiesław Jakubik
Przedszkole, jest dla dzieci miejscem, w którym mają okazję do
gromadzenia doświadczeń, od chwili, gdy zdejmą płaszcz i buty, aż do momentu,
gdy pod opieką dorosłych opuszczają przedszkole. Ze względu na intensywność
uczenia się dzieci, na terenie przedszkola można wyróżnić następujące obszary
takiej aktywności:
 zabawy spontaniczne: realizowane są w czasie, gdy dzieci mogą bawić się
według własnego uznania;
 zabawy dydaktyczne: sytuacje, w których nauczycielka proponuje dzieciom
zabawę i kieruje jej przebiegiem;
 sytuacje regulujące pobyt dziecka w przedszkolu: ma to miejsce w czasie,
gdy dzieci ubierają się i rozbierają, sprzątają, pełnią dyżury w salach;
 zajęcia edukacyjne: jest to czas wypełniony zajęciami dydaktycznymi
organizowanymi przez nauczycielkę, w których uczestniczą wszystkie dzieci
w grupie;
 wydarzenia, w których uczestniczą dzieci, typu: przedstawienie przedszkolne,
przyjmowanie gości, konkursy przedszkolne itd.;
Z intensywnym procesem uczenia się dzieci, najsilniej kojarzą się zabawy
dydaktyczne i zajęcia edukacyjne, a w przypadku maluchów opanowywanie
czynności samoobsługowych. Należy jednak pamiętać, że dzieci uczą się także
w zabawach spontanicznych oraz w sytuacjach organizacyjno – porządkowych.
Nauczycielki mając świadomość, że zabawa jest główną formą aktywności
dziecka, starają się o to, aby zajęcia były nasycone zabawami.
Dyrektor, Nauczyciele i Personel Przedszkola
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KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA
Wizja:
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2.

3.
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5.
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6.
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8.
9.

Tworzymy przedszkole przyjazne dzieciom, rodzicom, nauczycielom,
w którym wszyscy czują się dobrze.
Wykwalifikowana i systematycznie doskonaląca się kadra pedagogiczna
stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju, zaspokajania potrzeb oraz
wyzwalania twórczej aktywności dziecka.
Nasi wychowankowie wyposażeni są w wiedzę, umiejętności
i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole
i dorosłym życiu.
Naszych wychowanków cechuje otwarta i twórcza postawa wobec ludzi
i otaczającego świata.
W kolorowych i dobrze wyposażonych salach dzieci rozwijają swoje
zainteresowania,
zdobywając
umiejętności
i
wiedzę
zgodnie
z indywidualną drogą rozwoju.
Tworzymy przedszkole bogato wyposażone w nowoczesne pomoce
dydaktyczne.
Misja:
W pracy wychowawczo – dydaktycznej wykorzystujemy programy
autorskie.
Stwarzamy dzieciom odpowiednie warunki do rozwoju emocjonalnego,
poznawczego i społecznego.
Rozwijamy kreatywność, wyobraźnie i twórczość, umożliwiamy kontakt
z różnymi formami sztuki dostosowanej do wieku dziecka.
Wychowujemy dziecko do życia w zgodzie z samym sobą z ludźmi
i otaczającym
światem, dobrze przygotowane do podjęcia nauki
w szkole.
Stwarzamy sytuację umożliwiające twórcze działanie i dokonywanie
wyboru.
Uczymy szacunku dla odmienności, dla uczuć i potrzeb innych ludzi,
umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
Zapewniamy dziecku bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu,
troskliwa opiekę i akceptację.
Zapewniamy indywidualne podejście do każdego dziecka, co pozwala mu
na odkrycie i pielęgnowanie Jego wrodzonych talentów.
Dbamy o dobre relacje z rodzicami poprzez otwartą i jasna komunikację
wzajemnych oczekiwań.
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10.

Wspieramy rodziców w procesie wychowania dziecka.
Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je do
odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Stwarzamy
każdemu dziecku szanse rozwoju na miarę jego możliwości. Pragniemy
w każdym dziecku rozbudzić ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość
i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą,
zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na
pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych,
lepszych i oryginalnych rozwiązań.

Aby zrealizować w/w zamierzenia Przedszkole przyjmuje do realizacji:

CELE GŁÓWNE
 każde dziecko ma poczucie swojej wyjątkowości i wartości;
 każdy nauczyciel wykazuje się kreatywną, poszukującą postawą wobec
własnej pracy;
 partnerzy i zasoby przedszkola pomagają w przygotowaniu dzieci do życia
w nowoczesnej rzeczywistości przy jednoczesnym poszanowaniu tradycji
i wartości uniwersalnych.






ZADANIA
wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci na górnej granicy ich
możliwości;
wspieranie nauczycieli w kreowaniu własnej osobowości zawodowej;
poszerzenie grona partnerów do realizacji celów rozwojowych przedszkola;
unowocześnienie i wzbogacenie bazy przedszkola niezbędnej do realizacji
wyznaczonych zadań.
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DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

06.30 - 07.45

07.45 - 07.55
07.55 - 08.05
08.05 - 08.30
08.30 - 09.00
09.00 - 09.40
09.40 - 09.50
09.50 - 10.00
10.00 - 11.15
11.15 - 11.30
11.30 - 12.15
12.15 - 12.30
12.30 - 13.45

12.30 - 13.45
13.45 - 14.00
14.00 - 14.30
14.30 - 16.30

Schodzenie się dzieci. Tworzenie warunków do zabaw
odpowiadających zainteresowaniom dzieci. Gry i zabawy
dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp.
Oglądanie książek, albumów, czasopism. Prace porządkowe
w sali.
Ćwiczenia poranne.
Czynności higieniczne oraz przygotowanie do śniadania.
Śniadanie
Przygotowanie do zajęć.
Zajęcia dydaktyczne będące realizacją treści z programu
wychowania przedszkolnego „Razem w przedszkolu”.
II śniadanie – owoce
Przygotowanie do wyjścia do ogrodu – czynności
samoobsługowe
Pobyt w ogrodzie- zabawy i gry ruchowe, obserwacje
przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, zabawy dowolne
Czynności higieniczne w łazience oraz przygotowanie do
obiadu
Obiad I - drugie danie
Odpoczynek –słuchanie muzyki, bajek, opowiadań
Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, badawcze, zabawy
ze śpiewem, działalność plastyczna, zabawy ruchowe, zabawy
dowolne w sali lub ogrodzie przedszkolnym.
Realizacja zajęć dodatkowych w ustalonych godzinach
w poszczególnych grupach
Czynności higieniczne w łazience oraz przygotowanie do
podwieczorku.
Obiad II - zupa
Stworzenie warunków do zabaw odpowiadających
zainteresowaniom dzieci. Praca indywidualna i zespołowa.
W zależności od pory roku – zabawy dowolne w ogrodzie.
Rozchodzenie się dzieci.
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Pierwsze tygodnie w przedszkolu

Fot. Getty Images/FPM

Czas robi swoje. Ta zasada idealnie sprawdza się w sytuacji, gdy dziecko
zaczyna chodzić do przedszkola.
Adaptacja dziecka w przedszkolu może trwać kilka tygodni: trzy, sześć,
a niekiedy nawet dziesięć. Dziecko musi w tym czasie poznać nowe miejsce,
przystosować się do innego rytmu dnia, a także zaakceptować obowiązujące
w przedszkolu zasady. Nawiązuje relacje z panią, opiekunkami, dziećmi. To
wszystko wymaga od niego sporego wysiłku. Procesowi oswajania tych
wszystkich nowości sprzyja regularność. Gdy maluch choruje i nie chodzi do
przedszkola, proces adaptacji przedłuża się.
Adaptacja... rodziców
Pierwsze tygodnie malucha w przedszkolu to także trudny czas dla rodziców.
W zawirowaniach własnych emocji, kiedy radość i duma przeplata się
z niepokojem i troską, warto pamiętać, że to dziecko wymaga wsparcia. Z tego
względu własne emocje najlepiej odreagować po odprowadzeniu malucha do
przedszkola.
Dobry start
Proces oswajania nowej rzeczywistości przebiega dużo sprawniej, jeżeli maluch
będzie mógł wykorzystać wcześniej opanowane umiejętności. Gdy więc dziecko
ma doświadczenia w przebywaniu poza domem bez rodziców, będzie mogło
wykorzystać je w przedszkolu.
Jeśli maluch potrafi samodzielnie umyć i wytrzeć rączki, samodzielnie zjeść
obiad, założyć spodnie i buty, łatwiej mu będzie się odnaleźć w nowym miejscu.
Jeśli spotyka się z innymi dziećmi, bawi się na placach zabaw, chodzi do klubu
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malucha, jest zapraszane do kolegi, ma większe szanse na nawiązanie udanych
relacji z innymi dziećmi w grupie.
Rodzice nie powinni być jednak zaskoczeni, gdy okazuje się, że to, co dziecko
sprawnie robiło w domu, w przedszkolu zupełnie nie wychodzi. Dzieje się tak,
gdy nabyte umiejętności są jeszcze nieutrwalone. Malec, który dopiero co
nauczył się korzystać z toalety, może "zapomnieć" o tym w przedszkolu. Często
też jest tak pochłonięty nowymi kolegami i zabawą, że nie nadąża z innymi
sprawami, jak na przykład zjedzenie całego obiadu.
Kryzysy
Pierwsze kryzysy w przedszkolu, to swoista huśtawka. Już wydawało się, że
wszystko układa się jak najlepiej, a tu następnego dnia maluch zanosi się
płaczem w drodze do przedszkola. Od czego to zależy?

Pierwszy kryzys
Bywa, że dziecko, które z nadejściem września biegło z radością do przedszkola,
po kilku dniach reaguje płaczem. Bo wtedy już wie, że czeka go rozstanie, że
może być trudno. Reaguje tak nie dlatego, że dzieje się coś przykrego, ale
dlatego, że wokół jest wiele nowości, a skala zmian jest ogromna. Najczęściej
kryzys przychodzi w pierwszym tygodniu, czasami później.

Kryzys po przerwie
"Nie cierpię poniedziałków" - wzdychają po weekendzie mama, tata i dziecko. Po
dłuższej nieobecności zawsze trudniej jest wskoczyć w przedszkolny rytm (my,
dorośli, także wiemy coś na ten temat - niełatwo nam zabrać się do pracy po
wakacjach czy długim weekendzie). Dlatego, o ile to tylko możliwe, nie należy
robić dodatkowych przerw w okresie adaptacji. Gdy dziecko zachoruje, nie mamy
wyboru. Nie warto jednak pozwalać na pozostawanie dziecka w domu, gdy może
iść do przedszkola. Po każdej przerwie dziecko na nowo musi się "dostroić". Aby
maluch załapał przedszkolny rytm i uwewnętrznił go, potrzeba kilku tygodni - bez
"przedszkolnych wakacji".
Kryzys "szatni"
Szatnia, to ważna strefa przejściowa. Niekiedy mokra od łez i wibrująca od
krzyków, tłumaczeń i tupiących nóżek. Szczególnie wczesną jesienią. Przejścia
ze świata rodzinnego do przedszkolnego nie należy wydłużać. Można się jeszcze
poprzytulać w szatni, ale w drzwiach sali pozostaje już jedynie czas na krótkie,
serdeczne i stanowcze pożegnanie. Podobnie jest przy odbieraniu dziecka
z przedszkola. Gdy dziecko chce się dalej bawić, a już czas wyjść, warto dać mu
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chwilkę na dokończenie budowli z klocków, sprzątnięcie, pożegnanie dzieci
i pani. I wyjść. Nie przeciągając wejścia ani wyjścia, dajemy dziecku
przewidywalny scenariusz, dzięki któremu może poczuć się bezpiecznie.
Cenne sygnały
O tym, czy adaptacja dziecka w przedszkolu przebiega normalnie, można się
dowiedzieć od pań, a także od samego dziecka.
• Pytajmy nauczycielek, jak dziecko zachowuje się w przedszkolu. Czy szybko
przestaje płakać i zaczyna się bawić?
• Jeśli dziecko bawi się, śpiewa poznane piosenki, w zabawach używa imion
dzieci z grupy, to znaczy, że nie spędził całego dnia w kąciku, tylko aktywnie
poznawał przedszkolny świat.
• Jeśli z tygodnia na tydzień dziecko zaczyna spokojniej spać, rozstaje się
z nami bez płaczu, przynosi z przedszkola rysunki, a w domu szybko regeneruje
siły, to może świadczyć o tym, że przyzwyczaiło się do nowej sytuacji.
Psycholog: Aleksandra Ksokowska-Robak i Katarzyna Zeh
Opracowała na podstawie internet
mgr Zofia Roman, mgr Marzena Gilarska
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Mamusiu, Tatusiu!
Właśnie zostałem przedszkolakiem.
Co to znaczy? Kochani rodzice już wam wyjaśniam!
- potrzebuje wygodnych ubranek: takich w których będzie mi
wygodnie w zabawach oraz które sam ściągnę i ubiorę po spaniu
lub toalecie
- poproszę też o zestawy zapasowych ubranek (i bielizny),
czekających w szafce. Wiecie-czasem pędzel z farbą nie trafi w
kartkę, a zupa udekoruje bluzkę, czasem zgubię drogę do toalety
lub zapomnę o niej świetnie się bawiąc
-lubię podpisane ubranka i buciki – gdy zapomnę co do mnie
należy Pani pomoże mi odnaleźć moje zguby
-przydadzą mi się wygodne kapcie: ze sztywną podeszwą w
dobrym rozmiarze, wygodne i chroniące przed wywrotką – wiecie
czasem lubię pobiegać z kolegami, a w zbyt luźnych kapciach łatwo
o wywrotkę!!
-przydadzą mi się chusteczki – mokre i suche, w końcu jestem
eleganckim przedszkolakiem i muszę dbać o mój nosek!!
-miło być punktualnym: jestem jeszcze malutki i nie lubię się
śpieszyć. Wyjdźmy z domu wcześniej, tak żebyśmy się nie
spóźnili. Tyle zabaw czeka na mnie w przedszkolu!!
-nie martwcie się; jestem niewątpliwie niesamowicie dzielnym
brzdącem, ale może przytrafić się tak, że kilka łez popłynie mi
z oczu przy pożegnaniu.
Bez obaw, to normalne! W końcu jestem jeszcze malutki
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Kącik Przedszkolaka
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Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej :
www.mp12.jaroslaw.pl

37-500 JAROSŁAW
Al. płk W. Szczepańskiego 2
Tel.16 6211173
e-mail: przedszkole.12@vp.pl
www.mp12.jaroslaw.pl

Skład Redakcyjny
mgr Zofia Roman
mgr Marzena Gilarska

Gazetka dla rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 12 w Jarosławiu Rok 2019/2020
Za zgodą Rady Pedagogicznej do użytku wewnętrznego przedszkola

