
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA 
 

DANE OGÓLNE 
 

 Przedszkole Miejskie w Maszewie jest placówką publiczną, do której 

uczęszczają dzieci w wieku 3 - 6 lat, a w szczególnych przypadkach 2,5. 

Dzienny czas pracy przedszkola wynosi 9,5 godziny (6.30 – 16.00). 

 

 

LOKALIZACJA 
  

 Przedszkole mieści się w przestronnym, jednopiętrowym, wolnostojącym 

budynku, otoczonym dużym ogrodem, który został zagospodarowany na ogród 

jordanowski. Znajdują się tam urządzenia do zabaw, a także część wydzielona 

jako boisko do gier w piłkę i organizacji imprez plenerowych. Zaletą 

usytuowania budynku jest duża odległość od głównej ulicy, co wpływa na 

bezpieczeństwo dzieci. 

 
 

TRADYCJE I OBRZĘDOWOŚĆ 
 

 Przedszkole wypracowało tradycje i obrzędowość. Należą do nich: 

 organizowanie akcji proekologicznych: „Sprzątanie Świata”, „Dzień 

Ziemi”, udział w Sejmiku Ekologicznym organizowanym przez lokalną szkołę 

 Święto Pluszowego Misia 

 Dzień Chłopaka 

 Dzień Kobiet 

 Dzień Babci i Dziadka 

 Bal Karnawałowy 

 Powitanie Wiosny 

 Dzień Matki i Ojca 

 Dzień Dziecka, Żakinada 

 Świętowanie urodzin dzieci 

 Organizowanie uroczystej Wigilii z udziałem władz samorządowych 

 Koncert Kolęd i Pastorałek w Kościele Parafialnym 

 organizowanie konkursów świątecznych 

 kultywowanie tradycji patriotycznych 

 organizowanie Gminnego Konkursu Recytatorskiego Dzieci Młodszych:  

 udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza” 

 organizowanie akcji charytatywnych wynikających z potrzeb społeczności 



lokalnej np. zbieranie nakrętek od butelek na rzecz chorych ludzi, a także 

zbieranie pożywienia dla zwierząt leśnych: kasztany, żołędzie 

 organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi: policjantem, strażakiem, 

pielęgniarką, myśliwym, pracownikami poczty, służby zdrowia, biblioteki, 

apteki 

 poznanie historii Maszewa, zabytków, legend, walorów przyrodniczych 

oraz instytucji użyteczności publicznej takich jak: Urząd Miejski, Szkoła 

Podstawowa w Maszewie, Dębicach, Rożnowie, Gimnazjum w Maszewie, 

Poczta, Biblioteka, Ośrodek Zdrowia, Ośrodek Kultury i Sportu 

 

 

PROMOCJA PRZEDSZKOLA 
 

 Nasze przedszkole prowadzi szeroką akcję promocyjną poprzez: 

- zamieszczanie informacji na gazetkach grupowych 

- prowadzenie kroniki przedszkolnej 

- prowadzenie i uaktualnianie strony internetowej: www.przedszkolemaszewo.pl 

- umieszczanie informacji z działalności przedszkola w Biuletynie Maszewskim 

- umieszczanie informacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w 

Maszewie 

 

MISJA PRZEDSZKOLA 
 

KAŻDE DZIECKO JEST DLA NAS WAŻNE                         

I WYJĄTKOWE!                                                   

UCZYNIMY WSZYSTKO, ŻEBY CZUŁO SIĘ 

BEZPIECZNIE I BYŁO AKCEPTOWANE.                     

NASZYM ZADANIEM JEST POMOC W 

POZNANIU SIEBIE, BYCIA TOLERANCYJNYM , 

OTWARTYM  I SAMODZIELNYM 

CZŁOWIEKIEM. 
 
 
 

 

 

http://www.przedszkolemaszewo.pl/


SYLWETKA ABSOLWENTA NASZEJ 

PLACÓWKI 
 

• potrafi umiejętnie wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce 

• potrafi obcować w środowisku przyrodniczym 

• jest wrażliwy na sztukę 

• zna zasady zdrowego stylu życia 

• potrafi współdziałać w zespole 

• zna i respektuje normy społeczne 

• jest twórczy 

• zna tradycję regionu 

• jest otwarty na problemy innych 

• jest komunikatywny 

• jest sprawny fizycznie na miarę swoich możliwości 

• jest osłuchany z językiem angielskim 

 

PODNOSZENIE WYNIKÓW KSZTAŁCENIA 
 
 W celu uzyskania wysokich efektów kształcenia nasze przedszkole: 

 diagnozuje i analizuje osiągnięcia dzieci, uwzględniając ich możliwości 

rozwojowe. Wychowawcy określają mocne i słabe strony dziecka, 

zainteresowania, uzdolnienia. Formułują i wdrażają wnioski z analizy diagnoz w 

celu określenia kierunków pracy oraz rozwijania umiejętności dzieci 

 wdraża dzieci do samodzielności na rzecz własnego rozwoju 

 podejmuje działania wychowawcze mające na celu eliminowanie 

zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań 

 poznaje środowisko dziecka w celu wypracowania jednokierunkowych 

oddziaływań w domu i przedszkolu 

 realizuje nowatorskie rozwiązania programowe gwarantujące wysoką 

jakość pracy przedszkola 

 uczestniczy w konkursach lokalnych, gminnych i ogólnopolskich 

 organizuje pracę wyrównawczą z dziećmi mającymi trudności  w nauce 

 organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną 

 organizuje zajęcia rewalidacyjne  

 organizuje zajęcia logopedyczne 

 organizuje zajęcia rytmiki 

 organizuje naukę języka angielskiego 

 

 METODY WSPOMAGAJĄCE PRACĘ  

 Z DZIEĆMI 



 
 Nauczyciele w pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej 

wykorzystują następujące metody pracy: 

-  Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne  

- Pedagogikę Zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i 

Animatorów „Klanza” 

- Kinezjologię Edukacyjna wg Paula Dennisona - program ćwiczeń 

ruchowych aktywizujących proces uczenia się 

- Metodę Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz  

- Glottodydaktykę  

- Relaksację  

- Techniki parateatralne 

- Bajkoterapię 

- Dramę 

 

PROGRAMY REALIZOWANE  

W PRZEDSZKOLU 
 

Programy wychowania przedszkolnego wybrane przez nauczycieli. 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny 

Program Emocjonalny 

Program Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” 

Program Adaptacyjny 

Program Patriotyczny 

Program Logopedyczny 

 

DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZO – 

WYCHOWAWCZA 
 

W celu uzyskania wysokich efektów działalności opiekuńczo-

wychowawczej przedszkole opracowało następujące procedury: 

- Procedurę dotyczącą bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w placówce 

przedszkolnej 

- Standardową procedurę ewakuacji dzieci, nauczycieli oraz pracowników z 

budynku przedszkola 

- Procedurę organizacyjną wycieczki oraz zachowania bezpieczeństwa w trakcie 

jej trwania 

- Procedurę postępowania w sytuacji samowolnego opuszczenia przedszkola 

przez dziecko 

- Procedurę postępowania w przypadku zagrożenia zdrowia bądź życia w 



wyniku wypadku lub czynu karalnego 

- Procedurę przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków 

 

Przedszkole w celu wspomagania rozwoju dzieci współpracuje z 

logopedą, psychologiem, pedagogiem specjalnym. 

 

Przedszkole  współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie 

dofinansowywania posiłków dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji 

materialnej. 

 

Przedszkole współpracuje z Caritas podczas udzielania  doraźnej pomocy 

rzeczowej. 

  

Przedszkole  współdziała ze środowiskiem zewnętrznym: policją, strażą 

pożarną, lokalnymi szkołami,  parafią. 

 

Cele i zadania realizuje dyrektor, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy 

administracyjno - obsługowi we współpracy z rodzicami, 

poradnią psychologiczno  - pedagogiczną, organizacjami i instytucjami 

wspierającymi działalność przedszkola, a także  w porozumieniu z organem 

prowadzącym placówkę Urzędem Miejskim w Maszewie i nadzorującym 

Kuratorium Oświaty w Szczecinie. 

 

BAZA PRZEDSZKOLA 

 
Przedszkole posiada: 

 

- 4 sale dydaktyczne z niezbędnym wyposażeniem i łazienkami. Sale są 

duże, kolorowe, wielofunkcyjne, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci, w 

salach zorganizowane są kąciki tematyczne, doposażone raz w roku w nowe 

zabawki i pomoce; każda z sal posiada dodatkowo własne pomieszczenie 

gospodarcze  

- gabinet logopedyczny 

- sala do pracy indywidualnej 

- kuchnię z zapleczem gospodarczym oraz magazynem żywności. 

Wszystkie dania przygotowywane są na miejscu, w kompleksie kuchennym, 

spełniającym wymogi sanitarno- epidemiologiczne.  

- duży ogród z wyposażeniem: piaskownice, zjeżdżalnia,  huśtawki, 

karuzela.  

- pomieszczenia administracyjne – gabinet dyrektora, sekretariat, gabinet 

intendentki 

- niewielki parking 



 

 

 

KADRA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA 

 

DYREKTOR 

Małgorzata Rojek 

 

NAUCZYCIELE 

Beata Okrasińska 

Iwona Kaglik 

Izabela Dubis – Kurczaba 

Joanna Miśkiewicz-Niemczyn 

Marzena Radawiec 

Wioletta Mamos 

 

Alicja Lewandowska 

Anna Żak 

Kornelia Wiczkowska 

 
 

 
 


