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w Sokołowie Podlaskim 
realizują projekt:

W naszyM Przedszkolu
Wykorzystujemy aktywizujące metody pracy, które wspierają 
i rozwijają kreatywność dziecka.

Pracę wychowawczo-dydaktyczną wzbogacamy o innowacyj-
ne programy tj. Klucz do uczenia się, Mały Odkrywca w Przed-
szkolu,  Przyjaciele  Zippiego  oraz  wykorzystujemy  własne 
programy m.in. „Będę przedszkolakiem” oraz projekty eduka-
cyjne m.in. „Cztery pory roku”, „Ja i moje emocje”, „Bezpiecz-
ny przedszkolak-bezpiecznym uczniem”.

Tworzymy  różnorodne  kąciki  zainteresowań,  dając  dzie-
ciom możliwość: rozwijania pasji i uzdolnień oraz wyboru 
form aktywności. 

Organizujemy  różnorodne  imprezy,  konkursy  i  uroczystości 
z  udziałem  rodziców:  pasowanie  na  przedszkolaka,  jesienne 
spotkania integrujące, spotkania wigilijne, Dzień Babci i Dziad-
ka, widowiska muzyczne, Dzień Rodziny, pożegnanie  sześcio-
latków, jak również spotkania z ciekawymi ludźmi: leśniczym, 
strażakiem, policjantem, kucharzem, pisarką itp. Organizujemy 
wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do teatru, kina i inne.

Uczestniczymy w  różnorodnych  konkursach o  zasięgu miej-
skim i ogólnopolskim.

Realizujemy projekty unijne.

Dbając o wszechstronny rozwój naszych przedszkolaków or-
ganizujemy zajęcia dodatkowe tj: taniec nowoczesny i  ludo-
wy,  rytmika,  gimnastyka  korekcyjna,  zajęcia  twórcze,  język 
angielski oraz katecheza.

Na bieżąco informujemy rodziców o działaniach podejmowa-
nych w naszej placówce min.: poprzez systematycznie aktuali-
zowaną stronę internetową przedszkola.

Uroczyście obchodzimy dzień urodzin każdego przedszkolaka.

Wspomagamy rodzinę w wychowaniu dziecka, współdziała-
my z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowaw-
czych. Organizujemy warsztaty Akademia Mądrego Rodzica.

Priorytetem  naszej  działalności  jest  zapewnienie  naszym  
wychowankom  wszechstronnego  rozwoju,  bezpieczeństwa, 
akceptacji i poszanowania ich praw.



Przyjazne przedszkole – przedszkole z tradycjami.

nasza placówka  to budynek parterowy zaprojektowany wyłącznie 
dla potrzeb przedszkola. Jest otoczony spokojnymi uliczkami pełnymi 
zieleni, oddalonymi od miejskiego zgiełku, co stanowi wymarzone 
miejsce do spacerów. dookoła przedszkola znajdują się dwa place 
zabaw wyposażone w bezpieczny sprzęt z niezbędnymi certyfikata-
mi. Nasza placówka jest kolorowa i bajeczna. Dysponujemy dużymi, 
przestrzennymi  salami  oraz  gabinetem  do  zajęć  specjalistycznych 
(logopeda,  pedagog).  Racjonalne,  smaczne  i  domowe  posiłki  dla 
dzieci przygotowujemy we własnej, nowoczesnej kuchni. Personel 
przedszkola doskonale zna potrzeby i upodobania dzieci, troszczy 
się o to, aby czuły się u nas „jak u siebie w domu”. Tworzymy jedną 
wielką rodzinę.  W naszych wspólnych działania kierujemy się słowa-
mi J. Korczaka „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

nasz sukces to przede wszystkim zadowolone i szczęśliwe dzieci 
oraz aktywni rodzice. Ponadto:
•  jesteśmy laureatem Mazowsza i edycji konkursu Men „Mam 

6- lat” - posiadamy certyfikat nadany przez Ministra Edukacji Na-
rodowej „Przedszkole dobrze przygotowujące dziecko do szkoły” 

•  zajmujemy czołowe miejsca w ogólnopolskich konkursach 
plastycznych 

„Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć, 
nauczyłem się w przedszkolu - o tym jak żyć, 
co robić, jak postępować, współżyć z innymi, 

patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać 
sobie lepszy świat.”

                                                                     robert Fulghum

drodzy rodzice!
Oddajemy w wasze ręce informacje dotyczące wychowania 
przedszkolnego, jego istotnej roli i ogromnego znaczenia w życiu 
każdego dziecka.

Od trzeciego roku życia dziecka zaczyna się okres zwany przed-
szkolnym. Oznacza to, że rozpoczyna ono edukację niezwykle 
ważną i korzystną dla jego rozwoju. 
Dziecko w przedszkolu:
•  dowiaduje się jaki jest świat poza rodziną i uczy się samo-
dzielności,

•  kształtuje swoją osobowość, rozwija wyobraźnię, talenty 
i uzdolnienia,

•  poznaje system wartości,
•  nabywa umiejętności dbania o zdrowie i bezpieczeństwo 
swoje i innych,

•  próbuje rozumieć i akceptować uczucia innych,
•  nabywa umiejętności funkcjonowania w grupie rówieśniczej,
•  poznaje wielu kolegów i uczy się z nimi współdziałać,
•  nabywa wiele innych umiejętności oraz wiadomości o otacza-
jącym go świecie.

Dla dziecka każdy dzień jest piękny, 
a następny może być bardziej magiczny i cudowniejszy...

 

dlatego - Witajcie w naszej przedszkolnej bajce!

zaPeWniaMy:
•  przyjazną, rodzinną atmosferę,
•  dobrą adaptację w nowych warunkach,
•  bardzo dobre warunki pobytu w przedszkolu i wysoko wy-
kwalifikowaną kadrę pedagogiczną dbającą o rozwój dzieci, 

•  bogate zaplecze pomocy dydaktycznych i zabawek,
•  aktywizujące metody pracy z dziećmi,
•  otwartość na wszystkie propozycje,
•  sprawne i nowoczesne zarządzanie,
•  aktywną współpracę ze środowiskiem,
•  systematyczną i aktywną współpracę z rodzicami,
•  posiłki zgodne z normami żywieniowymi bogate w owoce  
i warzywa.

Projekt „Witajcie w przedszkolnej bajce” realizowany jest w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kom-
petencji  w  regionach.  Działanie  9.1  Wyrównywanie  szans  edukacyjnych 
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 
oświaty. Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszech-
nienia edukacji przedszkolnej.

Celem projektu jest zwiększenie upowszechnienia 
edukacji przedszkolnej w sokołowie Podlaskim 

o 30% dzieci w wieku przedszkolnym.

W raMaCh ProjekTu zrealizujeMy:
•  Zajęcia rozwijające intelekt – oparte na doświadczeniach 

i eksperymentach, wprowadzające w innowacyjny sposób 
dzieci w świat słowa pisanego, czytanego – program „Mały 
odkrywca w przedszkolu”.

•  Spotkania z autorami książek. 
•  Warsztaty aktorskie dla dzieci.
•  Wycieczki do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. 
•  Wyjazdy do teatru i kina.
•  Zajęcia rytmiczne i taneczne, gimnastykę korekcyjną.
•  Zajęcia twórcze „Spotkania z kulturą i sztuką”.
•  Zajęcia logopedyczne i pedagogiczne.

dzięki realizaCji ProjekTu oraz sPraWneMu 
i noWoCzesneMu zarządzaniu PosiadaMy:

•  zestawy multimedialne: logopedyczny i pedagogiczny do 
wspomagania rozwoju dzieci,

•  tablice interaktywne, dzięki którym, nauka poprzez zabawę 
jest niezawodną formą aktywności wszelkich procesów edu-
kacyjnych dzieci,

•  nowy sprzęt rekreacyjno-sportowy na placu zabaw,
•  różnorodną  bazę do ćwiczeń koordynacji ruchowej i sensorycznej,
•  bogatą bazę do zajęć kreatywnych i muzycznych (nauka gry 

na instrumentach),
•  nowe materace z kompletami pościeli, 
•  nowe pomoce dydaktyczne, gry, zabawki, 
•  stroje do tańca nowoczesnego i tradycyjnego.


