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HISTORIA PRZEDSZKOLA

Luty 2016

W tym roku mija 39 lat odkąd pierwsze przedszkolaki przestąpiły
próg naszego przedszkola, które powstało 1 marca 1977 roku. Budynek
został zaadoptowany na potrzeby przedszkola po zlikwidowanej Fabryce
W tym numerze:
Ultramaryny. Początkowo ogród był bardzo mały, jednakże dzięki
ówczesnej pani Dyrektor Krystyny Markiewicz, został powiększony
o nowy teren. Ponieważ przedszkole otoczone jest starymi drzewami,
1
z przewagą kasztanowców, w 1999 roku powstał projekt folderu HISTORIA
promującego przedszkole. Na sesji Miejskiej Rady w dniu 25.04.2002,
po rozstrzygnięciu konkursu, zatwierdzono pełną nazwę naszej placówki:
Przedszkole Miejskie nr 4 "Pod Kasztanem"

KONCEPCJA
PRACY

W ciągu tych lat wiele się wokół nas zmieniło.
Starania i zabiegi obecnej Pani Dyrektor, Barbary Bittel, doprowadziły
do licznych zmian. Przedszkole zyskało nową szatę– zmodernizowano
kuchnię, rozbudowano budynek o nową salę zabaw i salę rekreacyjną, NOWATORSKIE
ROZWIĄZANIA
na której odbywają się liczne zajęcia z dziećmi (zajęcia rytmiczne,
gimnastyki korekcyjnej, i koncerty), a także spotkania integracyjne.
Na bieżąco modernizowany ogród, pozwala rozwijać sprawność fizyczną
kolejnym pokoleniom.
PROGRAMY

Kompetentna kadra pedagogiczna, systematycznie podnosząca
I PROJEKTY
swoje kwalifikacje i poszukująca nowych rozwiązań, zapewnia dzieciom
bezpieczeństwo, rozwój na najwyższym poziomie oraz najlepszą zabawę.
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KONCEPCJA PRZEDSZKOLA
Misja
Naszym marzeniem jest, aby dzieci bez widocznego wysiłku, bez dużego stresu, bez płaczu osiągnęły
granice, które będą nas zdumiewały. Aby były niezwykle pomysłowe, miały bogaty słownik, rysowały,
malowały , śpiewały i tańczyły oraz posiadały niepohamowany głód wiedzy.
Wizja
Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do
podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują
odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia
sukcesu i radzą sobie z porażkami.
Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone
są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne
umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.
Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają
możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć
dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.
Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i
dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie
otaczają opieką wszystkie dzieci.
Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje
rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są
skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną
atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.
Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale
wyposażone są w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i piękne zabawki. Nasz plac
zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy. Dzięki
skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobra opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza,
wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno - wychowawcze
i wpływa na wysoką ocenę. Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalowa, a zyskują na
tym przede wszystkim dzieci. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny,
a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.
Cele strategiczne:


Przedszkole ujednoliciło własne oddziaływania wychowawcze z oddziaływaniami rodziny.



Przedszkole Miejskie Nr 4 „Pod Kasztanem” w Pruszkowie dba o zdrowie i prawidłowy rozwój
fizyczny, społeczny i zdrowie emocjonalne dzieci.



Przedszkole dba o bezpieczeństwo dzieci i dorosłych i posiada nowoczesną bazę.



Przedszkole coraz lepiej przygotowuje dzieci do dalszego etapu kształcenia, stwarza warunki do
osiągania sukcesów zarówno dzieciom o naturalnym i przyspieszonym tempie rozwoju,
jak i dzieciom z trudnościami.
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NOWATORSKIE DZIAŁANIA
Nasza placówka realizuje założenia, które nie tylko podnoszą jakość jej pracy, lecz
także wzbogacają życie wychowanków oraz ich rodzin.


Organizujemy spotkania integracyjne dla dzieci i rodziców na jesieni, a także pikniki wraz
z nadejściem lata. W zależności od podejmowanych działań spotykaliśmy się na podchodach w lesie, święcie pieczonego ziemniaka, święcie plonów i pikniku dla Mam. Wydarzenia
te są ważne nie tylko dla nas, lecz tak dla naszych wychowanków, którzy długo opowiadają
o wrażeniach z tych spotkań.



Od lat bierzemy udział w inicjatywach, zorganizowanych na terenie miasta– byliśmy
jedynymi przedstawicielami poziomu przedszkolnego na ubiegłorocznym rajdzie „Szlakiem
Naszej Historii”, a także podczas obchodów Roku Chopinowskiego.



Dostosowanie diety do wymagań wychowanków z alergiami dowodzi, że nasza placówka
skupia się na indywidualnych potrzebach każdego dziecka. Przez dwa lata w naszym
przedszkolu były dziewczynki z cukrzycą insulinozależną– dzięki wyszkolonej kadrze miały
one możliwość uczestniczenia w życiu przedszkola na tym samym poziomie, co inni wychowankowie.



Naszą tradycją są wyjazdy na „Zielone Przedszkole” organizowane w najstarszej grupie.
Dzieci pięcio– i sześcioletnie mają możliwość przeżycia przygody na łonie natury bez
rodziców, za to w towarzystwie rówieśników oraz pod czujną opieką nauczycielek.



Organizujemy „Noc pidżamową” połączoną z obchodami Dnia Matki. Dzieci nie tylko
spędzają wyjątkową noc w przedszkolu, lecz nazajutrz własnoręcznie przygotowują
śniadanie dla swojej mamy. Wydarzenie to na długo zostaje w pamięci zarówno dzieci, jak
i ich Mam.



Bardzo ważną sprawą jest dla nas adaptacja dzieci, dlatego organizujemy dni
adaptacyjne, gdzie nowi wychowankowie poznają przedszkole i ogród, swoją salę,
zapoznają się z nauczycielkami prowadzącymi, a to wszystko pod czujnym okiem rodziców.



Nasze relacje z rodzicami wychowanków zawsze są na wysokim poziomie. Staramy się
zawsze być do ich dyspozycji– wysyłamy najnowsze wiadomości za pomocą poczty
internetowej, organizujemy zajęcia otwarte, gdzie mogą zaobserwować swoją pociechę na
forum grupy, a także organizujemy spotkania grupowe, m.in.. Jasełka, Pieczenie Pierniczków, czy Poszukiwania Wielkanocnego Zajączka.



Bierzemy udział w licznych akcjach charytatywnych, organizowanych na terenie miasta:
„Góra Grosza”, „I Ty możesz zostać św. Mikołajem”, czy „Wigilia dla Zwierząt”. Dzieci
uczą się pomagać innym i angażują do tego swoje rodziny. Zbieramy makulaturę, aby
uczyć dzieci zachowań proekologicznych.



Prowadzimy stronę internetową, gdzie rodzice czytają o nowych projektach, zapoznają
się z planami zajęć oraz oglądają galerie zdjęć z wydarzeń przedszkolnych.



Wydajemy gazetkę przedszkolną, która ukazuje się pięć razy do roku. Dzięki niej rodzice
mają możliwość zapoznania się z naszymi planami, projektami oraz wydarzeniami, które
będą realizowane w przyszłości.
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PROJEKTY I PROGRAMY
Nasze przedszkole jest nowoczesną placówką, w której nauczyciele poszukują nowych
rozwiązań, wprowadzają innowacje i prowadzą różnorodne projekty edukacyjne. Możemy
poszczycić się wieloma rozwiązaniami, które u nas funkcjonują od lat, a nadal są postrzegane
jako nowość w naszym mieście.
 Prowadzimy program „Bohater Tygodnia”, który uczy dzieci właściwych relacji
międzyludzkich. Każdego tygodnia jedno dziecko z grupy jest głównym bohaterem.
W program zaangażowani są również rodzice, którzy przychodzą na spotkania z dziećmi,
czytają książki i opowiadają o swojej pracy. Wychowankowie dzielą się z innymi
informacjami na swój temat, na temat swojej rodziny, przyzwyczajeń, zachowań. Poprzez
zabawy ulubionymi zabawkami bohatera, dzieci mają możliwość nawiązania głębszej
przyjaźni, a także uczą się dzielić z innymi, współpracować i prezentować na forum grupy.


Bierzemy udział w licznych projektach ogólnopolskich. Jednym z nich jest Akademia
Aquafresh, czyli największy w Polsce program profilaktyki higieny jamy ustnej, gdzie
prowadzone są zajęcia edukacyjne z dziećmi, mające na celu wytworzenie w nich nawyku
regularnego mycia zębów i tym samym zapobieganiu próchnicy, która stanowi znaczący
problem w Polce. Ponadto realizujemy program profilaktyki zdrowotnej „Czyste powietrze
wokół nas”, prowadzony przez PSSE w Pruszkowie. Ogólnopolski program „Kubusiowi
Przyjaciele Natury” uczy dzieci zachowań proekologicznych i prozdrowotnych.



Przeprowadziliśmy innowację pedagogiczną „Przedszkolny Globtroter”, gdzie dzieci
pięcioletnie zapoznały się z głównymi miejscami użytku publicznego, m.in.. zwiedziliśmy
Starostwo Powiatowe, MKS Znicz Pruszków, Komendę Policji, Lotnisko im. F. Chopina,
Szkołę Muzyczną, Orkiestrę „Pruszkowiankę”, Straż Miejską oraz Komendę Powiatowej
Straży Pożarnej. Naszym celem było pokazanie naszym wychowankom świata w sposób
najbardziej aktywny, poprzez zwiedzanie oraz wycieczki, a także budzenie poczucia
integracji i poczucia bezpieczeństwa we własnym środowisku, utożsamiania się z nim,
rozwijania własnej wartości oraz dumy z dokonań przodków.
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