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„Misiu spraw, żeby nam się chciało,

tak jak nam się nie chce.”
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PRZEDSZKOLE

DZISIAJ



Główna siedziba Miejskiego Przedszkola Nr 34
im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół

z Oddziałami Integracyjnymi w Płocku, 

ul. Harcerska 2 



SALE PRZEDSZKOLNE







Filia Miejskiego Przedszkola Nr 34

im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół

z Oddziałami Integracyjnymi w Płocku, 

ul. Pocztowa 13





NASZE PROCEDURY

 STATUT

 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

 REGULAMINY



KAPITAŁ INTELEKTUALNY



„Zuch to Ja”

Martyna Nowak

Ewa Kaczmarska



„Angielski dla starszaków”. Program nauki 

języka angielskiego dla  5 – 6 latków. Program 

realizowany w grupach 5 – 6 latków

Kamila Wichrowska

Olga Wysłowska

WSiP







„Rytmika dla smyka”. Program własny 

nauczania rytmiki w przedszkolu

Sylwia Pekról



„English For Little Kids”.  Program 

własny nauczania języka angielskiego w 

grupie dzieci 3 – letnich

Katarzyna Kalicka

„English is fun”. Program nauczania 

języka angielskiego dla dzieci 3 – 4 letnich

Martyna Nowak

„Follow me”. Program własny z 

języka angielskiego 

dla dzieci 5-6 letnich.

Martyna Solak



„Akademia Aquafresh” partner medialny

JimJam Polsat. Ogólnopolski program edukacji

zdrowotnej dla przedszkolaków.



„Kubusiowi Przyjaciele Natury”

Program edukacyjny poświęcony tematyce 

ekologicznej. 



KAPITAŁ SPOŁECZNY – WSPÓŁPRACA ZE 

ŚRODOWISKIEM





Teatr Dramatyczny w Płocku

Książnica Płocka Filia Nr 9 i Nr 10



3WIZJA

I MISJA



WIZJA PRZEDSZKOLA

Nasze Przedszkole to miejsce bezpieczne, przyjazne dziecku i środowisku, miejsce 

twórczej i mądrej zabawy otwierające drogę do wiedzy, aktywnego poznawania świata 

oraz sukcesu, w którym nasi wychowankowie mają dobre warunki do uzyskania 

wiedzy, wychowania na wysokim poziomie oraz, gdzie mogą rozwijać indywidualne 

zainteresowania, szczególnie artystyczne i sportowe, poprzez udział w procesie 

dydaktycznym i wachlarz zajęć dodatkowych:

 kształtujemy wiarę we własne siły,

 propagujemy zdrowy styl życia,

 umożliwiamy wychowankom osiągnięcie sukcesu w uprawianej dyscyplinie,

 wzmacniamy więzi rodzinne poprzez promowanie aktywnych form współpracy i 

wypoczynku,

 realizujemy programy, innowacje, projekty o charakterze artystycznym i 

sportowym,

 ściśle współpracujemy z rodzicami, którzy współdecydują i czynnie uczestniczą 

w podejmowanych działaniach.



DĄŻYMY DO TEGO, ABY NASI ABSOLWENCI:

 mieli świadomość własnych umiejętności, 

zdolności i pasji;

 potrafili je rozwijać – trenować, czerpiąc z tego 

satysfakcję;

 potrafili sprostać wymaganiom wyższego etapu 

kształcenia;

 dbali o zdrowie własne i innych;

 rozwijali swoje talenty sportowe;

 reprezentowali nasze przedszkole, miasto na 

wszelkiego rodzaju konkursach i olimpiadach.



MISJA PRZEDSZKOLA

Mając na uwadze artystyczny i sportowy charakter przedszkole stara się stworzyć

optymalne warunki do jak najlepszego pogodzenia zabawy i treści dydaktycznych

z ruchem, muzyką, plastyką, dbając przy tym o wszechstronny i indywidualny

rozwój intelektualny i fizyczny. Zajęcia dydaktyczne zaplanowano tak, aby

wyposażały wychowanków w umiejętności wyrażania swoich uczuć poprzez

ekspresję muzyczną, plastyczną i twórcze działania oraz umiejętność

konsekwentnego dążenia do celu z zachowaniem uczciwych zasad rywalizacji

sportowej tj.:

 rozwijanie u dzieci zainteresowań sportowych poprzez udział w różnych

formach aktywności na terenie przedszkola

 troska o zdrowie dzieci, ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w

zabawach i grach sportowych

 promowanie zdrowego stylu życia poprzez szeroko rozumianą profilaktykę

 rozwój uzdolnień sportowych

 codzienny pobyt na świeżym powietrzu; spacery, wycieczki po najbliższej

okolicy, wycieczki plenerowe, zabawy dowolne i organizowane w ogrodzie

przedszkolnym, zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne na powietrzu.



Celem misji przedszkola jest więc zapewnienie

wszystkim jego wychowankom wszechstronnego,

bezpiecznego rozwoju oraz przygotowanie do przeżywania

sukcesów i porażek w konstruktywny i optymalny sposób.

Procesy nauczania, wychowania i opieki mają za zadanie

zaspokoić potrzeby wszystkich dzieci, stymulować w nich

kreatywność oraz przygotować do dalszej nauki, aby w

przyszłości stali się wartościowymi członkami społeczności

lokalnej i globalnej XXI wieku.



ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ

SPORTOWYCH
Szachy

Treningi piłki nożnej

z trenerem 



Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej  



ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ 

ARTYSTYCZNYCH



Taniec



Kierunek 

rozwoju



„PRZEDSZKOLE JUTRA”

DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNA

Wiemy, jak ważną rolę we wszechstronnym rozwoju dziecka odgrywa ruch,

dlatego proponujemy połączenie doskonałej opieki i wysokiej jakości kształcenie z

różnorodnymi formami zajęć ruchowych, doskonałym uzupełnieniem naszej oferty jest

zdrowa dieta, którą z powodzeniem stosujemy w przedszkolu.

Promujemy nauczanie sprzyjające współpracy, współzawodnictwu, zasad fairplay

oraz współodpowiedzialności, systematyczne uprawianie przez wszystkich uczniów różnych

form aktywności sportowej, rekreacyjnej, turystycznej w oparciu o wartości tj.: wytrwałość,

samodyscyplina, szacunek dla przeciwnika, „czysta gra”.

Wdrażamy działania organizacyjno – metodyczne wspomagające rozwój dziecka w

szczególności w kierunku sportowym, proponując następujące innowacje, programy oraz

zajęcia dodatkowe.



OFERTA:
INNOWACJE:

- „Zuch to ja” innowacja pedagogiczna opracowana przez Martynę Nowak i Marzenę Wrzos.

-„Przedszkolak w świecie komputerów” innowacja pedagogiczna opracowana przez Joannę Tudelę,

- „Wychowanie przez czytanie” – innowacja pedagogiczna opracowana przez Katarzynę Lisowską i 

Agnieszkę  Brudzyńską,

-„W papierowym świecie” innowacja pedagogiczna opracowana przez Dorotę Chrobocińską,

- „Jestem przedszkolakiem, będę pierwszakiem” - innowacja pedagogiczna opracowana przez Beatę

Wolf, Marię Białaszek, Małgorzatę Mazur,

-„Poznaję świat wszystkimi zmysłami” innowacja pedagogiczna opracowana przez A. Janiszewską,

-„Mini Cheerleaders” – innowacja pedagogiczna opracowana przez Martę Markiewicz.

PROPOZYCJE INNOWACJI:

-„Przedszkolak w roli głównej” innowacja pedagogiczna opracowana przez P. Cholewińską, S. Pekról

- „Kleine Kinder mag Deutsch” – innowacja pedagogiczna opracowana przez A. Brudzyńską,

-„Leśne przedszkole” – innowacja pedagogiczna opracowana przez Martę Markiewicz i Martynę

Solak,

-„Uczymy się grać w badmintona” – innowacja pedagogiczna opracowana przez Magdalenę Czuchrę,



PROGRAMY:
- „Trzymaj się prosto” program z zakresu gimnastyki korekcyjnej opracowany przez Katarzynę Lisowską i

Dorotę Chrobocińską,

- „Tańce wygibańce i nie tylko” program opracowany przez Paulinę Cholewińską,

- „Koło małego czytelnika” program opracowany przez Katarzynę Lisowską,

- „Follow me” program opracowany przez Martynę Solak,

- „English is fun” program opracowany przez Martynę Nowak,

-„Fun with English” program opracowany przez Alicję Wochowską,

-„W krainie języka angielskiego” program opracowany przez Sylwię Pekról,

-„Rytm i melodia” program opracowany przez Agnieszkę Brudzyńską,

-„Rytmika dla smyka” program opracowany przez Sylwia Pekról,

- „Arteterapia – terapia przez sztukę” opracowany przez Małgorzatę Mazur i Agnieszkę Wolińską- Stunżę,

- Program  z zajęć rewalidacji opracowany przez Aleksandrę Fortuńską,

-„Wesołe dźwięki” program logopedyczny opracowany przez Marię Białaszek,

- „Wesołe nutki” program opracowany przez Agnieszkę Lewicką,

-„Zielono mi…” program zajęć sensorycznych opracowany przez Ewę Kaczmarską i Sylwię Pekról.

-„Krok po kroku” - program adaptacyjny opracowany przez Katarzynę Lisowską.

-„Chrupkowe warsztaty” – program opracowany przez Małgorzatę Grabowską.

-„Baw się z nami paluszkami” – program opracowany przez Małgorzatę Grabowską.

-„Będę kucharzem, a może malarzem” – program opracowany przez Małgorzatę Grabowską.

-„Mali Odkrywcy” – program opracowany przez Anetę Kolczyńską,

-„Gotować każdy może” – program opracowany przez Anetę Kolczyńską.,

-„Olimpijski las” – program opracowany przez Martynę Solak.



INNE POMYSŁY, PROPOZYCJE DZIAŁAŃ:

1. „Smacznie, zdrowo i kolorowo” – K. Lisowska, A. Brudzyńska, D. 

Chrobocińska. 

2.„Przygody Kubusia Puchatka” pod hasłem „Kubuś Puchatek zwiedza Polskę”– II 

międzynarodowy konkurs literacko-plastyczny – K. Lisowska, A. Brudzyńska.

3.„Kreatywne ORIGAMI” - ogólnopolski konkurs ORIGAMI – D.Chrobocińska

4.„Diffrent song’s by diffren’t ways” – IV międzyprzedszkolny festiwal piosenki 

obcojęzycznej –M. Solak

5.„Z twórczością za pan brat” - międzyprzedszkolne spotkania twórcze” –

A.Brudzyńska, K. Lisowska, J. Tudela, D. Chrobocińska, M. Nowak, M. Solak

6.„II festiwal piosenki zuchowej” – M. Nowak

7. „Mini Cheerleaders” – międzyprzedszkolny konkurs tańca – M. Markiewicz. 



8.„Roztańczone przedszkolaki”- międzyprzedszkolny festiwal tańca – P. Cholewińska

9.„W wierszu opowiem, jak dbam o zdrowie” – międzygrupowy przegląd recytatorski –

A. Lewicka 

10.„Pomóży im przetrwać zimę” – zbiórka karmy – M. Mazur 

11.„Kartki świąteczne z życzeniami” – Hospicjum – M. Białaszek

12.„Pola nadziei” – M. Białaszek

13.„Zbiórka środków higienicznych” – Hospicjum - M. Białaszek

14.„Happening ekologiczny” – zbiórka karmy dla zwierząt leśnych – M. Białaszek

15. „Od przedszkolaka do twórczego Polaka” – II. Międzyprzedszkolne warsztaty 

rozwijające kreatywność i twórczość – K. Lisowska, A. Brudzyńska, D. Chrobocińska

16. I Międzyprzedszkolny Festiwal Piosenki Nauczycielskiej „Marzenia się spełniają„ 

- Dyrektor MP34, A. Brudzyńska, S. Pekról

17. Rajd rowerowy – Dyrektor MP34, Martyna Solak.



Zajęcia dodatkowe:

 taniec,

 chór,

 rytmika,

 warsztaty chrupkowe,

 origami,

 karate,

 zajęcia sportowe ogólnorozwojowe,

 kółko komputerowe,

 gimnastyka korekcyjna,

 szachy,

 badminton,

 tenis stołowy - ping-pong.

Ponadto planujemy:

 Utworzenie grup o charakterze sportowym.

 Modernizację istniejącej na terenie filii przedszkola „ścieżki sportowej” w celu podniesienia

poziomu sportowego dzieci oraz wyposażenie obiektów sportowych w dodatkowy sprzęt.

 Organizację przez przedszkole imprez sportowych o zasięgu miejscowym, ogólnopolskim dla dzieci

niepełnosprawnych – zawody pływackie, turnieje sportowe, organizacja „Dnia sportu”.

 Upowszechnianie sportów zimowych z rodzicami.

 Promocję przedszkola poprzez udział w uroczystości ach przedszkolnych, zawodach, imprezach

sportowych tj.: olimpiady, spartakiady, turnieje oraz media.



„PRZEDSZKOLE JUTRA”
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Proponujemy i promujemy:  

 aktywne formy współpracy i wypoczynku,

 rajdy rowerowe, rajdy piesze,

 utworzenie „Sportowej Akademii Kubusia Puchatka”, w której

poprzez aktywność ruchową, sport i wychowanie rozwijane będą w

najmłodszym pokoleniu takie wartości, jak: szczęście, wzajemny

szacunek i zaufanie poprzez organizację i udział w imprezach o

charakterze sportowym np. mecz piłki nożnej.



„PRZEDSZKOLE JUTRA””

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

Rozwijanie kompetencji sportowych poprzez:

 Nawiązanie kontaktów z placówkami przedszkolnymi i szkolnymi w celu

popularyzacji sportu i zachęcania do nauki w szkole sportowej.

 Współpraca z innymi ośrodkami i klubami popularyzującymi sport i zdrowy styl

życia.

 Poszerzenie wachlarza zajęć dodatkowych o charakterze sportowym poprzez

zatrudnienie dodatkowej kadry, trenerów, specjalistów w dziedzinach różnych

dyscyplin sportowych np. trenera piłki nożnej, trenera pływania, trenera karate.



„Obiecaj mi, że będziesz pamiętał, że jesteś 
bardziej odważny niż w to wierzysz, 
silniejszy niż Ci się wydaje i bardziej 

mądry niż myślisz.”



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


