
 
 

ZAPISY 
 

 

DO PRZEDSZKOLA bł. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO PROWADZONEGO PRZEZ 
ZGROMADZENIE SIÓSTR SŁUZEBNICZEK NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

NIEPOKALANIE POCZĘTEJ 

 
NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

 

 

ROZPOCZYNAJĄ SIĘ Z DNIEM 06.02.2019 ROKU 

A KOŃCZĄ SIĘ Z DNIEM 29.03.2019 ROKU 

W tym terminie należy pobrać z kancelarii przedszkola KARTĘ ZAPISU DZIECKA i wypełnioną złożyć 

do dnia 28 II 2019 r. ( jest to termin ostateczny). 

Dzieci zapisujemy do grup : 3 latków, 4 latków, 5 latków i 6 latków. 
 

 

 

 

PRZYPOMINAMY RODZICOM DZIECI JUŻ UCZĘSZCZAJĄCYCH o obowiązku pobrania 

i wypełnienia karty NIEDOTRZYMANIE TERMINU JEST RÓWNOZNACZNE Z 

REZYGNACJĄ Z PRZEDSZKOLA 



Przedszkole jako instytucja, która wyrosła z potrzeb społecznych, jest przede wszystkim miejscem wychowania dzieci. Służy ochranianiu 

osoby i wartości przez szanowanie i zachowywanie tradycji rodzinnych, religijnych i narodowych, przekazywanie ich w procesie 

integralnego wychowania dziecka i wsparcie rodziny dla moralnego odradzania i zachowania tożsamości narodu. 
 

 Integralne wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym w odniesieniu do chrześcijańskiej hierarchii wartości z uwzględnieniem 

możliwości i potrzeb miejsca i czasu.

 Nauczanie oraz kształcenie umiejętności istotnych dla wychowania osobowości ukierunkowanych na wartości najwyższe – prawda, dobro, 

piękno, zatroskanych o dobro wspólne i gotowych podjąć wysiłek odpowiedzialności za siebie i innych bazując na konkretnych ideałach 

i wzorach osobowych czerpanych z Biblii, historii, tradycji i współczesności.

 Współpraca z rodziną w procesie wychowania dziecka oraz wsparcie rodziców w pełnieniu ich funkcji opiekuńczych i wychowawczych.

 Propagowanie wartości społecznych, moralnych, religijnych, narodowych, rodzinnych i kulturowych w środowisku i wdrażanie do ich 

urzeczywistniania.

 Współpraca ochronki z innymi instytucjami i organizacjami.

W przedszkolu organizowane są bezpłatne zajęcia: 
 

 Religia

 J. angielski

 Terapia logopedyczna - indywidualna oraz grupowa

 Rytmika

 Taniec towarzyski i ludowy

Innowacyjne działania to: 

 

 Zajęcia prowadzone Metoda Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz

 Zajęcia matematyczne prowadzone wg. programu „Dziecięca matematyka” prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej

 Zajęcia komputerowe z wykorzystaniem tablicy interaktywnej

 Ćwiczenia gimnastyczne metodami twórczymi: C. Orffa, R. Labana, A. i M. Kniessów, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

 Zajęcia z wykorzystaniem Pedagogiki Zabawy – Klanza


