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Przedszkole Miejskie nr 4 w Giżycku 

 

 

 Przedszkole Miejskie nr 4 w Giżycku usytuowane jest w centrum dużego osiedla. 
Placówka posiada 8 oddziałów, do których uczęszcza 200 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 
Grupy są zróżnicowane pod względem wieku. Każda grupa liczy maksymalnie 25 dzieci. 
Jednym z najważniejszych atutów przedszkola są bardzo dobre warunki lokalowe. 
Posiadamy 8 przestronnych sal z łazienkami, salę teatralną, salę do zajęć 
terapeutycznych (integracji sensorycznej, logopedii, terapii pedagogicznej) oraz w pełni 
wyposażone zaplecze żywieniowe. Wokół przedszkola znajduje się duży ogród z zielenią 
i urządzeniami do zabaw i wypoczynku, ścieżką sensoryczną oraz stacjami 
przyrodniczo- edukacyjnymi. 

Personel przedszkola składa się z 22 nauczycieli w tym nauczycieli wychowania 
przedszkolnego, języka angielskiego, języka ukraińskiego, religii, terapeuty 
pedagogicznego, pedagogów specjalnych, logopedy, terapeuty SI i psychologa oraz 14- tu 
pracowników obsługi i administracji, którzy wspierają działalność i codzienną pracę. 
Wszyscy zapewniają profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie dzieci. Kadra 
pedagogiczna legitymuje się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi. Nauczyciele 
systematycznie wzbogacają swoje umiejętności uczestnicząc w różnych formach 
kształcenia, studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach. 

Prowadzimy w przedszkolu zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej, aby objąć oddziaływaniem terapeutycznym dzieci, które wymagają 
dodatkowej stymulacji terapeutycznej, rewalidacyjnej i wychowawczej. 
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Nauczycielki prowadzą wiele kółek zainteresowań dla dzieci szczególnie 
uzdolnionych (recytatorskie, taneczne, gier planszowych, sportowo- gimnastyczne, 
czytelnicze, plastyczne, badawczo- przyrodnicze) dostosowując tematykę, ilość dzieci, 
czas zajęć do potrzeb i możliwości wychowanków. 

Proces dydaktyczno- wychowawczy jest wspierany przez Radę Rodziców, która 
angażuje się i wspomaga wiele inicjatyw i działań przedszkola. Ideą przewodnią pracy 
nauczycieli jest poszanowanie godności dziecka, wyzwalanie jego aktywności na wielu 
płaszczyznach rozwoju. 

Główną misją Naszego Przedszkola jest hasło 

„ Przedszkole uczy, bawi, wychowuje” 

Najważniejszymi celami naszych działań są: 

1) stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka na miarę jego 
indywidualnych możliwości, 

2) wspieranie działań na rzecz dzieci, które pozwalają im uwierzyć we własne 
możliwości i zachęcają do podejmowania nowych wyzwań, 

3) wspieranie rodziny w ukierunkowaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego 
wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w korelacji ze 
środowiskiem społeczno- kulturowym i przyrodniczym, 

4) towarzyszenie rodzicom,lokalnym społecznościom i organizacjom w tworzeniu 
środowiska przyjaznego i bezpiecznego dla dzieci. 

Jednym z wielu zadań dla nauczycieli jest rozbudzanie zainteresowań czytelniczych 
u dzieci w świecie zdominowanym przez media, gry komputerowe, telewizyjne 
kreskówki i techniczne nowinki. W związku z tym przedszkole od wielu lat kieruje 
bogatą ofertę do dzieci i rodziców: 

1. Koło teatralne „ Różowa gąska” zostało założone w przedszkolu w 2005 r. Zajęcia 
odbywają się 2 razy w tygodniu. Mali artyści biorą aktywny udział w wielu 
uroczystościach przedszkolnych i poza nim, gdzie prezentują swoje umiejętności 
w przedstawieniach, inscenizacjach. Jesteśmy organizatorem Przedszkolnych 
Przeglądów Teatralnych „ Kurtynka w górę” 

2. Klub „Motyli Książkowych” zajęcia z zakresu edukacji czytelniczej dla dzieci 6- 
letnich. Podczas zajęć przedszkolaki kształcą nawyki czytelnicze, doskonalą 
umiejętności słuchania ze zrozumieniem, ćwiczą koncentrację, poszerzają wiedzę 
o świecie, wspólnie przeżywają z bohaterami książek emocjonujących przygód, 
uczą się myślenia i wartości moralnych, a także nie agresywnych sposobów 
rozwiązywania problemów i konfliktów. 

3. Baju- baj- Klub Małego Słuchacza Bajek i Wierszyków dla dzieci 3-4- letnich. Cele, 
które przyświecają klubowi to rozwijanie zainteresowań książką: poznanie 
utworów literatury dziecięcej( wiersze, bajki, baśnie), uczenie wartości 
moralnych, kształtowanie poczucia poszanowania książki, rozwijanie języka, 
pamięci wyobraźni; budowanie więzi między dorosłymi i dzieckiem; 
przedstawienie w formie plastycznej wrażeń z wysłuchanych utworów; 
zapoznanie rodziców z wartościami głośnego czytania dzieciom w domu. 

4. Koło recytatorskie „ Stokrotka”- dzieci poprzez uczestnictwo w zajęciach koła 
recytatorskiego „Stokrotka” rozwijają możliwości recytatorskie. Mówią płynnie 
dostosowując ton głosu do sytuacji. Posługują się mimiką, gestem i ruchem. 
Wiedzą jak należy zachowywać się podczas uroczystości. Wpływają pozytywnie 
na osobowość dzieci, radzenia sobie z tremą przed widownią. Poznają walory 
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literatury dziecięcej. Czerpią radość z pozytywnego odbioru widowni ich talentu 
recytatorskiego. 

W Naszym Przedszkolu prowadzone są innowacje pedagogiczne: 

1) autorski program „ Wesołe zabawy z czytaniem”, w którym dzieci zapoznawane 
są z pismem już od 3 roku życia- w zakresie przygotowania do nauki czytania, 
opierają się one na metodach Ireny Majchrzak i Glenna Domana, 

2) program własny: Edukacja czytelniczo- medialna dla dzieci 5-6- letnich „ Zielona 
kraina w literaturze dla dzieci”, 

3) w latach 2016- 2017 „ Baju- baj- twórcza praca z książką”- program edukacji 
czytelniczej przeznaczony do realizacji w grupach dzieci 3-4 letnich. 

Od wielu lat bierzemy udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach czytelniczych: 

1) aktywna współpraca z bibliotekami: Pedagogiczną i Miejską, dzieci biorą udział w 
warsztatach czytelniczych, spotkaniach, inscenizacjach (np. Wioska Indiańska); 

2) „Podziel się książeczką” zbiórka książeczek do biblioteczek przedszkolnych- 
kącików czytelniczych. 

Co roku realizujemy następujące projekty i działania: 

1) „Snuj się snuj, bajeczko...” między-przedszkolna zabawa integracyjna inspirowana 
literaturą dziecięcą; 

2) akcja „ Cała Polska czyta dzieciom”; 
3) „ Hej kolędo, kolędo”- Miejski Przegląd Kolęd i Pastorałek; 

 Jesteśmy organizatorami konkursów literacko- plastycznych o randze miejskiej, 
powiatowej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej m.in.: 

1) „ Bajkowy las”; 
2) „ Miś Uszatek i Przyjaciele”; 
3) „ Eko- karoca Kopciuszka”; 
4) „ Legendy Polskie”. 

 Od 10 lat, w naszym mieście, jesteśmy organizatorem m.in.między-
przedszkolnych przeglądów teatralnych pod hasłem „ Kurtynka w górę”. Tematyka 
prezentowanych przedstawień nawiązuje do ekologii, tradycji i historii naszego kraju. 
Celem przeglądów jest m.in. kształtowanie u dzieci kompetencji czytelniczych poprzez 
świat bajki, popularyzacja dziecięcych widowisk teatralnych oraz prezentacja małych 
artystów przed szeroką publicznością. 

 Co roku kółko teatralne „Różowa gąska” organizuje dla przedszkolaków, 
rodziców i nauczycieli Akademię z okazji Święta Niepodległości pod hasłem „ Polska- to 
nasza Ojczyzna”. 

 Koło recytatorskie „ Stokrotka” organizuje okolicznościowe spotkania na których 
dzieci prezentują swoje umiejętności podczas przedstawień m.in. „ Najpiękniejsze 
Święta”, „Giżycko- moje Miasto”, „ Dzień Edukacji Narodowej”. 

 Powyższe działania prezentowane są także dla społeczności lokalnej naszego 
miasta w ramach integracji i promocji, dzieci występowały m.in. w Urzędzie Miasta, w 
Domu Pomocy Społecznej, Szkołach Podstawowych. 

 Wszystkie grupy z Naszego Przedszkola biorą udział w corocznej akcji pod 
hasłem „ Zaświeć się na niebiesko” - solidarni z chorymi na autyzm- w tym dniu 
nauczycielki czytały dzieciom całe opowiadania lub ich fragmenty na temat autyzmu np. 
„Kosmita” R. Jędrzejewska- Wróbel, „ Sówka”Kamila” Paweł Księżyk, „ Czarodziejka”J. M. 
Chmielewska. 
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 Oprócz wyżej wymienionych działań zapraszamy osoby z zewnątrz ( rodziców, 
babcie,dziadków, inne znane osoby) do czytania dzieciom bajek i wierszy, wszystkie 
nauczycielki codziennie wdrażają szeroko rozumiane czytelnictwo, prezentują dzieciom 
książeczki, czytają, opowiadają oraz recytują wiersze. 

 Nauczyciele prowadzący wyżej wymienione zajęcia systematycznie uczestniczą w 
różnych formach doskonalenia poszerzając swe kompetencje i umiejętności, m.in. w 
szkoleniach i warsztatach : 

1) „ Po co komu baśnie?”; 
2) „ Zabawa w teatr” Zofii i Zbigniewa Wójcików; 
3) „ Literatura bawi, uczy, wychowuje”. 

 Poprzez uczestnictwo w projekcie nasze Przedszkole nawiąże współpracę z 
innymi placówkami, organizacjami, wymieni się bogatymi doświadczeniami, podniesie 
kompetencje osób pracujących z dziećmi oraz wzbogaci proces wychowania, edukacji i 
opieki w nowe kreatywne rozwiązania.  

Dzieci: 

 uzyskają możliwość dobrej zabawy i uczestniczenia w twórczych, 
kreatywnych zajęciach,  

 zdobędą nową wiedzę, umiejętności i doświadczenia,  zapobiegną 
uzależnieniu się od telewizji, komputera, tabletów, gier komputerowych 
udoskonalą umiejętności językowe rozwiną pamięć, wyobraźnię, 
koncentrację uwagi, myślenie abstrakcyjne i logiczne,  

 nauczą się panować nad swoimi emocjami,  
 poznają techniki wyciszające, uspokajające wzmocnią swoje poczucie 

wartości nawiążą i wzmocnią kontakty z innymi dziećmi, nauczycielami i 
rodzicami,  

 będą przejawiać więcej pożądanych zachowań,  
 chętnie i z własnej woli będą sięgać po literaturę. 

Nauczyciele: 

 wzbogacą swój warsztat pracy- udział w różnych formach kształcenia 
 wymienią się doświadczeniami 
 wypromują przedszkole w środowisku 

Przedszkole: 

 wzbogaci i udoskonali swoją ofertę edukacyjną w zakresie kompetencji 
czytelniczych, 

 poprawi jakość pracy, 
 pozyska nowych partnerów i sojuszników, 
 usprawni mobilność edukacyjną dzieci i nauczycieli stwarzając okazję do 

rozwoju kompetencji kluczowych: językowych i społecznych. 

Projekty dofinansowane z UE realizowane w ostatnich 3 latach: 

Program UE Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 

Rok 2017 

Numer identyfikacyjny projektu  RPWM. 02.01.00-28-0114/16-01 

Nazwa 
wnioskodawcy/beneficjenta 

Gmina Miejska Giżycko 

 


