
Witamy w Gminnym Przedszkolu 
 im. ks. Aleksandra Fedorowicza 

w Izabelinie 

Dziękujemy za zaufanie, 
jakim nas obdarzacie 

 wybierając nasze przedszkole 



Motywem naszego działania jest 
pedagogika mądrej miłości przedszkolnej 

 inspirowanej wartościami głoszonymi przez 
Janusza Korczaka oraz naszego patrona 

księdza Aleksandra Fedorowicza. 

„Korczak marzył o czasach i ludziach, 
 którzy urzeczywistnią prawo do szacunku, życia w pokoju 

 i radości. Uczył jak kochać dzieci, jak dostrzec pełnię małego człowieka, jego potrzeby, 
możliwości.” 

Ks. Ali przykładem swojego życia przekazał nam piękne wartości: 
 dobra,  prawdy, szacunku, tolerancji oraz miłości, 

 która rozumie potrzebę drugiego człowieka. 



 Fundamentem naszych działań jest: 

1. Szeroko pojęte bezpieczeństwo naszych przedszkolaków.
2. Kształtowanie u dzieci postaw ekologicznych, zdrowotnych, społecznych, rozwijanie kreatywności.
3. Szczęśliwy przedszkolak, który: śmieje się , jest kochany, przytulany, rozumiany, motywowany do zdobywania wiedzy, uczy się ,
eksperymentuje, doświadcza, bawi się i wszechstronnie się rozwija.
4. Miłość wychowawcza, która przejawia się w budowaniu i przeżywaniu relacji: dialog, empatia, poszanowanie praw dziecka,
obserwacja i reakcja na jego rozwój, uśmiechnięty, kochający personel, indywidualne podejście.
5. Umożliwienie dzieciom pełnego rozwoju w poszanowaniu ich autonomii, a zarazem wspieranie, wspomaganie i sprawianie, aby były
szczęśliwe.
6. Kierowanie procesem edukacji tak, aby rozwój naszych przedszkolaków przebiegał dynamicznie i harmonijnie, owocując
osiągnięciem dojrzałości szkolnej dziecka.



Przedszkole działa na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U.2017 poz.59)
2. Statutu Gminnego Przedszkola im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie.

Dokumenty obowiązujące w przedszkolu: 

1) organizacji i funkcjonowania przedszkola (m.in. statut, arkusz organizacji pracy , regulamin rady pedagogicznej, regulamin rady
rodziców, ramowy rozkład dnia, instrukcja kancelaryjna, zarządzenia dyrektora, rozporządzenia MEN i inne).
2) nadzoru pedagogicznego (m.in. plan nadzoru pedagogicznego).
3) przebiegu pracy dydaktyczno-wychowawczej (m.in. programy wychowania przedszkolnego, dzienniki zajęć).
4) spraw kadrowych (m.in. akta osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, regulaminy: pracy, wynagradzania
pracowników niepedagogicznych, ZFŚS).
5) bezpieczeństwa i opieki (m.in. regulamin bhp).



Przedszkole jest czynne 
od poniedziałku do 

piątku  
w godzinach  
07:00 – 17:00 



Ramowy Rozkład Dnia 

7:00 – 8:00 

- schodzenie się dzieci
- zabawy swobodne w kącikach zainteresowań
- zabawy indywidualne i grupowe
- rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci
- praca indywidualna z dziećmi wymagającymi wspomagania rozwoju i z dziećmi zdolnymi

8:00 – 8:20 - swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela

8:20 – 8:30 

- ćwiczenia gimnastyczne (aerobowe)
- ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję słuchową, wzrokową, grafomotorykę i koordynację
wzrokowo – ruchowo – słuchowo - kinestetyczną)
- utrwalanie poznanych piosenek, wierszyków
- rozmowy utrwalające ustalone z dziećmi normy zachowania w grupie i w przedszkolu

8:30 – 9:00 PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA, ŚNIADANIE 

9:00 – 9:10 
- zabawy ruchowe ze śpiewem
- ćwiczenia gimnastyczne

9:10 – 9:45 

- zajęcia z poszczególnych obszarów edukacji: przyrodniczej, rozwijania mowy i myślenia, przygotowania do
nauki czytania i pisania, edukacji matematycznej, muzycznej, plastycznej, kulturowo – estetycznej i zdrowotnej,
kształtowanie poczucia przynależności społecznej i postawy patriotycznej – realizowane według wybranego
programu wychowania przedszkolnego wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwoju
- rozwijanie umiejętności społecznych w trakcie zabaw swobodnych i zorganizowanych

9:45 – 10:25 
- swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela
- gry i zabawy ruchowe wynikające z inicjatywy dzieci lub nauczyciela

10:25 – 11:30 
- spacery
- wycieczki
- zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym

11:30 – 12:10 PRZYGOTOWANIE DO OBIADU, OBIAD 



12:10 – 14:00 

- odpoczywanie w grupach młodszych (do godz. 14:00)
- poobiedni odpoczynek w grupach starszych (do godz. 12:30)
- słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela
- relaksacja przy muzyce (kołysanki, muzyka poważna)

12:30 – 13:00 
- ćwiczenia grafomotoryczne, rysowanie, majsterkowanie
- zabawy i gry językowe
- zabawy  rozwijające sferę poznawczą dzieci (kreatywność, logiczne myślenie, wyobraźnia)

13:00 – 14:30 

- zabawy swobodne
- zajęcia dodatkowe: rytmika, język angielski, korektywa, logopedia, terapia pedagogiczna, zajęcia z
psychologiem,
- praca indywidualna z dziećmi wymagającymi wspomagania rozwoju i z dziećmi zdolnymi
- rozwijanie zdolności twórczych
- wspieranie indywidualnych zainteresowań dzieci
- organizacja gier i zabaw badawczych, rozwijających zainteresowanie otaczającym światem i ekologią,
- zajęcia artystyczne rozwijające uzdolnienia dzieci

14:30 – 15:00 PRZYGOTOWANIE DO PODWIECZORKU, PODWIECZOREK 

15:00 – 17:30 

- zabawy swobodne
- zajęcia dodatkowe: rytmika, język angielski, korektywa, logopedia, terapia pedagogiczna, zajęcia z
psychologiem,
- praca indywidualna z dziećmi wymagającymi wspomagania rozwoju i z dziećmi zdolnymi
- rozwijanie zdolności twórczych
- wspieranie indywidualnych zainteresowań dzieci
- organizacja gier i zabaw badawczych, rozwijających zainteresowanie otaczającym światem i ekologią,
- zajęcia artystyczne rozwijające uzdolnienia dzieci
- prace porządkowe w sali
- kontakty indywidualne z rodzicami
- zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym



 Realizujemy zestaw programów wychowania przedszkolnego: 

1. "Zbieram, poszukuje, badam” D. Dziamska, M. Buchnat.
2. "Program Wychowania i Kształcenia oraz Wspomagania Rozwoju 6 latków w przedszkolach
i klasach zerowych i w placówkach integracyjnych" E.Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska
i G.Grabowska.

Programy autorskie napisane przez nauczycielki naszego przedszkola: 

1. „Przedszkole promujące zdrowie” J. Piróg, D. Kowalczyk,
A. Wysocka, M. Gwiazda-Jarońska.

2. „Twórczy przedszkolak” A. Dobroszkiewicz, M. Olobry, K. Forgiel, E. Wyrozębska.
3. „Nauka czytania przez czytanie” J. Piróg, M. Olobry.
4. „ Grupowe gry i zabawy logopedyczne na każdy tydzień roku” M. Chomicz-Kieniewicz.



Nasze przedszkolaki mają również zapewnione zajęcia: 

- Język angielski
- Akompaniament do zajęć 

umuzykalniających
- Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
- Religia

Zapewniamy specjalistyczną opiekę poprzez zajęcia z: 

- logopedą
- psychologiem
- nauczycielem terapii pedagogicznej
- integracji sensorycznej
- indywidualne z wychowawcą



W naszym przedszkolu nie ma czasu na nudę ponieważ: 
- realizujemy ciekawe zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem innowacyjnych metod: „Mały Odkrywca”, „Przyjaciele Zippiego”,
„Metoda projektów” , „Przedszkole bez zabawek” ,”Trening umiejętności społecznych”, „Podróże z Zebrusiem”,  „Elementów
metody Montessori” i inne;
- rozwijamy samodzielność dzieci we wszystkich aspektach - od czynności higienicznych, poprzez ubieranie się i rozbieranie oraz

jedzenie do codziennych obowiązków dyżurnych;

- podejmujemy działania  prozdrowotne - odżywianie, ruch i aktywność fizyczna oraz zdrowie emocjonalne;

- uczymy zachowań społecznych w grupie poprzez współdziałanie i współpracę z innymi dziećmi;

- dobieramy zajęcia do indywidualnych potrzeb dzieci;

-uczymy przez działanie;

- spędzamy dużo czasu na świeżym powietrzu na placu zabaw, rozwijając u dzieci koordynację ruchową;

- zgłębiamy przyrodę na spacerach, warsztatach, wycieczkach przyrodniczych;

- organizujemy przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi;

- wyjeżdżamy na wycieczki plenerowe i zajęcia edukacyjne w muzeach;

- uczestniczymy w przeglądach i konkursach w różnych dziedzinach oraz w turniejach sportowych;

- przeprowadzamy konkursy wewnętrzne z udziałem rodziców;

- organizujemy różnego rodzaju uroczystości, pikniki i zabawy integracyjne na terenie placówki (Pasowanie na przedszkolaka,

Andrzejki, Mikołajki, Spotkania Wigilijne, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Walentynki, uroczyste powitanie pór roku,

Dzień Rodziny, Uroczystości pożegnalne itp.);

- prowadzimy zajęcia otwarte dla rodziców;

- bierzemy czynny udział w akcjach charytatywnych np. Góra Grosza, Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, zbieranie nakrętek,

zużytych baterii i inne;

- posiadamy park linowy i tyrolkę na placu zabaw, salę do terapii SI, urządzamy salę Doświadczenia Świata;

- sale zajęć wyposażone są w ścianki wspinaczkowe i inne sprzęty do rozwoju koordynacji ruchowej;

- organizujemy tygodnie tematyczne/projekty, w których poruszamy ważne zagadnienia dla świata, dla ludzi i dla naszej

społeczności przedszkolnej.



W naszym przedszkolu dzieci spędzają czas pod 
opieką wysoko wykwalifikowanych nauczycieli oraz 

pełnego zaangażowania personelu 
niepedagogicznego.  

Wszyscy jesteśmy radośni, aktywni, asertywni, 
czuli, odpowiedzialni, kreatywni, optymistyczni 

i bardzo kochamy dzieci.  



Opłaty: 

POBYT 
1,00 zł/godzina pobytu dziecka w przedszkolu od 07:00 do 08:00 
 oraz po godzinie 13:00 
Rodzice dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne zwolnieni są z opłat za pobyt dziecka. 
Posiadając kartę Dużej Rodziny można skorzystać ze zniżki dla dziecka za pobyt w przedszkolu.  

ŻYWIENIE 
8,00 zł dziennej stawki żywieniowej za trzy posiłki.  
Jeśli rodzic nie deklaruje jedzenia przez dziecko wszystkich posiłków, to kalkulacja jest następująca: 
6,00 zł (śniadanie + obiad lub obiad + podwieczorek) 
4,00 zł (sam obiad)  
2,00 zł (śniadanie lub podwieczorek).  

Opłaty za wyżywienie i pobyt rozliczane są w programie płatnościowym: 24we. Wszystkie informacje dotyczące opłat otrzymywać będą 
Państwo na udostępnione maile. Ważne jest aby do 15- tego każdego miesiąca dokonać opłat za przedszkole. 

Żywieniem w przedszkolu zajmuje się  
Centrum Usług Wspólnych w Izabelinie 

Dyrektor CUWI Pani Aneta Beczek  
E-mail: a.beczek@izabelin.pl

Kierownik centralnego magazynu i żywienia w placówkach oświatowych 
E-mail: e.przygoda@izabelin.pl

Tel: 502-705-300 

mailto:a.beczek@izabelin.pl


Drodzy Rodzice 

Pamiętajcie, angażując się w życie przedszkola i współpracując z nami 
 możemy osiągnąć zamierzone cele i więcej… 

Wszystko to dla naszych kochanych przedszkolaków. 

DZIĘKUJEMY 




