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Publiczne Przedszkole Nr 3 w Złotowie 

 
                                            O przedszkolu słów kilka :  

Przedszkole jest placówką zarządzaną i finansowaną przez Gminę Miasto  Złotów, 
pod opieką pedagogiczną Kuratorium Oświaty w Poznaniu.  
Przedszkole funkcjonuje w oparciu o Statut i regulaminy- dostępne na stronie 
internetowej przedszkola. 
Nasze przedszkole zapewnia opiekę wychowawczą i dydaktyczną dla dzieci w 
wieku od 3 do 6 lat. Przedszkole mieści się w jednym budynku. Przedszkole 
posiada 6 oddziałów, do  których uczęszczać będzie 150 dzieci. Każdą grupą dzieci 
zajmują się dwie nauczycielki - jedna do południa druga po południu. Praca 
dydaktyczno- wychowawcza oparta jest na podstawie programowej z 
wykorzystaniem materiałów pomocniczych.  Poza zajęciami objętymi programem 
mamy dla dzieci ofertę zajęć dodatkowych i obowiązkowych opłacanych przez 
Urząd Miasta: nauka języka angielskiego, zajęć logopedycznych i religia. W roku 
szkolnym 2020/21, odbywają się zajęcia dodatkowe wynikające z podstawy 
programowej nieodpłatnie z języka niemieckiego  i rytmiki dla dzieci 5 i 6 letnich. 
Realizujemy program zdrowego żywienia rozprz. MZ z 2017 roku w tym celu 
został zakupiony do kuchni piec konwekcyjno –parowy. 
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Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku  od godz.6.30 do16.30  
6.30-7.00 - schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne lub w małych grupach, 
                     praca indywidualna z dziećmi zdolnymi  oraz ćwiczenia wyrównawcze,  
7.00- 8.00-zapowiedź zadań edukacyjnych na cały dzień , zabawy ruchowe, śniadanie,                
                      czynności higieniczne  
8.30- 9.30- zajęcia  i zabawy- realizacja zadań z zakresu edukacji społeczno- moralnej, 

zdrowotnej, ruchowej, matematycznej, muzycznej, technicznej, kulturowo-
estetycznej, komunikacyjnej przyrodniczej, mowy i myślenia, przygotowania do 
pisania i czytania według Podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz  
wybranych programów wychowania przedszkolnego 

9.30- 10.00- drugie śniadanie 
10.00-11.30- swobodne zabawy i zabawy inicjowane przez nauczycielkę, 
                    spacery, wycieczki, zabawy na placu zabaw 
11.30-12.00- czynności higieniczne , obiad 
12.30- 14.30- dzieci młodsze: słuchanie baśni, bajek , legend i odpoczynek poobiedni 
                         Dzieci starsze: słuchanie baśni, bajek, legend, relaks 
   Zajęcia w małych grupach, zabawy według zainteresowań, ćwiczenia utrwalające, 

wspomagające, zajęcia dodatkowe, spacery, wycieczki 
14.30-15.00- podwieczorek, czynności higieniczne 
15.00-16.30- zabawy dowolne z wykorzystaniem gier planszowych, układanek, 

rysowanie,  przy sprzyjającej aurze zabawy na placu zabaw. 
 



leżakowanie 
Pościel z poduszką i z workiem 

koniecznie podpisane 

Wymiary: Kołdra 190/70cm 

                   Poduszka 40/55cm 



     Praca wychowawczo-dydaktyczna przedszkola oparta jest na ścisłej 
współpracy z rodzicami w celu dążenia do ujednolicenia oddziaływań 
wychowawczych w przedszkolu i domu rodzinnym. Rodzice biorą 
aktywny udział w życiu przedszkola.  
W przedszkolu funkcjonuje koło TPD oraz Rada Rodziców, 
które wspomagają przedszkole. Dzięki ich wsparciu  możliwe jest 
organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych dla dzieci i rodziców - 
festyn ,,Dzień Rodziny”, uroczystość ,,Bożonarodzeniowa”, kiermasze 
świąteczne, koncerty, teatrzyki, wycieczki, konkursy, projekty 
edukacyjne, zabawa taneczna dla rodziców. Ważna jest współpraca z 
wszystkimi rodzicami, którzy aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola i 
oferują swą pomoc. Rodzice mogą również liczyć na wsparcie 
nauczycielek w wychowywaniu swojego dziecka. Na zebraniach z 
rodzicami przedszkole organizuje z Poradnią Psychologiczno - 
Pedagogiczną w Złotowie warsztaty dla rodziców. Przedszkole realizuje 
pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla dzieci potrzebujących.  
 



   Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej to moment przełomowy w życiu 
dziecka i jego rodziny. 

    Nowi adepci muszą przyzwyczaić się do:  
- nauczycielek i innych pracowników przedszkola,  
- nowego tryby życia i unormowanego rozkładu dnia, -
 przebywania licznej grupie rówieśniczej  
- wymagań stawianych zakresie czynności samoobsługowych  
-wymagań związanych ze sposobem korzystania z zabawek i 
innych sprzętów będących do dyspozycji dzieci  
-przyjętych reguł współżycia społecznego w grupie  
- warunków nowego otoczenia  
- innej niż w rodzinie pozycji społecznej (dziecko staje się jednym z 
wielu). 

     W tej nowej i trudnej sytuacji maluszek powinien być 
wspomagany zarówno przez rodziców, jak i przez przedszkole.  
 



 
      Rodzice mają przed sobą ważne zadanie ułatwienie dzieciom przekroczenie progu 

przedszkola. Już w wakacje starajmy się, o ile to możliwe wprowadzać podobny do 
przedszkolnego, rytm dnia, przyzwyczajajmy dziecko do samodzielności- 
wyręczanie dziecka niczego mu nie daje, wręcz przeciwnie staje się ono ciągle od 
kogoś zależne. Zachęcajmy, by samo jadło, myło i wycierało ręce i buzię, korzystało 
z toalety, rozbierało się i ubierało. Z doświadczenia wiemy, że największym 
problemem jest to, że dzieci nie potrafią słuchać - pracujmy więc nad tym, by 
dziecko reagowało na prośby i polecenia- ważne głównie ze względu na 
bezpieczeństwo dziecka. Dobrze przygotowane dziecko, przyjaźnie nastawione 
łatwiej zniesie rozstanie z rodzicami. Dzieci doskonale wyczuwają stan psychiczny 
rodziców- starajmy się zapanować nad zdenerwowaniem, rozmawiajmy o 
przedszkolu jak o fascynującej przygodzie.  
Nasze przedszkole organizuje dni adaptacyjne dla dzieci i rodziców przyjętych do 
przedszkola w wyznaczone dni  tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego, 
Rodzice wraz z dziećmi mogą zwiedzić przedszkole, pobawić się z dziećmi, poznać 
inne dzieci z którymi dziecko będzie w grupie, wspólnie wybrać znaczek w szatni i 
łazience, pobawić się na placu zabaw. 



 

 
• Przedszkole jest placówka zarządzaną i finansowaną przez Gminę Miasto  

Złotów, pod opieką pedagogiczną Kuratorium Oświaty w Poznaniu.  
•  Opłata uiszczana przez rodziców składa się z opłaty za wyżywienie dziecka 

w miesiącu i wynosi 6,80 oraz godzin pobytu 1 zł za godzinę powyżej 5 
godzin podstawy programowej. Opłata naliczana jest przy pomocy systemu 
informatycznego na podstawie odbitych kart czytnika. Każdy z Państwa 
będzie posiadał kartę do czytnika , za  pomocą której wejdzie do 
przedszkola i w ten sposób zarejestruje obecność dziecka w przedszkolu, 
wychodząc oznaczy karta wyjście dziecka z przedszkola. Zmiany godzin 
można dokonać dwa razy w roku aneksem do wniosku u intendentki. 

•  Inne opłaty: Rada Rodziców, ubezpieczenie dla chętnych, wpłaty na 
przybory plastyczne. 

  
                                                   

 



 
 
 

Zapraszamy na oglądanie zdjęć 
pt. ,,Z życia przedszkola”                                          

i  do zwiedzania 
naszego przedszkola.            

 
        
 
 

Dziękuję za uwagę 

 
 



Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA 














