OFERTA EDUKACYJNA PRZEDSZKOLA NR 6 IM. "BAJKA"
W WOŁOMINIE
Przedszkole nr 6 „Bajka” w Wołominie jest placówką publiczną z ponad
50.letnią tradycją, prowadzoną i finansowaną przez Gminę Wołomin.
Przedszkole nr 6 „Bajka” podejmuje działania ukierunkowane wyłącznie na tworzenie
odpowiednich warunków do wszechstronnego rozwoju naszych wychowanków:
fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego i społecznego. Zapewniamy dzieciom
bezpieczeństwo. Rozwijamy aktywność twórczą, talenty i zainteresowania.
Kształtujemy u dzieci samodzielność oraz przygotowujemy do odnoszenia sukcesów
i radzenia sobie z trudnościami. Wspomagamy dzieci z różnego rodzaju
trudnościami. Tworzymy warunki do wyrównywania szns edukacynjch dla wszystkich
dzieci. Jednocześnie indywidualnie podchodzimy do dziecka, obserwujemy jego
rozwój i postępy oraz kondycję zdrowotną.
Naszym nadrzędnym celem jest dobro dziecka. Rodzice są partnerami przedszkola
i biorą czynny udział w życiu naszej placówki wspierając jej działaność statutową.
W przedszkolu działa Rada Rodziców.
Nasze najważniejsze atuty to:
1) lokalizacja,
2) ogród przedszkolny
3) własna kuchnia
4) wysoko wykwalifikowana kadra pracowników
Przedszkole położone jest w środku największego w Wołominie osiedla
mieszkaniowego. Mamy duże, przestronne, kolorowe i słoneczne sale zabaw dla
dzieci, dobrze wyposażone w sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne. Z każdej sali
jest dostęp do ogrodu przedszkolnego. Dysponujemy sprzętem multimedialnym:
tablice interaktywne, tablety, dywan interaktywny, który wykorzystywany jest
w codziennej pracy z dziećmi. Dysponujemy dużym holem, na którym odbywają się
uroczystości z udziałem rodziców, zabawy i bale, koncerty i teatrzyki dla dzieci w
wykonaniu profesjonalnych artystów, warsztaty artystyczne, zajęcia gimnastyczne
i inne. Budynek okala taras zewnętrzny, który graniczy z ogrodem przedszkolnym
Ogród przedszkolny to powierzchnia ok. 5 000 m², podzielony na dwie strefy: dla
dzieci młodszych i dzieci starszych. Ogród jest dobrze wyposażony w sprzęt
terenowy do zabaw i zajęć na powietrzu. Posiadamy górkę saneczkową zimą
i wspinaczkową latem, a także wydzielony teren do gier zespołowych. Ogród
przedszkolny to miejsce, w którym odbywają się pikniki rodzinne integrujące całą
społeczność przedszkolną.

Posiadamy własną kuchnię i zatrudniamy personel z kwalifikacjami, który
przygotowuje smaczne, zdrowe i zbilansowane posiłki. Uwzględniamy indywidualne
diety dziecka spowodowane alergią lub innymi wskazaniami.
Przedszkole jest czynne od 6:30 do 17:30.
Opłaty:
1) Stawka żywieniowa dzienna wynosi 7,00 zł.
śniadanie - stawka 1,80 zł. ( I śniadanie – godz. 8.30 i II śniadanie – godz.
10.30)
obiad – stawka 3,50 zł. - godz. 12.00 (dwa dania)
podwieczorek – stawka 1,70 zł ( 14.30 – posiłek główny i 16.30 – przekąska)
2) Dodatkowe świadczenia opiekuńczo-wychowawcze – opłata 1,00 zł.
pobierana jest za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu
poza realizacją podstawy programowej. Bezpłatna realizacja podstawy
programowej ustalona przez organ prowadzący – Gminę Wołomin,
odbywa się w godz. od 8.00 do 13.00.
Dzieci 6-letnie realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie
przedszkolne są zwolnione z opłaty za dodatkowe świadczenia
opiekuńczo-wychowawcze tzn. ich pobyt w przedszkolu jest bezpłatny.
Za nieobecność dziecka w przedszkolu nie pobieramy żadnych opłat.
Bezpieczeństwo:
Teren przedszkola jest ogrodzony, a furtka zamykana. Sprzęt ogrodowy i
wszelkie zabawki posiadają odpowiednie certyfikaty i atesty. Posiadamy
monitoring przed wejściem do budynku oraz wewnątrz przedszkola. Rodzice
mają stały dostęp do przedszkola, bo posiadają magnetyczne karty wejścia,
co zwiększa poziom bezpieczeństwa i monitoringu przyprowadzania i
odbierania dzieci.. Ponadto kadra pedagogiczna i niepedagogiczna przeszła
szkolenie z zakresu p.poż, bhp oraz z zakresu pierwszej pomocy.
Rodzicu wybierając nasze przedszkole:
• zapewniamy bardzo dobrą opiekę i edukację,
• wspieramy rodziców w wychowaniu dzieci,
• dbamy o wszechstronny rozwój wychowanków,
• tworzymy przyjazną i serdeczną atmosferę,

• wykorzystujemy w pracy atrakcyjne metody nauczania,
• uwzględniamy indywidualne podejście do każdego dziecka,
• zatrudniamy wykształconą i ambitną kadrę pedagogiczną,
• zatrudniamy specjalistów: psychologa, logopedę i pedagoga
• promujemy zdrowy styl życia,
• jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami.
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w ciągu
całego dnia pobytu dziecka w przedszkolu. Pobyt dziecka w godz. od 8:00
do 13:00 jest bezpłatny. Każda godzina powyżej pięciu bezpłatnych godzin to koszt 1zł.
W ramach tej opłaty dzieci mają organizowane zajęcia dodatkowe:
• język angielski we wszystkich grupach wiekowych
• zajęcia logopedyczne
• zajęcia z psychologiem
• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z pedagogiem
• terapia ręki
• logorytmika
• gimnastyka korekcyjna
• zajęcia ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherborne
• zajęcia z elementem jogi dla dzieci
• zajęcia usprawniające motorykę małą
• zajęcia z choreoterapii
• zajęcia konstrukcyjne LEGO EDUKATION
• zajęcia z programowania dla przedszkolaków
• warsztaty muzyczno-taneczne i inne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia
dzieci np. nauka gry w warcaby, zajęcia wokalne i recytatorskie, plastyczne
• religia

Uczestniczymy w programach ogólnopolskich oraz lokalnych:
•

"Czyste Powietrze wokół nas"- ogólnopolski program przedszkolnej edukacji
antynikotynowej.

•

„Akademia Zdrowego Przedszkolaka” - ogólnopolski program edukacyjny który
ma na celu utrwalenie wśród rodziców, dzieci oraz personelu przedszkolnego
wiedzy o tym, jak zdrowo się odżywiać, dbać o bezpieczeństwo dzieci w domu
i poza nim, jak zapobiegać chorobom oraz minimalizować ich skutki.

•

Program edukacyjny „Mamo, Tato, wolę wodę!”. Jego celem jest podkreślenie
roli wody w codziennej diecie, oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu
prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci.

•

„Akademia Aquafresh” - Programu Edukacji Zdrowotnej, dbamy o higienę
jamy ustnej, aby zmniejszyć poważny problem, jakim jest próchnica u dzieci.

•

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” – program ekologiczny.

•

Akcja Fundacji ABCXXI "Cała Polska Czyta Dzieciom"- ogólnopolska akcja
promująca czytanie dzieciom. Fundacja przekonuje, że czytanie dziecku dla
przyjemności – 20 minut dziennie. Codziennie! – jest mądrym sposobem
spędzania czasu z dzieckiem i najlepszą inwestycją w jego przyszłość.

•

"Czysty Wołomin" - lokalny program edukacyjno-informacyjny w zakresie
gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów

Oferta uroczystości imprez i atrakcji dla dzieci :
• Teatrzyki dla dzieci – ok. 15 spektakli w roku szk.
• Koncerty muzyczne dla dzieci – 10 koncertów w roku szk.
• Warsztaty papiernicze, plastyczne, mydlarskie
• Spotkania naukowe - Planetarium, Centrum Kopernik, „Żywe lekcje
przyrody” - zooterapia, labolatorium chemiczne i eksperymenty z
przyrody nieożywionej
• Wycieczki do muzeum, kina, teatru, plenerowe
• Okolicznościowe spotkania integracyjne z rodzicami m.in.
bożonarodzeniowe,
z okazji Świę Mamy i Taty,
pikniki rodzinne
• Uroczystości przedszkolne: Imieniny przedszkola, pasowanie na
przedszkolaka, Nasze Przedszkole-Nasze Miasto-Nasza Ojczyzna,
Mikołajki, Spotkanie ze Św. Mikołajem, Moja Babcia i Dziadek mają
dziś święto w przedszkolu, bal karnawałowy, wielkanocne warsztaty
plastyczne z rodzicami, Dzień Dziecka - spotkanie ze strażą pożarną,
piknik rodzinny i wiele innych.

Zapewniamy dzieciom:
• kontakt z kulturą poprzez regularne spotkania muzyczne oraz przedstawienia
teatralne, wyjścia do kina, do Muzeum „Dom nad Łąkami” na wystawy lokalne
• wycieczki plenerowe oraz wycieczki do warszawskich teatrów i muzeów
• spotkania z książką podczas lekcji bibliotecznych
• kształtowanie świadomej postawy „małego ekologa” - cztery „Zielone grupy”
uczestniczymy w programie „Czysty Wołomin”
•

udział w konkursach, przeglądach, spartakiadach sportowych, festiwalach
piosenki, konkursach tanecznych
„Sylwetka absolwenta”

Absolwenci Przedszkola nr 6 „Bajka” to dzieci:
•

otwarte,

•

twórcze,

•

komunikatywne,

•

dobrze przygotowane do obowiązków szkolnych,

•

znające siebie i swoje możliwości,

•

akceptujące odrębność innych,

•

potrafiące odnaleźć się w nowej sytuacji,

•

rozwiązujące problemy,

•

dążące do osiągnięcia sukcesu,

•

odnoszące sukcesy i radzące sobie z porażkami.

