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W przedszkolu pracuje 15 nauczycieli, którzy realizują założenia 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz programów 

wychowania przedszkolnego.

Głównymi priorytetami pracy placówki są:

 Przedszkolak Ekologiem - kształtowanie świadomego  i przyjaznego 
odnoszenia się do natury i wszelkich form życia.

 Przedszkolak Twórcą i Artystą – rozwijanie aktywności twórczej dzieci                   
w różnych formach działalności.

 Przedszkolak Pasjonatem Literatury – rozwijanie zainteresowań 
czytelniczych dzieci w młodszym wieki. 



Rozwijanie postaw proekologicznych, jest zadaniem kluczowym. 
Przedszkolaki uczestniczą w licznych inicjatywach rozwijających 

świadomość ekologiczną. 

Należą do nich: zajęcia i warsztaty o charakterze ekologicznym, 
działania w środowisku naturalnym, obserwacje, doświadczenia, 

konkursy, festiwale.

Najważniejszym wydarzeniem promującym ekologię jest Wiosenny 
Festiwal Kultury Ekologicznej, który w roku 2016 odbył się po raz 

dziesiąty. 

Działania ekologiczne podejmowane przez placówkę wspierane są 
przez Urząd Gminy i Miasta Sianów, Nadleśnictwo Karnieszewice, 

Transgraniczne Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie.







Dzieci traktowane są w przedszkolu jako unikatowe                                     
i niepowtarzalne jednostki. Nauczycielki poszukują ciekawych 

metod i form pracy, aby rozwijać w dzieciach to co 
najcenniejsze.

Rozwijając zainteresowania dzieci organizują kreatywne zajęcia, 
tworzą programy autorskie oraz prowadzą koła zainteresowań. 

Koło plastyczne, program „Mali artyści”, 

wspieranie twórczości plastycznej.

Koło turystyczne,, program „Wędrowniczek”, wspieranie aktywności 
turystycznej.

Koło taneczne,, program „W kręgu muzyki i  tańca”, wspieranie 
aktywności tanecznej.

Koło instrumentalne, program „Dźwiękograjki”, wspieranie aktywności 
muzycznej.

Koło językowe, program „Zabawy z językiem angielskim”, doskonalenie 
komunikacji w języku angielskim.

Koło sportowe, rozwijanie aktywności fizycznej dzieci. 





Przedszkole ma dla dzieci inspirujące pomysły na zimowe ferie.

Każdy feryjny dzień wygląda inaczej.



W przedszkolu popularyzowane jest czytelnictwo. Podejmuje się wiele 
inicjatyw zmierzających do zachęcania dzieci do czytania, aby                         

w przyszłości stały się dojrzałymi pasjonatami literatury.

Do najważniejszych zadań czytelniczych należą: codzienne czytanie 
dzieciom, co miesięczne spotkania pod hasłem „Znani czytają dzieciom”, 

cykliczna akcja „Książkowa Teczka Przedszkolaka” oraz lekcje biblioteczne 
organizowane bibliotekę w Centrum Kultury w Sianowie.



Istotnym elementem pracy przedszkola jest angażowanie rodziców oraz 
rodzin w życie dzieci. Oferujemy bogatą gamę zajęć ingerujących 

społeczność przedszkolną.

Dużą popularnością cieszą się rodzinne pikniki: Grzybobranie                          
„W poszukiwaniu Kajetana Borowika” oraz „Mikrofon dla każdego”, 

popołudniowe spotkania ramach cyku „Cała rodzina chodzi do 
przedszkola”, Spartakiada Rodzinna „Sportowe zabawy z mama i tatą”, 

wycieczki grupowe w nieznane.







Podejmowane działania zmierzają do stworzenia placówki, która jest 
drugim domem dla przedszkolaków. 

Dzieci bawią się w niej i uczą w myśl zasady:

„Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział,
ale żeby dobrze wiedział,

nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał,
nie żeby go wszystko troszkę obchodziło,

a żeby go coś naprawdę zajmowało ”.

Janusz Korczak


