
OFERTA EDUKACYJNA 
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 IM. MISIA USZATKA                

W PSZOWIE 
 
 
1. Przedszkole zapewnia wszechstronny rozwój dzieci w trakcie realizacji 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego, której realizacja odbywa 
się w godzinach od 800 do 1300 i obejmuje: 
 
Obszar 1.   Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się 
                   z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i        
                   sytuacjach zadaniowych. 
Obszar 2.   Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków                     
                   higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania 
                   ładu i porządku. 
Obszar 3.   Wspomaganie rozwoju mowy 
Obszar 4.   Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które               
                   stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia. 
Obszar 5.   Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci 
Obszar 6.   Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych 
Obszar7.    Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem 
Obszar 8.   Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec. 
Obszar 9.   Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne 
Obszar 10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy 
                   konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych 
Obszar 11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych 
                   i unikaniu zagrożeń 
Obszar 12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt. 
Obszar 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją 
                   matematyczną 
Obszar 14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania 
Obszar 15. Wychowanie rodzinne , obywatelskie i patriotyczne 
 
2. Na życzenie rodziców prowadzimy katechezę dla dzieci 5 i 6-letnich 
3. Poszerzenia wiadomości i umiejętności dzieci z w/w obszarów oraz 
rozwijania ich zainteresowań dokonujemy przez realizację programów 
autorskich takich jak: 

• Przyjaciele Zippiego – międzynarodowy program promocji zdrowia 



• psychicznego 
• Kubusiowi Przyjaciele Natury – program ekologiczny 
• Nauka jazdy na łyżwach dzieci przedszkolnych 
• Praca z komputerem z dzieckiem w wieku przedszkolnym 
• Czytam piszę i rachuję bo mnie to interesuje – rozwijanie 

zainteresowań dzieci 
• w wieku przedszkolnym, 
• Mały ratownik - program kształtujący postawy i umiejętności 

udzielania pomocy przedmedycznej u dzieci w starszych grupach 
przedszkolnych 
 

4. Swoje zainteresowania dzieci mogą rozwijać także w trakcie zajęć 
dodatkowych takich jak:  rytmika,  j. angielski, których ofertę dostosowujemy   
w miarę możliwości do oczekiwań dzieci i rodziców. 
5. W ramach prowadzenia pomocy psychologiczno –pedagogicznej prowadzimy 
zajęcia: 

• logopedyczne 
• korekcyjno-kompensacyjne w zależności od potrzeb dzieci 

potrzebujących pomocy. 
 

6. Zajęcia z dziećmi prowadzone są w formie zabawy z zastosowaniem metod 
aktywizujących, metody dobrego starty oraz przez rozwijanie inteligencji 
wielorakiej dzieci. 
7. Miłą, pełną radości, przyjazną dziecku i rodzicom atmosferę zapewnia 
realizacja prorodzinnego charakteru przedszkola przejawiająca się działaniami 
obejmującymi: 

• Podejmowanie działań w zakresie rozbudzania u dzieci postaw 
członka rodziny przedszkolnej min. obchodzenie urodzin 
wychowanków, organizacja dni otwartych dla nowoprzyjętych dzieci, 
troska o miłą atmosferę i oprawę przy spożywaniu posiłków, wystrój 
wnętrz, atrakcje typu, wycieczki, przedstawienia teatralne dla dzieci. 

• Mobilizowanie możliwości i potencjału rodziny oraz wspieranie 
działań wychowawczych min. przez możliwość kontaktu rodziców       
z psychologiem i pedagogiem na terenie przedszkola, organizowanie 
warsztatów dla rodziców, organizowanie zajęć otwartych, pełną 
informację o postępach dziecka. 

• Wzmacnianie więzi społecznych w obrębie społeczności przedszkolnej 



i lokalnej min. przez organizowanie uroczystości z udziałem rodziców, 
najbliższych członków rodziny oraz społeczności lokalnej, organizację 
festynu, zabawy karnawałowej dla dorosłych. 


