Od kilku lat przy współpracy z rodzicami w
przedszkolu organizowany jest corocznie
Nauczyciele grup 3-4 latków dokonują
przegląd tańców. Adresowany jest do
wstępnej i końcowej obserwacji dziecka.
wszystkich wychowanków przedszkoli w
Analizują wyniki, opracowują wnioski, które
mieście. Umożliwia on rozwój zainteresowań
służą rozwijaniu umiejętności wychowanków.
tanecznych, integrację środowisk
przedszkolnych i środowiska lokalnego.

W przedszkolu nauczyciele pracują w ramach
prowadzonych zespołów zadaniowych:
 wczesnego wspomagania
 do spraw promocji zdrowia
 pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 wspólnie rozwiązują problemy, analizują
efekty

W przedszkolu realizuje się projekt
edukacyjny „ Małe Ślązaki”. W grupach
prowadzone są zajęcia z wykorzystaniem
gwary, nauka piosenek regionalnych,
spotkania z ludźmi różnych zawodów.
Rodzice chętnie pomagają w realizacji
projektu. Organizowane są wycieczki do
Centrum Regionalnego w Żorach. Grupy
przedszkolne mają nazwy gwarowe.

Przedszkole jest placówką promującą
zdrowie. Realizuje programy i podejmuje
działania służące programowaniu zdrowego
trybu życia. W działaniach tych uczestniczą
wszyscy klienci przedszkola we współpracy z
instytucjami lokalnymi.

Przedszkole jest pozytywnie postrzegane:
 dni otwarte,
 familiady sportowe
 spotkania z ludźmi różnych zawodów
 strona internetowa
 media(TV, prasa, radio)
 imprezy okolicznościowe dla środowiska
lokalnego
 udział w konkursach miejskich
i ogólnopolskich

Przedszkole realizuje projekt „Mały ekolog”.
Realizuje programy autorskie. Bierze udział w
W przedszkolu zorganizowano cykl spotkań konkursach i osiąga sukcesy. Zapraszani są do
„Bawimy się zgodnie i bezpiecznie” w ramach przedszkola ciekawi ludzie: leśniczy, ekolog.
współpracy z Poradnią Psychologiczno –
Organizuje się wycieczki w środowisko
Pedagogiczną.
naturalne. Prezentuje się osiągnięcia w
środowisku lokalnym (prasa i portal
społecznościowy)

W przedszkolu zorganizowano spotkanie na
które zaproszono absolwentów, którzy
zaprezentowali swoje umiejętności. Wypełnili
ankiety dotyczące ich wspomnień z okresu
przedszkolnego.

Nauczyciele w przedszkolu zainicjowali
współpracę z WOŚP w ramach której
koordynowali akcję zbiórki pieniędzy oraz
przebieg koncertów dzieci przedszkolnych.

Coroczne „Spotkanie z Kolędą” jasełka w
dwóch językach, kolędy, dialogi, dzielenie się
opłatkiem i prosforą.

Przedszkole zaprasza absolwentów na
coroczne spotkanie wigilijne (ma kontakt ze
swoimi wychowankami) prowadzi wywiad
dotyczący ich losów w szkole

W przedszkolu promuje się aktywność
teatralną – „Dziecko w świecie teatru”.
 Poznają różne formy teatralne (cieni,
aktora, mima, supełkowy)
 Potrafią prezentować swoje umiejętności
teatralne przed publicznością.
 Poznają życie Teatru – współpraca z
Miejskim Teatrem
 Wykonują pacynki, kukiełki

Dzieci uczestniczą w zajęciach
dodatkowych, koło taneczne i teatralne
na uroczystościach przedszkolnych, oraz
w Gminnym Ośrodku Kultury.

Prowadzone są zajęcia z bezpieczeństwa na
drodze. Przygotowane wcześniej, atrapy
samochodów z kartonów lub pianki na
szelkach dzieci ubierają i uczą się zasad
bezpiecznego poruszania się w ruchu
drogowym (w symulowanym ruchu
drogowym). Poznają znaczenie świateł,
zasadę przechodzenia przez pasy itp.
Realizowane w ramach programu
Autochodzik.

W przedszkolu zorganizowano
przedstawienie teatralne „Czerwony
kapturek” w wykonaniu aktorów amatorów
składających się z rodziców. Przedstawienie
poprzedziło cykl spotkań promujących
wartość czytanych bajek dzieciom

