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MISJA NASZEGO PRZEDSZKOLA

„Kochamy nasze dzieci takimi,
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jakie są i nie szczędzimy wysiłku,
aby każdemu stworzyć warunki
do wszechstronnego rozwoju

na miarę jego indywidualnych możliwości.”

Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby,
możliwości 

i rozwój każdego dziecka, dzięki czemu nasi wychowankowie
rozpoczynają naukę 

w szkole z sukcesami i bez stresu.
Tworzymy warunki do wszechstronnego rozwoju aktywności:

społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej,
artystycznej, ruchowej i zdrowotnej.

Oddziaływania naszego przedszkola i domu rodzinnego dziecka
są skoordynowane, a rodzice są naszymi najlepszymi sojusznikami.

Przedszkole Nr 13 zatrudnia 31 pracowników, w tym: 
13 nauczycieli, 3 logopedów, 3 pracowników administracji i 12 obsługi.

Placówka zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także 
kwalifikacje specjalistyczne:

specjalistę w zakresie terapii pedagogicznej, oligofrenopedagoga, logopedę.

Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent Przedszkola Nr 13:

 jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,

 ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,

 potrafi współdziałać w zespole,

 jest zainteresowany nauką i literaturą,

 jest samodzielny,

 jest aktywny w podejmowaniu działań,

 lubi działania twórcze,
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 jest wrażliwy estetycznie,

 akceptuje zdrowy styl życia,

 ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,

 cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego
 i społecznego,

 czuje się Polakiem i Europejczykiem.

WITAMY W PRZEDSZKOLU
DYREKTOR: mgr Elżbieta Smolna

WICEDYREKTOR: mgr Wioletta Janik

JAK WYGLĄDA DZIEŃ W PRZEDSZKOLU.

PRZEDSZKOLE JEST CZYNNE

W GODZINACH 06.00  -  17.00
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 6.00 – 7.30 – Zabawy swobodne uwzględniające  zainteresowania i inwencję 
dzieci  przy   niewielkim  udziale  nauczyciela:  manipulacyjne,  konstrukcyjne, 
badawcze,  tematyczne  i   inne.  Praca   indywidualna  z  dzieckiem  zdolnym  
i wymagającym dodatkowego wsparcia.

 7.30 – 8.00 – Zestaw ćwiczeń porannych i czynności higieniczno-porządkowe

 8.00 – 8.30  – Śniadanie poprzedzone czynnościami samoobsługowymi.

 8.30  –  9.00  –  Zabawa  ruchowa,  czynności  higieniczno-porządkowe  i 
organizacyjne.

 9.00 –10.00 - Zajęcia dydaktyczne realizowane według przyjętego programu 
wychowania  przedszkolnego.

 10.00 – 10.15  – Drugie śniadanie.

 10.15  –  10.45 –  Zabawy  dowolne  wg  zainteresowań:  manipulacyjne, 
konstrukcyjne,  tematyczne,  dydaktyczne,  inne.  Indywidualne  wspomaganie  i 
korygowanie  rozwoju,  praca  
z dzieckiem uzdolnionym.

 10.45 – 11.45  -  Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery,  obserwacje 
przyrodnicze, prace gospodarcze, ogrodnicze lub zabawy ruchowe, terenowe. 

 11.30 – 12.00 – Nauka języka angielskiego w grupie dzieci 
5 – letnich

 11.45  –  13.00  -  Obiad  poprzedzony  czynnościami  organizacyjnymi, 
higienicznymi  i samoobsługowymi. 
Odpoczynek  poobiedni,  czytanie  książek,  wykorzystanie  technik 
relaksacyjnych.

 12.00  –  14.15 –  Grupa  dzieci  3-letnich,odpoczynek  poobiedni,  czytanie 
książek, wykorzystanie technik  relaksacyjnych.

 13.00 –  15.00 –  Zabawy  ruchowe w  ogrodzie  przedszkolnym,  obserwacje 
przyrodnicze,  ćwiczenia  gimnastyczne.  Zabawy  uwzględniające  potrzeby  i 
zainteresowania dzieci.
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- Nauka języka angielskiego w grupach dzieci 3 – 4 letnich. 
 - Nauka religii.

 14.00  –  14.30  –  podwieczorek  poprzedzony  czynnościami  higieniczno-
porządkowymi.

 14.30 – 17.00 – swobodne zabawy, zajęcia dodatkowe, praca indywidualna z 
dzieckiem, zabawy dzieci w kącikach zainteresowań, prace porządkowe. Praca 
indywidualna  
z dzieckiem.      
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Grupa I
3-latki

"DELFINKI"
nauczyciel: mgr Jolanta Płaczek
nauczyciel: mgr Elżbieta Smolna
nauczyciel: mgr Wioletta Janik

nauczyciel: mgr Ewa Mieszanowska
pomoc nauczyciela: Beata Wiecka

pracownik obsługi: Krystyna Piwowarczyk

Grupa II
4-latki
"RYBKI"
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nauczyciel: mgr Anita Kwiatkowska
nauczyciel: mgr Izabela Szulc

pracownik obsługi: Iwona Topolska

Grupa III
5- 6 latki

"MUSZELKI"
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nauczyciel: mgr Anna Pidenko - Woźniak
nauczyciel: mgr Alicja Burkiciak

nauczyciel: mgr Ewa Mieszanowska
pracownik obsługi: Irena Pigła

Grupa IV
5-6 latki

"MARYNARZE"

nauczyciel: mgr Janina Stec
nauczyciel: mgr Dorota Langowska
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nauczyciel: mgr Ewa Mieszanowska
pracownik obsługi: Danuta Chrustek

Grupa V
5-latki

"PINGWINKI"

nauczyciel: mgr Dorota Skowrońska
nauczyciel: mgr Aleksandra Słowińska

pracownik obsługi: Sabina Kliś
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Grupa VI
4-5 latki

"ŻEGLARZE"

nauczyciel: mgr Anna  Włoch

nauczyciel: mgr Magdalena Janca
nauczyciel: mgr Iwona Pigła - Kwidzińska

pracownik obsługi: Renata Cwalina
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RELIGIA: mgr Alicja Burkiciak

LOGOPEDA: mgr Kamila Grzenia, 

mgr Marzena Bohatyrowicz- Szady

INTENDENT: Teresa Jarynowska, Dorota Wójcik

SPECJALISTA DS. KADROWYCH: mgr Bożena Kelsch

KSIĘGOWA: Krystyna Kruszewska

PRACOWNIK DO PRAC CIĘŻKICH: Zbigniew Bigas

POSIŁKI PRZYGOTOWUJĄ PANIE W KUCHNI:

 Kucharz: Ewelina Paczkowska

 Pomoc kuchenna: Karolina Śmiełowska

 Pomoc kuchenna: Jowita Romaniuk

DNIA 20 WRZEŚNIA OBCHODZIMY OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA.

Z TEJ OKAZJI WSZYSCY PRACOWNICY PRZEDSZKOLA SKŁADAJĄ WAM NAJSZCZERSZE ŻYCZENIA.
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WSPÓŁPRACA W ZESPOLE, GRUPA III MUSZELKI

Wrzesień 2017 r.
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PPRZEDSTAWIENIE TEATR QFER „Królewna Śnieżka”, październik 2017 r.
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

13 PAŹDZIERNIK 2017r.
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SPOTKANIE W KOŚCIELE POD WEZWANIEM  ŚW.  MAKSYMILIANA MARII KOLBE

Październik 2017 r.
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JESIENNE DRZEWO PRZYJAŹNI, GRUPA IV MARYNARZE
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AKCJA „BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK” – WIZYTA STRAŻY POŻARNEJ

Październik 2017 r.

17



WYCIECZKA NA PROM STENA LINE, GRUPA III MUSZELKI

Październik 2017 r.
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SPOTKANIE Z PANIĄ BIBLIOTEKARKĄ W RAMACH AKCJI

„CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”
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DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ W GDYNI

GRUPA II  RYBKI, listopad 2017 r.
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DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA  GRUPA VI ŻEGLARZE

25 listopada 2017 r.
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KONCERT POD PARASOLEM W GRUPIE II,  listopad 2017 r.

23



WIZYTA W CENTRUM NAUKI EKSPERYMENT , GRUPA IV

Listopad 2017 r.

24



 

AKCJA „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM” Z  UDZIAŁEM  RODZICÓW
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AKCJA „BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK” – WIZYTA PANI ZE STRAŻY MIEJSKIEJ

Rozmowy na temat zasad poruszania się na przejściu dla pieszych oraz zachowania bezpieczeństwa na drodze.
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Listopad 2017 r.

AKCJA „BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK” – WIZYTA STRAŻY POŻARNEJ

Październik 2017 r.
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KLUB SENIORA WITOMINO

Spotkanie na temat: KASZUBSKIE LEGENDY i  KASZUBSKIE NUTY
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FESTIWAL PIOSENKI JESIENNEJ, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 W GDYNI

Grudzień 2017 r.

WYSTĘP  GRUPY IV – PIOSENKA „OWOCOWY RAP”
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WYSTĘP GRUP III – PIOSENKA „JESIENNA CZA- CZA”

MIKOŁAJKI W PRZEDSZKOLU, grudzień 2017 r.
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SPOTKANIE Z PODOPIECZNYM SCHRONISKA CIAPKOWO, 8 grudnia 2017 r.

Rozmowa na temat opieki nad zwierzętami, które nie mają swoich domów.
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KONCERT BOŻONARODZENIOWY SZKOŁA  PODSTAWOWA NR 12 , 15 grudnia 2017 r.

36



PRZEDSTAWIENIE TEATR QFER „Opowieść wigilijna”, grudzień 2017 r.
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JASEŁKA  „BETLEJEMSKA DOBRANOCKA” , GRUPA III MUSZELKI

20 grudnia 2017 r.
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STRONA DLA RODZINKI

LODOWE EKSPERYMENTY DO WYKONANIA W DOMU
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Zimne czy ciepłe?

Potrzebne będą: 3 głębokie talerze, woda o różnej temperaturze 

1.Napełnij talerze: woda gorąca. letnią i bardzo zimną (można dodać ze 3 kostki lodu 
i poczekać, aż się roztopią).
2.Prawą rękę włóż do zimnej wody, a lewa do gorącej i potrzymaj tak kilka minut.
3.Teraz obie ręce włóż do letniej wody. 

Co czujesz?

Rozgrzanej ręce woda wydaje się zimna, a ochłodzonej ciepła. 

Dlaczego?

Ciepło dłoni rozgrzanej w gorącej wodzie odpłynie do letniej wody, dlatego wyda się ona zimna. Dłoń 
wychłodzone będzie zabierać ciepło z wody, więc będzie się ona wydawała ciepła. 

Drewniane ręce 

Potrzebne będą: miska z zimną woda i kostkami lodu, ręcznik, kilka szpilek.

1.Rozsyp szpilki na stole, obok umieść miskę z woda i lodem oraz ręcznik. 
2.Pomocz rękę w wodzie przez kilkanaście sekund. 
3.Wytrzyj rękę do sucha i spróbuj podnieść szpilki. 

Co się stanie?

Ręce nie będą chciały słuchać, zupełnie jakby były z drewna, precyzyjne uchwycenie przedmiotu będzie 
utrudnione. 

Dlaczego?

Zimno sprawia, że receptory w skórze stają się mniej wrażliwe i ręka po prostu nie czuje, że dotyka 
drobnego przedmiotu. 

Lody bez lodówki

Potrzebne będą: mieszanina zrobiona z 2 łyżek mleka, łyżeczki śmietany, łyżki kakao, potłuczone kostki 
lodu, sól, naczynia, ściereczka 

1.Mleko, śmietaną i kakao wymieszaj w szklance. 
2.Sporą miskę napełnij kostkami lodu. 
3.Lód posyp dużą ilością soli. 
4.Włóż szklankę w środek tej solno-lodowej mieszanki. 
5.Przykryj całość ściereczką, żeby ciepło z pomieszczenia nie docierało do środka miski. 
6.Miskę odstaw na godzinę w chłodne miejsce, co 5 minut mieszaj zawartość szklanki. 

Co się stanie?

Z mieszanki otrzymamy zamarznięte lody. 

Dlaczego?
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Sól i rozdrobniony lód to znana od dawna mieszanka ochładzająca. Sól zmieszana 
z lodem rozpuszcza się, a jest to reakcja wymagająca dostarczenia ciepła z zewnątrz, dlatego temperatura  
obniża się. Dzięki temu można zamrozić lody. 

Sposób na gołoledź

Potrzebne będą: plastikowa taca, śnieg, sól 

1.Na tacy ułóż warstwę śniegu i ugnieć ją ręką. 
2.Wystaw go na noc na dwór. 
3.Posyp solą. 

Co się stanie?

Śnieg roztopi się. 

Dlaczego?

Sól łatwo rozpuszcza się w nawet niewielkiej ilości wody. Słona woda zamarza w niższej temperaturze niż 
czysta, dlatego sól powoduje topnienie lodu i śniegu. I choć taka solanka jest o wiele zimniejsza niż czysta 
woda, to nieprędko zamarza. Dlatego też posypuje się oblodzone ulice solą lub polewa solanką. 

Redakcja: mgr Anna Pidenko - Woźniak
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