
Oddziały przedszkolne „Zaczarowany świat dziecka” w Rusocicach kierują  ofertę 
edukacyjną  dla dzieci  w wieku 3- 6 lat.

Zajęcia odbywają się w dwóch grupach: 

-grupa młodsza- "Misie"- pod opieką pań Anny Słoty i Katarzyny Kraczki 

-grupa starsza- "Wesołe skrzaty"- pod opieką pani Małgorzaty Zabagło . Od 13 lutego 
wychowawcą grupy jest pani Grażyna Kubarek.

Oddziały są  czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 17.00 

Dzieciom  w oddziałach przedszkolnych gwarantujemy:

 wysoko wykwalifikowaną, doświadczoną, twórczą kadrę pedagogiczną;
 indywidualne podejście do każdego dziecka, dostosowane do jego potencjału             

i zdolności;
 wysoki poziom zajęć prowadzonych z wykorzystaniem różnorodnych metod 

dydaktycznych;
 opiekę logopedy i pedagoga;
 bogatą ofertę zajęć dodatkowych;
 estetyczne, funkcjonalne oraz przestronne sale wyposażone w multimedia 

(dzieci z grupy młodszej mają możliwość odpoczynku – leżakowania);
 obiad  (na życzenie rodziców, odpłatnie – firma cateringowa).

W oddziałach tworzymy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej, 
wspomagamy i ukierunkowujemy jego rozwój. Dzieci mają możliwość uczestniczenia             
w różnorodnych konkursach i uroczystościach.

Nauczyciele prowadzą zajęcia:

- przygotowujące do nauki czytania i pisania;                                                                             
- matematyczne;                                                                                                                         
- przyrodnicze;                                                                                                                            
- plastyczne;                                                                                                                                
- gimnastyczno-ruchowe;                                                                                                            
- umuzykalniające;

 oraz dodatkowo: język angielski; religia; zajęcia muzyczno-rytmiczne; zajęcia kreatywne; 
zajęcia z logopedą; zajęcia plastyczne; zajęcia sportowe; spektakle teatralne w placówce; 
spotkania z ciekawymi ludźmi; warsztaty plastyczne oraz wycieczki edukacyjne.

Zgodnie z założeniami pedagogiki M. Montessori dzieciom zapewnia się dużo swobody         
i wolności w działaniu. Każdy może pracować we właściwym dla siebie tempie i zgodnie        
z własnymi zainteresowaniami. Nasze przedszkolaki biorą aktywny udział w życiu szkoły: 
uczestniczą we wszystkich świętach szkolnych, przygotowują programy artystyczne.

W ciągu roku szkolnego organizujemy i uczestniczymy w rozmaitych uroczystościach :



zabawa andrzejkowa z wróżbami ;jasełka; mikołajki; Dzień Babci i Dziadka; bal 
karnawałowy; piknik rodzinny; Dzień Mamy i Taty; podchody rodzinne; gminne przeglądy 
artystyczne; konkursy plastyczne i muzyczne.

Sale zabaw dla dzieci oddziałów przedszkolnych są  przestronne, dobrze wyposażone           
w zabawki, pomoce edukacyjne oraz sprzęt multimedialny. Każde dziecko posiada 
indywidualną półkę, na której znajdują się potrzebne do pracy i zabawy pomoce. 

Posiadamy nowoczesny, bezpieczny plac zabaw dla dzieci.

Rodzice, przychodzący po swoje pociechy, mogą wzbogacić swoją wiedzę, czytając ciekawe 
artykuły umieszczone w "Kąciku dla Rodziców", dotyczące wychowania, wspólnych zabaw 
oraz przygotowania dziecka do podjęcia przez niego nauki w szkole.

Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola!

 

 


