
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kożuchowie 
w latach 2015 - 2016 

   
 



O przedszkolu w pigułce   

  

 Rok powstania - 1981 

 Ilość dzieci - 151 

 Ilość oddziałów  - 6 

 Ilość nauczycieli - 16 , w tym dyrektor (13,16 etatu) 

 Ilość pracowników administracji i obsługi - 14 (12,83 etatu) 

 Dodatkowe kwalifikacje kadry pedagogicznej: terapia pedagogiczna, logopedia, oligofrenopedagogika, gimnastyka korekcyjna, 
terapia ręki, psychomotoryka, arteterapia – które umożliwiają prowadzenie dodatkowych bezpłatnych zajęć specjalistycznych. 

 Atuty przedszkola: wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która ustawicznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe,  
odpowiedzialny zespół pracowników, jasne i przestronne sale  zabaw,  duży i częściowo zacieniony ogród połączony z placem 
zabaw, atrakcyjne i nowoczesne pomoce multimedialne: tablica interaktywna, magiczny dywan, programy komputerowe;  ciekawe 
pomoce edukacyjne w tym muzyczne i sportowe, bogata oferta zajęć  dodatkowych,  własna kuchnia - która przygotowuje świeże 
domowe posiłki.  

   

   



Poprawa jakości 
edukacyjnej 

 
 

 

Certyfikat - Szkoła Promująca Zdrowie   
nadany przez                                              

Lubuskiego Kuratora Oświaty 

 

Certyfikat  - Przedszkole Talentów  
ogólnopolski 

 

Wejście na ścieżkę certyfikacji                           
na Przedszkole  Daltońskie 

 



Poprawa jakości 
bazy 

dydaktycznej 
 

Gabinet zajęć specjalistycznych 
 

Pomoce dydaktyczne   
 

Łazienka grupy Biedronek 
 

Łazienka grupy Żabek 
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Poprawa 

warunków 
technicznych                       

i jakości żywienia 
 

Piec konwekcyjno - parowy 

Wentylacja mechaniczna                                      
kuchni – okap 

Przebudowa szaf przejściowych                        
w zmywalniach naczyń 

Wyposażenie kuchni                                        
w nowe meble 

Wymiana sprzętu                         
chłodniczego na nowy 

 

 



 
 
 

Projekt  unijny 
„Kożuchów  
dzieciom 3,  

wszystkie dzieci  
nasze są” 

 
 Nowy  oddział dla dzieci 3l. 

Oddział integracyjny 

Pomoce edukacyjne  

Gabinet zajęć specjalistycznych  
(drugi) 

Dodatkowa oferta zajęć  
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Oddział integracyjny 
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Przykłady 

naszych działań 
święta i uroczystości 

 
 

Dzień Niepodległości 

Jasełka  

Powitanie wiosny 

Wielkanocne zwyczaje 

 

 



Przykłady 
naszych działań 

szczególne dni 

 

Spotkania ….  z górnikami 

Bale karnawałowe 

Dni otwartych drzwi 

Festyny Rodzinne 

  

 

 



Przykłady 
naszych działań 
udział w akcjach zewnętrznych 

 
Światowy Dzień                                          

Pluszowego Misia 
 

Ogólnopolski Dzień                         
Przedszkolaka 

 

Przedszkole bez zabawek 

 



Przykłady 
naszych działań 
udział w akcjach zewnętrznych 

 

Wielka Orkiestra                                       
Świątecznej Pomocy 

 

Dni Kożuchowa 
 

Cała Polska czyta dzieciom 

 



   

Dziękuję za uwagę 
Ewa Bembnowicz 

Dyrektor  Przedszkola 

Zapraszamy  
do 

 Przedszkola 
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