
Przedszkole Nr 1 w Węgrowie
im. Czesława Janczarskiego

”To przedszkole jest najstarsze w naszym małym mieście.
Chodził tutaj już mój dziadek, gdy był małym dzieckiem.

Wiele zabaw na nas czeka i kolegów wielu. 
Misio z uszkiem oklapniętym, naszym przyjacielem”

(fragment Hymnu Przedszkola Nr1 w Węgrowie, słowa: Jadwiga Zgliszewska, muzyka: Michał Soszka)

ul. Klonowa 4
tel. 25 792 33 14

e-maim: przedszkole.nr1@serwus.pl



DLACZEGO NASZE PRZEDSZKOLE?

Drogi Rodzicu !!!

Zapisując dziecko do naszego przedszkola masz pewność, że:

1. Zapewnisz mu warunki do optymalnego rozwoju.

2. Placówka posiada wykwalifikowaną, kompetentną, miłą i życzliwą kadrę pedagogiczną.

3. Nasza placówka:

• Uczy...

• Bawi...

• Troszczy się... 

• Współpracuje... 



1.UCZYMY SIĘ …
• zapewniamy wszechstronny rozwój każdemu dziecku

• organizujemy pomoc psychologiczno-pedagogiczną

• prowadzimy działania ułatwiające dzieciom adaptację w nowym środowisku

• przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki w szkole

• organizujemy bezpłatną naukę języka angielskiego

• organizujemy zajęcia z religii

• prowadzimy twórcze i aktywizujące metody pracy



• tworzymy  programy autorskie dostosowując je do potrzeb dzieci

• włączamy się w ogólnopolskie projekty edukacyjne

• rozwijamy talenty i zdolności wychowanków

• umożliwiamy dzieciom udział w różnych konkursach

• rozbudzamy wrażliwość  estetyczną dzieci poprzez obcowanie ze sztuką, kulturą

• posiadamy bogaty kalendarz uroczystości rodzinnych i przedszkolnych

• organizujemy liczne wycieczki piesze i autokarowe

• umożliwiamy codzienny pobyt dziecku na świeżym powietrzu



2.BAWIMY SIĘ...
• do dyspozycji dzieci jest pięć dużych, kolorowych sal do zabawy i zajęć dydaktycznych, 

dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci, w salach znajdują się kolorowe stoliki i 
krzesła dostosowane do wzrostu dzieci

• estetycznie urządzone pomieszczenia wyposażone są w kolorowe kąciki i zabawki, które 
zachęcają do zabawy i wywołując uśmiech każdego dziecka

• atutem sal jest wyposażenie multimedialne: tablice, dywan interaktywny, dostęp do 
internetu, co pozwala dziecku na jeszcze lepszy rozwój poprzez nowoczesną technologię, 

która bawi, a jednocześnie uczy

• przy budynku przedszkola znajduje się duży plac zabaw, wyposażony w sprzęt terenowy 
posiadający certyfikaty bezpieczeństwa, każda grupa wiekowa ma wydzielony  fragment 

placu do zabaw na świeżym powietrzu  



3.TROSZCZYMY SIĘ...
• dbamy o ich bezpieczeństwo, posiadamy piękne, przestrzenne, bezpieczne sale i łazienki, 

bezpieczną szatnię i korytarz, ogrodzony, zabezpieczony furtkami z zamkami plac zabaw, 
zabawki na placu zabaw posiadają atesty bezpieczeństwa

• dbamy o ich zdrowie, mamy własną kuchnię, prowadzimy odpowiednio zbilansowaną dietę z 
uwzględnieniem posiłków dla dzieci z alergią

• dbamy o ich rozwój fizyczny, zapewniamy dużo aktywności fizycznej, zabawy ruchowe, 
ćwiczenia poranne, ćwiczenia gimnastyczne, zabawy, ćwiczenia oraz gry na świeżym 

powietrzu, piesze spacery i wycieczki



4.WSPÓŁPRACUJEMY...
• z rodzicami, rodzice są dla nas partnerami w podejmowania wspólnych decyzji dla dobra 

dzieci i placówki

• ze środowiskiem lokalnym, dzięki któremu wspomagamy rozwój dziecka, poszerzając jego 
wiedzę o otaczającym świecie

• z placówkami oświatowymi, dzięki którym podejmowane działania służą integracji dzieci i 
grona pedagogicznego, służą również poszerzaniu wiedzy dziecka o nowe wiadomości i 

doświadczenia

• z instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny, dzięki którym wspieramy wychowanków 
w trudnych życiowych sytuacjach



CIEKAWOSTKI O PRZEDSZKOLU...

• Przedszkole posiada przestrzenną bibliotekę, z której dzieci mogą wypożyczać książki, aby 
w domu wspólnie z rodzicami je czytać. Księgozbiór biblioteki liczy już ponad 2000 książek i 

każdego roku powiększa się dzięki hojności naszych nowych przedszkolaków.

• Przedszkole posiada wyposażoną w pomoce dydaktyczne salę terapeutyczną, do 
indywidualnej pracy z dziećmi, o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub w ramach 

wczesnego wspomagania. Placówka świadczy pomoc psychologiczno-pedagogiczną i 
logopedyczną.



WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA

1. Podpisany worek na pościel ściągany na tasiemkę: 60/80 cm (dzieci leżakujące).

2. Podpisana poszwa w środku z cienkim kocykiem o wymiarach 110/160 (lub wymiarach
zbliżonych) lub cienka kołderka o podobnych wymiarach. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że
kołderki i kocyki będą prane przez rodziców co miesiąc ( dzieci leżakujące).

3. Worek na kapcie.

4. Piżama z wyszytym monogramem ( dzieci leżakujące).

5. Kolorowa teczka na prace.

6. Książka do Przedszkolnej Biblioteki

( w twardych oprawach).



Książka, która ułatwi dziecku adaptację do 
warunków panujących w przedszkolu

Książka „Będę przedszkolakiem” stanowi pomoc dydaktyczną dla rodziców,
wprowadzających swoje dzieci w nieznany świat przedszkola. W przystępny i obrazowy
sposób przedstawia sytuacje, które napotka dziecko w przedszkolu. Poprzez barwne
ilustracje połączone z tekstami dostosowanymi do wieku dziecka opowiada o przedszkolu
jako miejscu przyjaznym, w którym spotka życzliwych przyjaciół i opiekunów, gdzie wraz z
innymi dziećmi odnajdzie miejsce ciekawych zabaw.

Książkę w cenie 10 zł można kupić w sekretariacie przedszkola



ZAPRASZAMY !!!
Wszystkim pięknie się kłaniamy !

Tutaj, każde dziecko,

znajdzie dla siebie miejsce,

bo my dzieci kochamy

i o ich bezpieczeństwo dbamy.

Uczymy, bawimy, wychowujemy,

wszyscy wzajemnie się szanujemy.

Opracowanie: 

Marlena Krasuska

Małgorzata Trojanowska


