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WIZYTÓWKA PRZEDSZKOLA 

Miejskie Przedszkole nr 14 w Częstochowie jest przedszkolem publicznym, 
którego siedziba znajduje się przy ul. Baczyńskiego 11. 

Leży w obrębie Gminy Częstochowa, miasta turystycznego z historycznymi 
tradycjami. Placówka zlokalizowana jest w dzielnicy Północ, w pobliżu Promenady 
i Lasku Aniołowskiego. Atutem przedszkola jest lokalizacja oraz przestronny, 
bezpieczny, dobrze zagospodarowany plac zabaw z górką i ogród – systematycznie 
wzbogacany. Posiadamy dwie drewniane piaskownice, cztery huśtawki, altanę, 
rysunkowe tablice bezpiecznego korzystania z urządzeń oraz inne wyposażenia 
przenośne takie jak: zjeżdżalnia, sanki, jabłuszka itp. Każde dziecko znajdzie coś 
dla siebie. Ogród jest doskonałym miejscem spotkań z rodzicami, nowymi 
przedszkolakami i gośćmi. Teren placówki jest ogrodzony czterokolorowym 
płotem. Miejskie Przedszkole nr 14 to ośrodek wielooddziałowy zlokalizowany 
w jednym, wolnostojącym budynku. Przedszkole posiada: cztery sale zajęć dla 
poszczególnych oddziałów, salę gimnastyczną, pomieszczenia administracyjno-
gospodarcze, kuchnię, szatnię dla dzieci i personelu. Mamy własne LOGO.  
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Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Ich liczba wynosi 
ogółem 100, natomiast liczba w oddziale – 25 osób. 

Przedszkolem kieruje Dyrektor mgr Ewa Gregorczyk. Zatrudnieni są w nim 
nauczyciele (12 osób z katechetką i logopedą włącznie) oraz pracownicy 
administracyjno-obsługowi: główny księgowy, intendent, kucharka, pomoc 
kucharki, woźne oddziałowe, dozorcy i pomoc wychowawcy. 

WYSTRÓJ WNĘTRZ 

W naszym przedszkolu jest jasno i przestronnie. Pomieszczenia są pomalowane 
w pastelowe barwy w tonacji mięty, błękitu i moreli. Sukcesywnie wymieniane są 
meble, sprzęty i pomoce dydaktyczne. 

Systematycznie wykonywane są prace remontowe i usprawnienia. Od 2000 roku 
wymieniono 13 dużych okien i 14 mniejszych, 3 drzwi wejściowe i drzwi personelu 
kuchennego. Wyremontowano 4 łazienki. Pomalowano wszystkie pomieszczenia. 
Wyremontowany został także taras przedszkolny wraz ze schodami Dokonano 
szeregu usprawnień, tj. obudowano 2 szafy i kaloryfery. Dokonano renowacji 
parkietu w grupie I i jego remontu w dwóch grupach. Wymienione zostały 
wykładziny na traktach komunikacyjnych. 

Naprawiono stare meble, między innymi: szafki indywidualne w szatni dzieci, 
regał w grupie II, zmieniono tapicerkę wszystkich starych krzeseł znajdujących się 
w przedszkolu oraz naprawiono leżaki. We wszystkich salach są nowe dywany, 
firany i elementy dekoracji. Organizowane są estetyczne i bogate kąciki zabaw 
(domowy, książki, przyrody, plastyczny, muzyczny, komputerowy w grupie 
zerowej). Wnętrza są estetyczne, tworzą atmosferę ciepła i bezpieczeństwa.  

ORGANIZACJA WYCHOWANIA I NAUCZANIA 

Miejskie Przedszkole nr 14 pracuje w godzinach od 615 do 1715 i funkcjonuje 
przez cały rok szkolny. Jego działalność odbywa się od poniedziałku do piątku 
w oparciu o przepisy prawa oświatowego. 

Poza zajęciami wynikającymi z realizacji Podstawy programowej przedszkole 
organizuje zajęcia z religii, rytmiki, logopedyczne, a z zajęć dodatkowych język 
angielski i zajęcia z plastyki (z elementami garncarstwa).  

Rodzice i dzieci mają także możliwość wyboru zajęć nieodpłatnych prowa-
dzonych przez nasze nauczycielki  w ramach kółka plastycznego. 

Przedszkole posiada 4 oddziały dzieci według roczników: 3-latki, 4-latki, 5-latki 
i 6-latki. Dla każdego oddziału funkcjonuje szczegółowy rozkład dnia. Każda 
grupa ma odrębną salę do prowadzenia zajęć. 

PROGRAMY  

W naszym przedszkolu funkcjonują programy wychowania przedszkolnego 
wybrane z listy MEN oraz programy autorskie. 
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Do samodzielnie opracowanych należą:  

1. Ćwiczenia dla lepszego myślenia czyli Dennison w przedszkolu 

Program realizowany z powodzeniem od 2004 r., przynosi wymierne efekty 
w postaci poprawy deficytów rozwojowych wychowanków oraz wzrostu 
umiejętności dzieci na miarę ich indywidualnych możliwości, rozwój sprawności 
manualnych, ruchowych i intelektualnych. Nauczyciele czynnie współpracują 
z Towarzystwem Kinezjologii Edukacyjnej w Częstochowie. 

2. Dziecko i sztuka  

Program przeznaczony dla dzieci twórczych i uzdolnionych plastycznie w wieku 
od 3–6 lat w ramach organizowanego kółka plastycznego, pt. „Tęczowe 
kolory”. Poprzez uczestnictwo w zajęciach plastycznych dzieci rozwijają swoje 
umiejętności aktywnego i samodzielnego operowania materiałami plastycznymi 
i narzędziami, poznają i stosują różnorodne techniki plastyczne, mają moż-
liwość wyrażania siebie, kształcenia wyobraźni oraz doskonalenia umiejętności 
komunikacyjnych.  

3. Jestem super przedszkolakiem 

Program wychowawczy – treści programowe wpleciono w rytm życia co-
dziennego – zajęć i zabaw z dziećmi. Celem programu jest dostarczanie pra-
widłowych wzorców, uczenie zasad i przestrzeganie norm zachowania i postę-
powania przez dzieci. Bazę programu stanowi 5 obszarów: Jestem koleżeński 
i przyjazny, Jestem kulturalny, Jestem współgospodarzem przedszkola, Jestem 
członkiem rodziny, Jestem Polakiem. 

4. Zdrowy przedszkolak  

Program zdrowotny propagujący zdrowy i higieniczny tryb życia i bezpie-
czeństwa. Kształtuje u dzieci czynną postawę wobec zdrowia własnego i innych 
oraz rozwija sprawność ruchową. Program realizowany w grupie zerowej. 

PRZEDSIĘWZIĘCIA  

W przedszkolu realizowane są różnorodne przedsięwzięcia i projekty.  Jeden 
z nich to projekt pod hasłem NAPRAWDĘ NASZE PRZEDSZKOLE , tj. 
– dzieci, rodziców, personelu pedagogicznego i pomocniczego. Skupiamy wszyst-
kie środowiska, integrujemy w celu efektywnej współpracy i pracy na rzecz 
dzieci i naszego przedszkola. Podejmujemy decyzje i uzgodnienia mające wpływ 
na codzienne życie. Inne przedsięwzięcie to zajęcia adaptacyjne pt.: „Jak pomóc 
dziecku w łagodnym starcie w przedszkolne życie”. Zajęcia kierowane są do 
osób nowo przyjmowanych i ich rodzin (rodziców, rodzeństwa i dziadków).  

Realizujemy zadania opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne w oparciu 
o Podstawę programową wychowania przedszkolnego. Dobrane programy są 
zgodne z koncepcją pracy przedszkola oraz uwzględniają potrzeby i możliwości 
rozwojowe wychowanków. Wspomagamy rozwój dzieci, tworzymy warunki 
umożliwiające osiąganie „gotowości szkolnej”. 
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Przedszkole posiada wypracowane formy współpracy z rodzicami. Są to 
indywidualne kontakty, konsultacje oraz cykliczne spotkania: zebrania ogólne i gru-
powe, warsztaty, uroczystości, imprezy, skrzynka uwag i propozycji. Na szczególną 
uwagę zasługuje – festyn rodzinny organizowany z okazji święta mamy i taty, święto 
babci i dziadka, choinka w przedszkolu i jasełka, bal karnawałowy i wiele innych. 
Rodzice, dziadkowie i inni członkowie rodziny – czynnie uczestniczą w różnorodnych 
akcjach i przedsięwzięciach takich jak: Klub twórczych – skupiający osoby chcące 
pomagać placówce w różnorodnych sprawach również remontowo-naprawczych. 
Rodzice pomagają przygotowywać mikołajki, stroje. dekoracje. 

 Współpracujemy z Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 
w Częstochowie. Organizujemy także pomoc psychologiczno-pedagogiczną w pla-
cówce poprzez konsultacje rodziców z psychologiem lub pedagogiem w zależności 
od potrzeb. 

 Rodzice mogą prowadzić obserwację swojego dziecka w czasie orga-
nizowanych przez przedszkole zajęć otwartych według opracowanej tematyki 
i harmonogramu zajęć. Zapewniamy naszym wychowankom poczucie bezpie-
czeństwa psychicznego i fizycznego. Tworzymy ciepłą, domową atmosferę. Co-
rocznie świętujemy z wszystkimi dziećmi 1 czerwca, organizując im wycieczkę. 
Dzięki takim wyjazdom odwiedziły one dwukrotnie stadninę koni, Olsztyn, Złoty 
Potok, Prywatne ZOO w Węgłowicach oraz w Muzeum Chleba w Radzionkowie. 

Odbywają się spotkania z przedstawicielami policji, w czasie których dzieci uczą 
się zachowań w sytuacjach zagrożenia, np. zaatakowania przez psa, bezpiecznego 
poruszania się na drodze, znajomości znaków drogowych. Uczestniczą również 
w porankach w filharmonii, seansach teatralnych i koncertach. Odwiedzają wysta-
wy np. w ratuszu, MDK itp. 

W Miejskim Przedszkolu nr 14 przestrzegane są prawa dziecka wynikające 
z Konwencji Praw Dziecka w szczególności dotycząca: szacunku do wszystkich 
jego potrzeb, życzliwego traktowania, poszanowania godności osobistej, ochrony 
przed wszelkimi formami wyrażania przemocy, poszanowania własności, ochrony 
i opieki itd.  

SPRZYMIERZEŃCY PRZEDSZKOLA 

Rodzice zajmują istotne miejsce w życiu naszego przedszkola, chętnie współ-
pracują z dyrektorem i nauczycielami. Najbardziej aktywni są członkami Klubu 
Twórczych Rodziców, udzielając pomocy w zakresie prac remontowych, 
porządkowych, organizacji wycieczek, spotkań z ciekawymi osobowościami, np. 
sportowcami, ekologami, artystami itp. 

Przedszkole systematycznie współpracuje z Przedszkolami nr 15 i 43, Szkołą 
Podstawową nr 1 i 2 w Częstochowie, Parafią św. Wojciecha, Policją i Strażą 
Miejską, Filią Biblioteki Osiedlowej nr 20 w Częstochowie, Państwową Poradnią 
Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Częstochowie, Miejskim Domem Kultury 
w Częstochowie oraz nadleśnictwem Złoty Potok. 
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Placówka ochoczo uczestniczy  
w imprezach organizowanych przez 
MDK w Częstochowie, tj. w kon-
kursach plastycznych, recytator-
skich, teatralnych czy muzycznych. 
Uczestniczy także w imprezach or-
ganizowanych przez Gaude Mater 
oraz w akcjach charytatywnych, np. 
pomoc zwierzętom ze schroniska 
dla bezdomnych zwierząt w Często-
chowie przy ul. Gilowej. Przed szkole 
współorganizowało Dzień Świętego Mikołaja w Wojewódzkim Szpitalu Specja-
listycznym dla małych pacjentów, mikołajki i bal karnawałowy dla wychowanków 
Domu Dziecka w Chorzenicach. 

Organizowane są wycieczki do Olsztyna k/Częstochowy, Filharmonii Często-
chowskiej, leśniczówki w Kręciwilku, Ośrodka Jeździeckiego w Przymiłowicach, 
„Zaczarowanego lasu” w miejscowości Piaski k/Częstochowy, na koncerty do Hali 
Polonia oraz do piekarni czy kina OKF. 

 

Dyżur sześciolatków przy posiłkach 

Ewa Gregorczyk

Uroczystości z okazji 25. rocznicy powstania  
Miejskiego Przedszkola nr 14 w Częstochowie 


