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Przedszkole rozpoczęło swoją działalność 1 marca 2006 roku. Po-
czątkowo placówka liczyła sześcioro dzieci. Od września 2006 pracowały
w przedszkolu 2 grupy, a następnie uruchomione zostały kolejne dwie
grupy. Od września 2009 roku działa w przedszkolu 5 grup wielowieko-
wych (jedna grupa w fili przy ul. Lenartowicza 8).

Za Januszem Korczakiem uważamy, że

Każde dziecko jest wyjątkowe
Przedszkole Niepubliczne Modrzewiowa jest pierwszym w Płocku

przedszkolem prowadzonym według założeń pedagogiki Marii Montes-
sori. Nasze przedszkole oferuje dzieciom otwarte nauczanie, edukacje
przez działanie  i ruch.

W tym roku szkolnym podjęliśmy decyzję o otwarciu od września
2012 Szkoły Podstawowej i stworzyliśmy zespół szkolno-przedszkolny
EduMontessori, który rozwija innowacyjny program nauczania oparty
na pedagogice Marii Montessori o program szkolny.
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Niezbędne w tym procesie edukacyjnym jest poznanie dziecka i jego
rodziny i zbudowanie z nim relacji, a także przygotowanie przez nauczy-
ciela ciekawego i inspirującego dla dziecka otoczenia.

Kluczem do edukacji na najwyższym, światowym poziomie jest in-
dywidualizacja nauczania.

 W naszych placówkach staramy się to robić poprzez:
1. Indywidualnie podejście do każdego dziecka i jego rodziny.
2. Bardzo dobrze przygotowane otoczenie.
3. Utrzymanie wykwalifikowanej kadry.
4. Poznanie dziecka, jego zainteresowań, możliwości i predyspozy-

cji do nauki.
5. Uświadomienie każdemu dziecku jego mocnych i słabych stron,

po to, aby rozwój dziecka przebiegał prawidłowo i harmonijnie.
6. Budowanie poczucia własnej wartości u dziecka.
7. Wypracowanie z każdym dzieckiem indywidualnych sposobów

na skuteczne uczenie się nowych umiejętności i szybkie zdobywanie in-
formacji, a także skuteczne ich przyswojenie na pamięć w momentach,
gdy jest to konieczne.

8. Przygotowanie dziecka na ciągłe zmiany, bo w takiej rzeczywisto-
ści przyjdzie im funkcjonować w dorosłym życiu.

9. Przygotowujemy dzieci do życia, a nie tylko do następnego etapu
edukacji.

Jesteśmy miejscem edukacji dziecka, propagujemy otwarte metody
nauczania i sposoby na inspirującą i twórczą edukację. Pragniemy two-
rzyć wraz z rodzinami dzieci uczęszczających do naszego przedszkola
środowisko pokazujące sposoby na bycie z dzieckiem i towarzyszenie mu
w procesie wychowania i edukacji bez zbędnej ingerencji dorosłego. Dzieci
uczą się przez przykład, jaki daje dorosły w myśl zasady, że małe dziecko
nie przyswaja tego, co do niego mówimy wprost, natomiast przejmuje
zachowania, które widzi u dorosłych.

Przedszkole Niepubliczne Modrzewiowa wpisane do ewidencji pla-
cówek niepublicznych pod nr 149 jest placówką, której celem statutowym
jest wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka, zgodnie z pedagogiką Ma-
rii Montessori.

Jesteśmy placówką ogólnodostępną, czyli przyjmujemy wszystkie
dzieci, także te ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjny-
mi, w miarę posiadania wolnych miejsc w danym roku szkolnym.

Nasza placówka ma charakter wielokulturowy, to znaczy jest otwar-
te dla dzieci wszystkich narodowości, ras oraz religii. Uczymy dzieci sza-
cunku i tolerancji w stosunku do innych, bez względu na ich niepełno-
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sprawność czy wyznawane poglądy. Zapoznajemy dzieci z innymi kul-
turami, pokazujemy, jak żyją i świętują ludzie w innych częściach świata.

W naszej placówce nauczyciele działają według zasad:
1. „Wychowawca musi dać odczuć swą obecność dziecku, które szu-

ka, a skryć się przed tym, które znalazło” – Maria Montessori.
2. „Zadaniem nauczyciela nie jest mówić, lecz udostępnić zestaw

przedmiotów motywujących aktywność edukacyjną w celowo przygoto-
wanym otoczeniu” –  Maria Montessori.

Od 2008 roku bierzemy udział w ogólnopolskiej akcji
„Cała Polska Czyta Dzieciom”
Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych

i szczęśliwych ludzi. Jest na to sposób. Czytajmy dzieciom. Głośne czyta-
nie uczy myślenia, rozwija język, pamięć i wyobraźnię, buduje i wzmacnia
więź pomiędzy dorosłym a dzieckiem, zapewnia emocjonalny rozwój dziec-
ka, pomaga w wychowaniu, ułatwia naukę w szkole, kształtuje nawyk czy-
tania i zdobywania wiedzy na całe życie. Jest najlepszą inwestycją w po-
myślną przyszłość dziecka. Czytanie dzieciom już od najmłodszych lat
rozbudza w nich ciekawość świata pomaga zrozumieć siebie i innych.

1. Czytanie bajek i opowiadań w ramach akcji „Cała Polska Czyta
Dzieciom”  w Przedszkolu Niepublicznym Modrzewiowa
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Chcąc podtrzymać i rozszerzyć zainteresowania literackie, nasze
przedszkole od czterech lat bierze udział w ogólnopolskiej akcji „Cała
Polska czyta dzieciom”. Przedszkolakom początkowo czytały nauczycielki
z przedszkola, rodzice, a potem zaproszeni goście – aktorzy Teatru Drama-
tycznego w Płocku – Mariusz Pogonowski i Magdalena Tomaszewska.
W ciągu kilku lat trwania naszej akcji dzieci poznawały literaturę z róż-
nych zakątków ziemi – raz były to duńskie bajki Hansa Christiana An-
dersena, innym razem niemieckie baśnie braci Grimm, angielskie przy-
gody Kubusia Puchatka. W tym roku p. Magda Tomaszewska przybliżyła
dzieciom literaturę kanadyjską. Dzieci słuchały bajek Paulette Bourgeois
o przygodach Żółwia Franklina.

Zawsze po przeczytaniu książki, bajki odbywamy krótką rozmowę
z dziećmi o przygodach bohaterów. Dzieci chętnie opisują własnymi sło-
wami zdarzenia następujące po sobie, a następnie wykonują pracę plastyczną
na wybrany przez siebie fragment z utworu literackiego. Chętnie współ-
pracujemy też z Biblioteką dla Dzieci im. Wandy Chotomskiej w Płocku,
uczestniczymy w lekcjach bibliotecznych i Uliczce Pani Chotomskiej.
W tym roku bawiliśmy się także razem z dziećmi z całego Płocka podczas
bicia rekordu wspólnego czytania Rzepki na Starym Rynku.

www.montessoriplock.pl
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2. Zdjęcie z akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” w Płocku z panem Mariuszem Pogo-
nowskim, aktorem płockiego teatru.
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3. Zdjęcie z akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” w Płocku z panią Magdą Toma-
szewską, aktorką płockiego teatru.

4. Rozmowa z dziećmi po wysłuchaniu opowiadania
w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”


