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„Rzeczą dla człowieka najważniejszą jest wychowanie. 
Albowiem każda rzecz dobrze rozpoczęta daje nadzieję dobrego wyniku.” 

Antyfon Sofista  
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W placówce macierzystej działa od września 2007 roku 6 oddziałów. 
Dysponujemy 145 miejscami dla dzieci w wieku 3 – 6 lat. Dzieci w wieku 6 lat 
odbywają obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. 
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 06.30 do 16.30. 
 
W przedszkolu dzieci bawiąc - uczą się w pięciu przestronnych, jasnych salach 
zabaw. Każda z nich posiada własną łazienkę. Poprzez systematyczną 
modernizację, przedszkole stara się zapewnić optymalne warunki dla rozwoju 
wychowanków.  
 
Teren przedszkola jest rozległy. Duży ogród usytuowany w pobliżu parku z dala 
od ruchliwych ulic ozdabiają piękne, stare drzewa, które otaczają przestronny 
plac zabaw. Do dyspozycji dzieci są trzy piaskownice oraz bezpieczny, 
ekologiczny i atrakcyjny sprzęt z drewnianych bali, przeznaczony do zabaw 
ruchowych. 
 



Nauczycielki naszego przedszkola otaczają dzieci szacunkiem, są czułe i wrażliwe 
na „wielkie problemy małych ludzi”. Pozwalają dziecku na indywidualność, uczą je 
samodzielności, inspirują do kreatywności. Dbają aby każdy dzień w przedszkolu 
był dla dzieci nowym, ciekawym doświadczeniem.  
Przedszkole współpracuje z: 
1) Przedszkolem Nr1, 
2) Szkołą Podstawową Nr 2, 
3) Szkołą Podstawową Nr 3, 
4) Gimnazjum im. Jana Pawła II, 
5) Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną, 
6) Lwóweckim Ośrodkiem Kultury, 
7) Biblioteką Dziecięcą, 
8) Powiatowym Centrum Edukacji 
9) PCK, MGOPS 
10) sąsiadami przedszkola: Komendą Powiatową Policji, Państwową Strażą Pożarną 
 
 

Grono pedagogicznGrono pedagogicznGrono pedagogicznGrono pedagogiczneeee    
    

Rada pedagogiczna to wykwalifikowane nauczycielki z wykształceniem wyższym 
zawodowym i magisterskim z zakresu pedagogiki przedszkolnej, ze stopniem 
nauczyciela dyplomowanego, mianowanego i kontraktowego. Nauczycielki stale 
doskonalą swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnorodnych formach doskonalenia 
zawodowego. 
 
Dyrektor przedszkola  - mgr Urszula Szmulewicz   

 
Nauczyciele pracujący w przedszkolu: 

 
1. mgr Barbara Mroczek  
2. mgr Lidia Kowal  
3. mgr Aneta Wołoszyn  
4. Irena Ziemianowicz  
5. Krystyna Misa  
6. Małgorzata Kiezik-Zimna  
7. Maria Zabawa-Gawron 
8. Jadwiga Weidner  
9. Maria Woźnica 
10. Helena Kupińska 
11. mgr Stanisława Witczuk  
12. mgr Alicja Gniado  
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Nauczycielki pracują z dziećmi w oparciu o nowoczesne metody i formy. Łączą 
elementy pedagogiki zabawy, kinezjologii edukacyjnej Dennisona, ruchu 
rozwijającego W. Sherborne. Przywiązując szczególną wagę do odkrywania i 
rozwijania naturalnych uzdolnień i talentów dzieci, prowadzą zajęcia 
umuzykalniające, plastyczne, teatralne oraz imprezy przedszkolne z dominacją 
ruchu. Organizują wycieczki do szczególnie ciekawych miejsc naszego regionu, a 
na terenie przedszkola - audycje muzyczne przy współpracy Filharmonii 
Jeleniogórskiej i widowiska teatralne w wykonaniu aktorów. Nieodpłatnie 
prowadzone są dla chętnych dzieci zajęcia religii. Dodatkowo chętne dzieci mogą 
uczestniczyć w kursie języka angielskiego. 
 
Organizujemy także uroczystości, które stały się już naszą tradycją: 
 
„Dzień Chłopaka-Przedszkolaka” 
„Pasowanie na Starszaka” 
„U Andrzeja-Czarodzieja” 
„Mikołajki” 
„Jasełka” 
Dzień Babci i Dziadka 
Przedszkolny bal kostiumowy 
„Dziś są moje urodziny” 
„Pożegnanie Zimy – Powitanie Wiosny” 
„Koncert Przedszkolaków” z okazji Dnia Dziecka 
Przedszkolny festyn rodzinny pod nazwą  „Dzień Rodziny” 
Uroczyste pożegnanie dzieci sześcioletnich 
 

Nasze osiągnięciaNasze osiągnięciaNasze osiągnięciaNasze osiągnięcia    

 
Przedszkole odnosi sukcesy biorąc udział w konkursach, przedszkolaki są 
laureatami wielu z nich: 
„Góra Grosza” – organizator Polski Czerwony Krzyż 
„Wszystkie Barwy Jesieni” – organizator Przedszkole Nr 9 w Szczecinie 
„Powiatowy Konkurs Szopek Betlejemskich” – organizator SP w Niwnicach 
„Dzień Zdrowia Dziecka” – organizator polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej 
„Uczę się Bezpiecznie Żyć – Pierwsza Pomoc Przedmedyczna” – organizator     
  Dolnośląskie Kuratorium Oświaty 
 
Od 2004 roku organizujemy z okazji Dnia Dziecka „Koncert Przedszkolaków” w 
formie przeglądu, którego celem jest inspirowanie do poszukiwań nowych form 
pracy artystycznej i wychowawczej w zespole, wspieranie dzieci uzdolnionych, 
promocja twórczości dziecięcej, edukacja muzyczna, plastyczna, teatralna, 
wymiana doświadczeń oraz integracja uczestników. Do udziału zapraszamy dzieci 
z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Lwówek Śląski. 
 



 
Zasady rekrutacjiZasady rekrutacjiZasady rekrutacjiZasady rekrutacji    

 
Coroczna rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się w kwietniu. Do 
przedszkola przyjmowane są dzieci na jeden rok szkolny, po uprzednim 
wypełnieniu KARTY zgłoszenia do przedszkola oraz podpisaniu umowy z 
dyrektorem przedszkola, w sprawie korzystania z usługi żywienia w przedszkolu. 
W przypadku, kiedy liczba dzieci zgłoszonych przekracza liczbę miejsc w 
przedszkolu, dyrektor powołuje Komisję Kwalifikacyjną, która decyduje o 
przyjęciu dziecka do przedszkola. Jeśli są wolne miejsca, dziecko można zapisać 
do przedszkola również w trakcie trwania roku szkolnego. W kwietniu 
zapraszamy na Dni Otwarte – czekamy na dzieci i rodziców w godzinach od 15.00 
do 16.00. Proponujemy także udział dzieci w procesie wczesnej adaptacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 


