
    PPRROOGGRRAAMMYY  II  PPRROOJJEEKKTTYY,,  

  WW  KKTTÓÓRRYYCCHH  PPRRZZEEDDSSZZKKOOLLEE  BBIIEERRZZEE  UUDDZZIIAAŁŁ  WW  RROOKKUU  

SSZZKKOOLLNNYYMM  22002211//22002222  

  

  

DDWWUUJJĘĘZZYYCCZZNNAA  OOPPOOLLSSZZCCZZYYZZNNAA  

  

  

  
  

    

  
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej, który zostanie osiągnięty w okresie od 24.09.2019-27.02.2022 

poprzez realizację programu wychowania do dwujęzyczności z uwzględnieniem 

kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 

niezbędnych na rynku pracy dla 3770 dzieci w wieku przedszkolnym w tym 

dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców oraz 200 

nauczycieli z 45 przedszkoli z terenu Województwa Opolskiego.  

  

  

                                KKUUBBUUSSIIOOWWII  PPRRZZYYJJAACCIIEELLEE  NNAATTUURRYY    

  

                                                                          
  

CCeelleemm  pprrooggrraammuu  jjeesstt  zzaacchhęęccaanniiee  nnaajjmmłłooddsszzyycchh  ddoo  ddbbaanniiaa  oo  śśrrooddoowwiisskkoo  

nnaattuurraallnnee,,  uucczzeenniiee  sszzaaccuunnkkuu  ddllaa  pprrzzyyrrooddyy,,  aallee  ttaakkżżee  kksszzttaałłcceenniiee  ddoobbrryycchh  

nnaawwyykkóóww  ww  zzaakkrreessiiee  ooddżżyywwiiaanniiaa  oorraazz  aakkttyywwnneeggoo  ssppęęddzzaanniiaa  cczzaassuu  ii  rruucchhuu..  

  

  

  

  

  



CCZZYYSSTTEE  PPOOWWIIEETTRRZZEE  WWOOKKÓÓŁŁ  NNAASS  

                  
  

GGłłóówwnnyymm  cceelleemm  pprrooggrraammuu  jjeesstt  zzwwiięękksszzeenniiee  wwiieeddzzyy  rrooddzziiccóóww  ww  zzaakkrreessiiee  

oocchhrroonnyy  ddzziieeccii  pprrzzeedd  nnaarraażżeenniieemm  nnaa  ddzziiaałłaanniiee  ddyymmuu  ttyyttoonniioowweeggoo  oorraazz  

kksszzttaałłttoowwaanniiee  śśwwiiaaddoommyycchh,,  aasseerrttyywwnnyycchh  ppoossttaaww  wwśśrróódd  ddzziieeccii  ddoottyycczząąccyycchh  

oocchhrroonnyy  wwłłaassnneeggoo  zzddrroowwiiaa,,  ww  pprrzzyyppaaddkkuu  bbeezzppoośśrreeddnniieeggoo  kkoonnttaakkttuu  zz  oossoobbaammii  

ppaalląąccyymmii..  

  

CCAAŁŁAA  PPOOLLSSKKAA  CCZZYYTTAA  DDZZIIEECCIIOOMM  

                                  
AAkkccjjaa,,  mmaajjąąccaa  nnaa  cceelluu  pprrooppaaggoowwaanniiee  ccooddzziieennnneeggoo  cczzyyttaanniiaa  ddzziieecciioomm  jjaakkoo  

sskkuutteecczznnąą,,  ttaanniiąą  ii  pprrzzyyjjaazznnąą  mmeettooddęę  wwssppoommaaggaanniiaa  iicchh  wwsszzeecchhssttrroonnnneeggoo  rroozzwwoojjuu  

––  ppssyycchhiicczznneeggoo,,  uummyyssłłoowweeggoo,,  ssppoołłeecczznneeggoo  ii  mmoorraallnneeggoo  ––  oorraazz  bbuuddoowwaanniiaa  

zzaassoobbóóww  wweewwnnęęttrrzznnyycchh  ddzziieecckkaa::  kkoommppeetteennccjjii  eemmooccjjoonnaallnnyycchh  ii  iinntteelleekkttuuaallnnyycchh..  
 

  

  

GGÓÓRRAA  GGRROOSSZZAA  

  

  
  

AAkkccjjaa  cchhaarryyttaattyywwnnaa,,  ppoolleeggaajjąąccaa  nnaa  zzbbiieerraanniiuu  ddrroobbnnyycchh  mmoonneett  aa  

cceelleemm  jjeesstt  ppoommoocc  ddzziieecciioomm,,  kkttóórree  wwyycchhoowwuujjąą  ssiięę  ppoozzaa  sswwoojjąą  

rrooddzziinnąą  ––  ww  ddoommaacchh  ddzziieecckkaa  cczzyy  rrooddzziinnaacchh  zzaassttęęppcczzyycchh..  

PPoośśrreeddnniimm,,  aallee  nnaajjwwaażżnniieejjsszzyymm  cceelleemm  aakkccjjii  jjeesstt  ddzziiaałłaanniiee  



eedduukkaaccyyjjnnee  ––  ppookkaazzaanniiee  nnaajjmmłłooddsszzyymm,,  jjaakkąą  ssiiłłęę  ssttaannoowwiićć  mmoożżee  

nniieewwiieellkkaa  ppoommoocc  wwiieelluu  lluuddzzii  ii  wwssppóóllnnee  ddzziiaałłaanniiee  ddllaa  ddoobbrraa  

ppoottrrzzeebbuujjąąccyycchh..  

  

PPIIĘĘKKNNAA  NNAASSZZAA  PPOOLLSSKKAA  CCAAŁŁAA  

  

  
  

  

CCeelleemm  pprroojjeekkttuu  jjeesstt  ppoommoocc  ii  iinnssppiirraaccjjee  ddllaa  nnaauucczzyycciieellii  pprrzzeeddsszzkkoollii  

ww  pprrzzyyggoottoowwaanniiuu  ii  oorrggaanniizzoowwaanniiuu  zzaajjęęćć  ii  pprrzzeeddssiięęwwzziięęćć  oo  

cchhaarraakktteerrzzee  ppaattrriioottyycczznnyymm  ii  lluuddoowwyymm..    

  

AAuuttoorrkkąą  pprroojjeekkttuu  jjeesstt  LLuuddmmiiłłaa  FFaabbiisszzeewwsskkaa,,  nnaauucczzyycciieell  MMiieejjsskkiieeggoo  

PPrrzzeeddsszzkkoollaa  nnrr  22  iimm..  JJuulliiaannaa  TTuuwwiimmaa  ww  AAlleekkssaannddrroowwiiee  ŁŁóóddzzkkiimm..    

PPrroojjeekktt  ppoodd  ppaattrroonnaatteemm  BBLLIIŻŻEEJJ  PPRRZZEEDDSSZZKKOOLLAA..  

  

  

  

  

  

  

  

  



MMAAMMOO,,  TTAATTOO  WWOOLLĘĘ  WWOODDĘĘ  

  

  

 

 

Mamo, tato, wolę wodę!” to jeden z najbardziej cenionych programów edukacyjnych w 

Polsce zainicjowany w 2009 roku przez Żywiec Zdrój w trosce o zdrowy rozwój 

najmłodszych.  

Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych 

ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi 

na zagadnienie ochrony środowiska.  

  

WWYYZZWWAANNIIEE  TTEEOODDOORRAA  

  
Projekt „Wyzwania Teodora” skierowany do przedszkoli to sposób na przekazanie 

dzieciom, czasem prostych, ale bardzo ważnych umiejętności i wartości. A wszystko za 

sprawą z pozoru zwykłego bociana. Teodor chce, aby przedszkolaki zdobyły siedem 

sprawności, które uważa za najbardziej przydatne, dlatego wyznaczy siedem zadań do 

wykonania. Będą one związane ze sportem, przygotowywaniem posiłku, okazywaniem 

pomocy, wyrażaniem emocji i uczuć, dbaniem o przyrodę, ale również znajdzie się coś 

dla małych artystów. Kto podejmie wyzwanie i poradzi sobie z zadaniem otrzyma 

odznakę, a gdy zbierze wszystkie, zostanie nagrodzony dyplomem profesora Teodora. Na 

placówki biorące udział  

w projekcie czeka certyfikat miejsca sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi dziecka. 



 
 

 

 

ZABAWY ZE SZTUKĄ 

 

 
Projekt nastawiony na naukę przez zabawę, realizację założeń pedagogiki freblowskiej, 

ale przede wszystkim łączenie świata sztuki z kompetencjami kluczowymi. 

 

 

 

 
 

 

 

 



WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 

 

 

Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia 

chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak 

również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Fundacja 

najczęściej kojarzy się ze styczniową publiczną zbiórką pieniędzy zwaną Finałem WOŚP, w 

której pracownicy przedszkola i żłobka również biorą udział kwestując wśród rodziców na 

wspólny cel. 

 

 
 

 

 

Oprócz powyższych projektów, programów Przedszkole i żłobek biorą udział 

w akcjach, których sami są organizatorami np. „Paka dla zwierzaka” – 

zbiórka karmy dla zwierząt z głubczyckiego Przytuliska, „Drugie życie ubrań 

lub zabawek” – zbiórka używanej odzieży lub zabawek dla Domu Samotnej 

Matki w Zopowy lub głubczyckiego „Gniazda” oraz zbiórka nakrętek dla 

chorej Madzi.  


