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Dziś prezentujemy naszych
zwycięzców. I tych, którzy
wygrali w każdym z powiatów i w mieście Opolu, i tych,
którzy zebrali tyle głosów, że
okazali się bezkonkurencyjni
w całym województwie.
Wielka akcja Nowej Trybuny
Opolskiej poświęcona przedszkolom zakończona! Przez
dwa miesiące maluchy i starszaki z opolskich przedszkoli
oraz ich nauczycielki gościły
na łamach „Nowej Trybuny
Opolskiej” i na stronach naszego serwisu internetowego.

Nasi Czytelnicy wybrali
najlepsze przedszkola, grupy
przedszkolne i nauczycieli
Osobno w Opolu oraz we
wszystkich powiatach naszego
województwa przyznaliśmy tytuły Przedszkole Roku 2018,
Grupa Przedszkolna Roku 2018
oraz Nauczyciel Przedszkola
Roku 2018. Dodatkowo ze
REKLAMA
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wszystkich zwycięzców stworzyliśmy ranking wojewódzki,
by w sposób szczególny nagrodzić te placówki, grupy i pedagogów, którzy są wyjątkowo cenienie przez rodziców i dzieci.
Wśród przedszkoli najwięcej głosów w województwie
opolskim otrzymało do was
Przedszkole Publiczne nr 18
z ul. Lelewela w Opolu (1057
głosów), na drugim miejscu
uplasowało się Publiczne
Przedszkole nr 2, ul. Narutowicza w Lewinie Brzeskim (869
głosów), a trzecie miejsce
na podium zajęło Publiczne
Przedszkole nr 4 z ul. Reymonta w Namysłowie, zdobywając 620 głosów.
To właśnie te placówki
otrzymają
od
nas
supernagrody. Do wyżej wymienionych przedszkoli pojedzie nowoczesny sprzęt
do walki ze smogiem, wirusami
i alergenami - profesjonalny
oczyszczacz powietrza marki
Lifeair 500C.
Wskazaliście także swoimi
głosami najsympatyczniejsze
grupy przedszkolne w całym
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Przedszkole na medal
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województwie. Bezkonkurencyjne okazały się Sówki z Publicznego Przedszkola nr 3
w Głubczycach, zdobywając
907 głosów. Na drugim miejscu
znalazła się grupa Jarzębinki
z Publicznego Przedszkola nr 2
w Głuchołazach (904 głosy),
zaś trzecie miejsce zajęły Rybki
z Publicznego Przedszkola nr 4
w Opolu (819 głosów). Za tak
wysokie noty w rankingu wojewódzkim grupy przedszkolne otrzymają nagrody
pieniężne, a każde z dzieci - zabawki.
Wśród nauczycieli najwięcej głosów w województwie
opolskim otrzymała Kornelia
Mroszczyk z Niepublicznego
Przedszkola Dobry Start
w Strzelcach Opolskich (2057
głosów), drugie miejsce zajęła
Zuzanna Wieczorek z Publicznego Przedszkola nr 8 w Opolu
(778 głosów), zaś na trzecim
miejscu podium stanęła Anita
Miras-Czerpak z Publicznego
Przedszkola nr 12 w Nysie.
Laureatki z województwa
otrzymały już od nas fantastyczne nagrody.
Są to

vouchery na studia podyplomowe, ufundowane przez
Wyższą Szkołę Zarządzania
i Administracji w Opolu oraz
zaproszenia na atrakcyjne wyjazdy wypoczynkowe.
Nagrodzimy także wszystkich zwycięzców głosowań
w powiecie i mieście Opolu.
Na kolejnych stronach prezentujemy wszystkich laureatów.
Przedszkola, które zajęły w powiatach I miejsce, otrzymają
żywą lekcję historii zorganizowaną przez Opolskie Bractwo
Rycerskie, zaś II i III miejsca zestawy książek. Grupy przedszkolne z I miejsca nagrodzimy
warsztatami w Muzeum Polskiej Piosenki, wizytą w studio
nto tv oraz zestawami gier.
Dzieci z II i III miejsca otrzymają zabawki.
Z kolei nauczycielom, którzy zwyciężyli w powiatach,
wręczyliśmy zestaw kosmetyków i bon na biżuterię, a laureatom II i III miejsc dwuosobowe zaproszenie na 90’
FESTIVAL - największy festiwal muzyki lat 90. odbywający
się w Katowicach. ¹
Q801436553A
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PP nr 18 z Opola podbija serca

Przedszkole nr 18 mieści się przy ulicy Joachima Lelewela 7
w Opolu na opolskim Zaodrzu.

Na zdjęciu Pszczółki, jedna z grup zwycięskiego PP nr 18.
Pomysłów i ochoty do zabawy tym maluchom nie brakuje!

Kolorowe, bogate w rozmaite zabawki, przybory i ilustrowane
książeczki dla dzieci - takie są sale „osiemnastki”.

Przedszkole Publiczne
nr 18 w Opolu

chima Lelewela w Opolu. - Chciałabym wszystkim serdecznie podziękować za zaangażowanie.
Wiem, że w głosowaniu udział
brały całe rodziny, a także nasi
sympatycy i inne środowiska,
m.in. rada dzielnicy. Zrobiła się
z tego wręcz społeczna akcja,
a nasza placówka przy okazji skorzystała na promocji - dodaje sze-

przedszkolem z własną, pyszną
kuchnią, gdzie raz w tygodniu to
dzieci decydują – głosując, co chcą
zjeść. W naszym przedszkolu
uczymy jak działać, żeby zdobywać wiedzę i umiejętności, podejmować inicjatywy, doświadczać,
kochać innych i być kochanym.
Uwzględniamy indywidualne potrzeby i możliwości rozwojowe,

III miejsce

Przedszkole Publiczne
nr 2 w Lewinie Brzeskim

Przedszkole Publiczne
nr 4 w Namysłowie

- Rodzice nas zgłosili, to dla nas
największy komplement. Oni
również zaangażowali się w cały
plebiscyt - mówi Dorota Mościcka, dyrektor PP nr 2. - Myślę, że
doceniają klimat naszego przedszkola. Do nas się przychodzi
z uśmiechem na twarzy, bo panuje tu świetna atmosfera. Muszę
podkreślić, że rodzice angażują
się w wiele projektów. Niedawno
mieliśmy piknik rodzinny z okazji
Dnia Matki, nasze dzieci biorą też
udział w różnych przedstawieniach, w tym tych świątecznych.
To właśnie w przedszkolu dzieci
mogą po raz pierwszy wystąpić
przed większą publicznością.
Z programem artystycznym startowaliśmy również cztery razy
w konkursie na najlepszą gminę
w powiecie brzeskim. Często organizujemy zajęcia otwarte dla
naszych przedszkolaków i ich rodziców, m.in. warsztaty plastyczne. Zapraszamy także dziadków na wspólne ćwiczenia fizyczne. Zabawy ruchowe są dla
nas bardzo ważne.
Przedszkolaki już wkrótce zbudują z rodzicami również ogród
sensoryczny. - Znajdą się w nim
m.in. ściany dotykowe, ścieżki
sensoryczne. Wszystko po to, by
rozwijać zmysły naszych przedszkolaków - mówi dyrektor. (AK)

- Wygrana to wielka radość. Duża
zasługa jest tutaj po stronie rodziców, którzy rozpropagowali głosowanie. Jako władze przedszkola czujemy się docenieni. To
wszystko dowodzi faktu, że rodzicom podoba się sposób naszej
pracy - mówi Lidia Kaszyńska, wicedyrektor PP nr 4. - Zabawa
w plebiscycie „Przedszkole
na medal” bardzo nam się podobała, a dzieci już się ekscytują
na myśl o historycznej lekcji pokazowej, która jest jedną z nagród.
Przedszkole Publiczne nr 4
w Namysłowie faktycznie jest
miejscem, do którego chce się
wracać. Przesądza o tym m.in.
plac zabaw, który obecnie jest
modernizowany. Wkrótce staną
tam: lokomotywa, domek dla
dzieci i karuzela. - Mamy duży
i piękny ogród, w którym dzieci
mogą szaleć do woli. Poza tym
u nas ciągle coś się dzieje, a rodzice wspierają nas na każdym
kroku. Tylko ostatnio malowali
przedszkolny płot, uczestniczą
w wielu imprezach. Dzięki ich częstej obecności maluchy dobrze
znoszą pobyt w przedszkolu , a to
dla nas najważniejsze. Dzieci,
zmieniając otoczenie, nie powinny się stresować, to szczególnie ważne dla dzieci, które właśnie przyszły do przedszkola - kończy Lidia Kaszyńska. (AK)
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II miejsce
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Przedszkolaki z „dwójki” w Lewinie Brzeskim. W tej placówce
zawsze panuje świetny klimat!

Podczas pikniku rodzinnego, nie może zabraknąć szaleństwa
z rodzicami. Nie ma lepszej zabawy!

emocjonalne i społeczne każdego
z dzieci. Tworzymy warunki i atmosferę, żeby każde dziecko
czuło się akceptowane, szczęśliwe i bezpieczne. Wszyscy pracownicy przedszkola bardzo
mocno angażują się w życie placówki, bo stanowią zgrany zespół
współpracowników.
(AK)
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fowa „Osiemnastki”. Przedszkole
Publiczne nr 18 przy ulicy Lelewela zdobyło łącznie 1057 głosów. Co wyróżnia naszego laureata? - Mamy duży, zadrzewiony
i świetnie wyposażony ogród zagospodarowany z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie dzieci podkreśla Małgorzata Sekula. Jesteśmy małym rodzinnym

Ten śliczny plac zabaw, wkrótce jeszcze wypięknieje! Staną tu
m.in. karuzela, domek dla dzieci, a nawet lokomotywa...
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Przedszkole mieści się na opolskim Zaodrzu w budynku
wolnostojącym z nową elewację.
Umiejscowiony jest z dala
od zgiełku i hałasu. - Gdy poznaliśmy wyniki plebiscytu, w naszym
przedszkolu zapanowała wielka
radość. Od wielu dni żyliśmy tą za-

bawą. Gdy okazało się, że wygraliśmy, postanowiliśmy urządzić
wielkie świętowanie połączone
z festynem rodzinnym. W górę
poleciały korki od szampana,
oczywiście tego dla dzieci, wszyscy bili brawa, mieliśmy nawet pokaz sztucznych ogni - mówi Małgorzata Sekula, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 18 im. Joa-

Już od najmłodszych lat dzieci z PP nr 4 chętnie kultywują
tradycję. Na zdjęciu reprezentacja „czwórki” na dożynkach.

a
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Grupa przedszkolna - województwo
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Grupa przedszkolna
„Sówki” Publiczne
Przedszkole nr 3
w Głubczycach

nie również, to samo dotyczy rodziców no i oczywiście mnie.
„Sówki” to jedna z pięciu grup
z tego liczącego 125 dzieci przedszkola. Uczęszcza do niej 25 maluchów z rocznika 2014 - czternaście dziewczynek i jedenastu
chłopców.
Bogumiła Krówka, jedna z nauczycielek Sówek (obok Agnieszki

Grupa „Sówek” z Publicznego
Przedszkola nr 3 w Głubczycach
wygrała plebiscyt nto Przedszkole
na medal w kategorii Grupa
przedszkolna. Sukces jest tym

większy, że „Sówki” triumfowały
w zarówno w głosowaniu powiatowym jak i wojewódzkim!
- Bardzo cieszymy się, że czytelnicy nto docenili naszych małych
podopiecznych - mówi Anna
Komplikowicz-Serwetnicka, dyrektor Publicznego Przedszkola nr
3 w Głubczycach. - To bardzo miłe.
Dzieci są dumne, wychowawczy-

Beleć) podkreśla, że jest szczęśliwa i dumna, że może pracować
z tymi maluchami.
- Wrzesień, wiadomo, był trudny,
ale dzieci stopniowo przyzwyczajały się do rozstawania z bliskimi wspomina początki. - Są bardzo
zdyscyplinowane i zaangażowane. Wystarczy, jak powiem, że
sprzątamy zabawki, a zabierają

III miejsce

Publiczne Przedszkole
nr 2 w Głuchołazach grupa Jarzębinki

Przedszkole Publiczne
nr 4 Opolu, grupa
„Rybki”

Grupa 5-latków „Jarzębinki” liczy
25 dzieci – w tym 15 dziewczynek
i 10 chłopców. Prowadzona jest
przez nauczycielki: Grażynę
Kmieć i Bogusławę Michalik oraz
pomoc nauczyciela – Bożenę
Chuchlę. Jak zgodnie mówią nauczycielki - dzieci są chętne do podejmowania wyzwań, pokonywania własnych słabości i lęków
przed nieznanym, do zdobywania
nowych umiejętności.
Chętnie uczestniczą w przygotowywaniu inscenizacji utworów literackich, układów tanecznych
prezentowanych na scenie
przed publicznością, w zabawach
ruchowych zwłaszcza z elementem rywalizacji, podczas których
uczą się panować nad emocjami.
Zrozumienia przyrody uczą się
dbając w swoim przedszkolu o rabatki oraz w czasie wycieczek
i pikników plenerowych. Grupa
jest obowiązkowa - dzieci potrafią
dotrzymać danego słowa i zaangażować swoich rodziców. Z ich
pomocą pogłębiają zdobytą
w przedszkolu wiedzę poprzez
np. uczęszczanie do biblioteki,
wspólne czytanie książek, naukę
jazdy na rowerze, skoki na skakance oraz udział w konkursach
plastycznych i imprezach o charakterze sportowym, organizowanych na terenie miasta.

Przedszkolaki z „Rybek” są
w wieku 5 i 6 lat. Naszą zwycięską
grupę tworzy 24 dzieci. - Wspólnie z koleżanką Urszulą Półtorak,
pracuję z tymi dziećmi od samego
początku już 3 lata. To duże
szczęście, ponieważ widzę ich
rozwój i wszystkie sukcesy - mówi
Danuta Byckiewicz, opiekun „Rybek”. - Nasze dzieci uwielbiają wychodzić poza przedszkole. Kino,
teatr lalek, Muzeum Polskiej Piosenki czy galeria, to kierunki naszych wycieczek. Muszę podkreślić, że rodzice bardzo nam pomagają w organizacji tych wypraw.
„Rybki” nie próżnują. - Bierzemy
udział w kolejnym projekcie edukacyjnym „Magiczne miejsce teatr”, gdzie również rodzice są
stale obecni. Do czerwca 2019
roku mamy rozplanowane kolejne zajęcia w Opolskim Teatrze
Lalki i Aktora. Dzieci oglądają
przedstawienia, biorą udział
w warsztatach - wylicza.
Grupa z Przedszkola Publicznego
nr 4 przy ul. Bielskiej w Opolu bardzo przeżywała udział w plebiscycie. - Bardzo się cieszyli z wygranej, bez przerwy pytali o kolejne
etapy. Moim zdaniem to było niesamowite doświadczenie dla
dzieci. Poznały też pierwsze zasady zdrowej rywalizacji - kończy
Danuta Byckiewicz. (AK)
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Zbiorowe zdjęcie Jarzębinek z głuchołaskiego Publicznego
Przedszkola nr 2

Pięciolatki z Głuchołaz uwielbiają wspólne zabawy
kostiumowe na powietrzu.

Za wygranie naszego plebiscytu Przedszkole na medal
„Sówki” z Głubczyc otrzymają atrakcyjne nagrody.
się do porządków bez najmniejszego marudzenia. Wiem, jak ich
motywować. Mówię na przykład
„o, widzę, kto jest pracowity”.
W ocenie pani Bogumiły nieocenione jest również zaangażowanie rodziców maluchów z grupy
„Sówek”.
- Nierzadko to oni inicjują wyjazdy
czy wspólne zajęcia - kończy.

W nagrodę za wygranie naszego
plebiscytu Przedszkole na medal „Sówki” z Głubczyc otrzymają między innymi 400 złotych, zestaw gier , puzzle, każdy
z przedszkolaków dostanie też
pamiątkowy kubek ze zdjęciem
grupowym, bańki mydlane,
piłkę, plecak, jojo i świecący bączek.

FOT. ANNA KONOPKA

Uczęszcza do niej 25 maluchów z rocznika 2014 - czternaście
dziewczynek i jedenastu chłopców.

„Rybki” uwielbiają tańczyć i śpiewać. - Te zabawy mogły trwać
całymi godzinami - mówi Danuta Byckiewicz, opiekun grupy.
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„Sówki” to jedna z pięciu grup z tego liczącego 125 dzieci
przedszkola.
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„Sówki” najlepsze w województwie

Uśmiech i zadowolenie. Nie może być inaczej gdy w ręce
„Rybek” wpadają książeczki i puzzle z ulubionymi bohaterami.
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Niepełnosprawni mają „pod górkę”
- 3 lata temu zaangażowała się
pani w tworzenie Niepublicznego
Przedszkola „Dobry Start”
w Strzelcach Opolskich. Dlaczego?
- W powiecie strzeleckim brakowało niepublicznej placówki, która
zajmowałaby się niepełnosprawnymi dziećmi w wieku przedszkolnym. W czasie gdy zrodził się pomysł, żeby stworzyć „Dobry Start”,
pełniłam funkcję prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kadłubie. Właśnie
to stowarzyszenie jest dziś organem prowadzącym dla placówki.
Do „Dobrego Startu” uczęszcza
już 15 dzieci, a ja pracuję w przedszkolu jako nauczyciel.

Kornelia Mroszczyk poświęciła całe zawodowe życie,
by pomagać osobom niepełnosprawnym
To jest walka. Wkładają bardzo
dużo sił, by choć trochę poprawić
jakość życia swoich dzieci. Wykorzystują przy tym chyba wszystkie
możliwości, jakie są w Polsce.
Pod tym względem - porównując
świadomość rodziców obecnie,
z tą, która była jeszcze w latach
90-tych - jest ogromny postęp.
Rodzice zrzeszają się w różnych

- Na co dzień ma pani bardzo bliski
kontakt z rodzicami dzieci niepełnosprawnych. Jak wyglądają ich
starania o to, by ich pociechom
żyło się dobrze?

II miejsce

- W ostatnich tygodniach byliśmy
świadkami protestu osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w Sejmie. Rodzice niepełnosprawnych domagają się wprowadzenia dodatku rehabilitacyjnego
w wysokości 500 zł dla osób pełnoletnich, które nie są zdolne
do samodzielnego życia oraz podniesienia renty socjalnej do ok.
1000 zł. To słuszne postulaty?
- Ależ oczywiście. Osobiście popierałam ten protest i miałam
ogromną nadzieję, że wreszcie poprawi się sytuacja niepełnosprawnych i ich rodzin. Mam wrażenie, że
przepisy w Polsce - rozporządzenia
i zarządzenia, które decydują o wysokości wsparcia finansowego tworzą osoby, które nie do końca
rozumieją potrzeby niepełnos-

- Czego życzyłaby pani osobom
niepełnosprawnym?
- Przede wszystkim stabilnej pomocy finansowej od państwa, by
nie musieli się martwić o swoją
przyszłość. Poza tym braku kolejek do terapii i większego wsparcia ze strony samorządów. Chciałabym też, żeby osoby niepełnosprawne, które osiągną dorosłość,
znajdowały bez problemu pracę.
Inaczej są skazywani na samotność w czterech ścianach.

III miejsce

Zuzanna Wieczorek,
Publiczne Przedszkole
nr 8 w Opolu

cielem. Kończąc studia, chciałam
zostać tłumaczem. Swoją pierwszą pracę rozpoczęłam w Przedszkolu Publicznym Nr 8 i już tu zostałam. Już 10 lat ta praca sprawia
mi ogromną radość. Jak w każdej
pracy, u mnie również czasem są
lepsze, czasem gorsze dni. Jedno
jest jednak niezmienne: uśmiech
dziecka i czasem słowo „mamo”
to znak, że dzieci czują się ze mną
dobrze, po prostu jak w domu.

Pani Zuzanna w przedszkolu
przy ul. Nysy Łużyckiej w Opolu
pracuje od 10 lat. Nasza laureatka
podkreśla, że uwielbia pracę
z dziećmi najmłodszymi.
Jak pani traktuje swój zawód?
Praca w przedszkolu to bardzo
odpowiedzialna praca. Małe dziecko jest „czystą kartą”. To, co my
przekażemy dziecku, zostaje
na przyszłość. Często ta praca nie
jest łatwa, ale przynosi ogromną
satysfakcję w momencie, kiedy
dziecko odnosi sukces. Czasem
jest to coś małego.

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

Jak poradzić sobie w trudnych
sytuacjach w pracy z dziećmi?

Czego uczą się maluchy
pod pani okiem, w jakiej dziedzinie się pani specjalizuje?
Jestem nie tylko nauczycielem
wychowania przedszkolnego, ale
też języka niemieckiego. W każdej
wolnej chwili staram się rozmawiać z dziećmi również w tym języku. Obecnie pracuję z dziećmi
3-4-letnimi i realizuję z nimi projekt edukacyjny „Poznajemy język
niemiecki za pomocą zmysłów”.
Dzieci nieświadomie poznają język obcy podczas gier zabaw, zajęć kulinarnych, eksperymentów
i podobnych zajęć. .. Dzieci i rodzice pierwszymi zajęciami byli

stowarzyszeniach, tworzą grupy,
które wspierają się na co dzień
i robią wszystko, żeby pomagać
swoim dzieciom. Są bardzo dobrze zorganizowani. Sporo pomaga im Poradnia PsychologinoPedagogiczna, która działa
w Strzelcach Opolskich. Jej pracownicy edukują rodziców
pod każdym względem. To

prawnych. Próbują ich kategoryzować według jakiegoś klucza, a takie
upraszczanie rzeczywistości rodzi
później problemy, bo każda
niepełnosprawność jest inna. Inne
zabiegi przechodzi dziecko
w wieku od 1 do 10 lat, a inne nastolatek. Co gorsza, dostęp do rehabilitacji przez NFZ jest utrudniony ze
względu na ogromne kolejki,
a za prywatne wizyty trzeba płacić
dużo. Przepisy w obecnym kształcie zakładają, że osobom niepełnosprawnym, które wchodzą
w dorosłość, zabiera się sporo dodatków. To błąd, bo przez to ich sytuacja po wkroczeniu w dorosłość
się pogarsza.

Nasza laureatka na rozdaniu
nagród z rodziną.
zachwyceni. W takich sytuacjach
widzę, że moje zajęcie ma sens.

Czasem pytam o radę starszych
kolegów lub po prostu rodziców.
W końcu oni znają najlepiej swoje
dzieci. Poza tym sama jestem
mamą, więc obserwacje zachowań córeczki wykorzystuję
w pracy, ale bywa też odwrotnie.
Gdy maluchy nie chcą słuchać lub
mamy inny problem, staram się
żartować. Receptą zwykle jest
również pacynka. Ona zawsze
wzbudza zainteresowanie dzieci.
Wprowadzam do tego zabawę
z językiem niemieckim.
Sposób na relaks?

Co zadecydowało o wyborze
takiej drogi zawodowej?
Od zawsze uwielbiam pracę
z dziećmi, szczególnie z tymi najmłodszymi. Będąc małą dziewczynką chciałam zostać nauczy-

Czytam wszystko, co mi wpadnie
w ręce. Uwielbiam książki! Poza
tym lubię podróże, rower i rolki.
Zawsze towarzyszy mi rodzina,
która jest dla mnie na pierwszym
miejscu.
(AK)

Anita Miras - Czerpak,
Publiczne Przedszkole
nr 12 w Nysie

Oczywiście, dzieci każdego
dnia mnie zaskakują. Zaskakują przede wszystkim tym, że
bardzo szybko wchłaniają
wiedzę oraz mają niezliczoną
ilość energii. Tak jak to mają
moje przedszkolaki- 5-latki
z grupy „Motylki”.

Pracę zawodową zaczynała
w nyskim żłobku, od 2 lat pracuje w Publicznym Przedszkolu nr 12. W tym roku z żywiołową grupą czterolatków.
Prowadzi m.in. zajęcia
z logarytmiki, czyli logopedii
połączonej z rytmiką. Jej ulubione to jednak zajęcia muzyczne z dziećmi metodą Batii
Strauss. Słuchając muzyki poważnej dzieci razem śpiewają
i tańczą.

Jakie nowe metody pracy
z dziećmi stosuje pani
na codzień?

Co daje pani największą satysfakcję w pracy z małymi
dziećmi?
Uwielbiam pracę z dziećmi,
szczególnie z tymi najmłodszymi, które uczą przede
wszystkim cierpliwości, ale
jednocześnie dając przy tym
wiele miłości i radości. Lubię,
kiedy każdego dnia dzieci
przychodzą do przedszkola
uśmiechnięte i czują się
przede wszystkim bezpiecznie.
Bycie nauczycielem to wyzwanie, które każdego dnia pozwala odkrywać wiele nowych
rzeczy. Każde dziecko jest indywidualną jednostką, mającą
swoje zamiłowanie, zaintere-

FOT. KRZYSZTOF OGIOLDA

- Jak to się stało, że zdecydowała
się pani poświęcić całe swoje zawodowe życie w pomaganie osobom niepełnosprawnym?
- Pochodzę z Kadłuba pod Strzelcami Opolskimi, gdzie odkąd pamiętam działał Dom Pomocy Społecznej z Zespołem Szkół Specjalnych, do którego uczęszczały
osoby niepełnosprawne. Jeszcze
jako nastolatka uznałam, że chciałaby im pomagać. Tam też przyjęłam się do pracy w 1982 r., czyli zaraz po ukończeniu szkoły średniej.
Tam też nauczyłam się praktycznie wszystkiego, co wiąże się
z pracą z osobami niepełnosprawnymi. W międzyczasie ukończyłam studia. Przez pewien czas
pracowałam też z dziećmi i młodzieżą w szkole podstawowej
i gimnazjum w Kadłubie
i Jemielnicy, ale chęć pomagania
niepełnosprawnym zawsze była
silniejsza. Moim życiowym mottem jest zdanie Marii
Grzegorzewskiej, która była pedagogiem:„Nie ma kaleki - jest czło-

ważne, bo nie znam rodzica, który
byłby przygotowany
na niepełnosprawność z chwilą
narodzin dziecka. Niemal całą
wiedzę o tym, jak można pomóc
swojemu dziecku, zdobywają
w pierwszych miesiącach po narodzinach, gdy okazuje się, że konieczna jest rehabilitacja i częste
wizyty u specjalistów.

wiek”. To zdanie było wypalone
na desce, którą codziennie mijałam, wchodząc do pracy. A przepracowałam w Kadłubie 35 lat
z osobami niepełnosprawnymi.

FOT. KRZYSZTOF OGIOLDA

Kornelia Mroszczyk,
zwyciężczyni plebiscytu
„Nauczyciel na medal”

Anita Miras - Czerpak z PP nr
12 w Nysie
sowanie i dlatego my nauczyciele staramy się stworzyć naszym dzieciom warunki, gdzie
mogą w jak największym stopniu rozwinąć się emocjonalnie,
poznawczo, fizycznie i społecznie.
Czy dzieci potrafią jeszcze panią zaskoczyć?

Metody, które towarzyszą mi
w pracy to przede wszystkim:
logorytmika, w której łączę
ruch z mową. Wykorzystuję
też metodę ruchu rozwijającego V. Sherborne, która pozwala dzieciom na rozwijanie
dobrych relacji. Bardzo interesująca jest Pedagogika Zabawy Klanza czy też Aktywne
słuchanie muzyki poważnej
Batii Strauss. Oczywiście staramy się dobierać do pracy te
metody, które w maksymalnym stopniu pozwolą dzieciom rozwinąć swoje zainteresowania.
Jakie chwile w pracy najbardziej pani lubi?
Wtedy kiedy każdy mój przedszkolak czuje się bezpiecznie
i wychodzi z przedszkola
do domu uśmiechnięty.
(KS)

a
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Powiat brzeski

Nowa Trybuna Opolska
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Przedszkole I

Nauczyciel I

„Robaczki” z PP nr 6
w Brzegu są najlepsze!

Pierwsza jest...
„Dwójka”!
FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

Grupa I

Praca z dziećmi to jej pasja.

FOT. ARCHIWUM

FOT. ARCHIWUM PP NR 2

Katarzyna Kołodziejska,
PP nr 10 w Brzegu

Grupa „Robaczki” zdobyła 633 głosy, zwyciężając w kategorii najlepsza grupa przedszkolna.
Laureatów drugiego miejsca przebili o ponad sto głosów!

Urokliwa elewacja budynku i zadbany ogród to tylko tylko
kilka z wielu wizytówek „dwójki” z Lewina Brzeskiego.

Ta wygrana przyniosła
masę radości i uśmiechy
na twarzach dzieci!

Publiczne Przedszkole
nr 2, Lewin Brzeski

ciom niespodziankę, dlatego gorąco zachęcali każdego do głosowania, co jak widać przyniosło
efekty. Współpraca rodziców zaowocowała niesamowitą integracją, która jest kontynuowana.
W ostatni piątek zorganizowali festyn rodzinny - mówi Ewelina
Antonowicz.

Pierwsze miejsce na podium
przedszkolakom z „dwójki”
z Lewina Brzeskiego przyniosło
rekordowe 869 głosów! - Ten
wynik to zasługa rodziców naszych dzieci. To oni nas zgłosili,
a dla nas to największy komplement. Oni również zaangażowali

(JENIFER WYDERKA )

II miejsce

się w cały plebiscyt - mówi Dorota
Mościcka, dyrektor PP nr 2. - Myślę, że doceniają klimat naszego
przedszkola. Do nas się przychodzi z uśmiechem na twarzy, bo panuje tu świetna atmosfera. Muszę
podkreślić, że rodzice angażują
się w wiele projektów. Uczestniczą w wielu imprezach, jak np.
pikniki rodzinne - dodaje. (AK)

(AK)

II miejsce

II
FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

Nasi laureaci to niezwykle radosna grupa trzy- i czterolatków.
W plebiscycie zdobyli aż 633
głosy. - Nasze dzieci bardzo się
ucieszyły się z wygranej. Dla takich maluchów liczy się każdy
drobiazg - mówi Ewelina

Antonowicz, opiekunka grupy
„Robaczki” z Przedszkola Publicznego nr 6 w Brzegu.
- Uśmiech na ich twarzach wywołał nawet kubek, które otrzymało
każde dziecko. Należy tutaj podziękować przede wszystkim
zdeterminowanym rodzicom
oraz pani dyrektor. Wszyscy się
zmobilizowali i chcieli zrobić dzie-

- Jako dziecko
czekałam na wakacje, aby zajmować się najmłodszymi na naszym
podwórku. Udało się! Dziś jestem
nauczycielem dyplomowanym
z długoletnim stażem, od lat związanym z PP nr 10 w Brzegu - mówi
pani Katarzyna. - Praca z dziećmi
jest nadal moją pasją. Towarzyszenie im w poznawaniu świata
przynosi mi wiele satysfakcji. Ich
kreatywność, otwartość i energia
inspiruje mnie do tworzenia nowych projektów. Uśmiech i sukcesy moich wychowanków
utwierdzają mnie w przekonaniu,
iż droga zawodowa, którą wybrałam jest strzałem w „dziesiątkę”.

III miejsce

Plac zabaw jak marzenie!

W PP nr 2 pracuje już 9 lat.

tów, w których chętnie uczestniczą nasi wychowankowie oraz ich
rodzice. Przykładem może być
projekt „By czas nie przyćmił
przeszłości. Renesans” - EDUKO,
gdzie zaangażowana była cała
społeczność przedszkola oraz
nasi partnerzy i przyjaciele - dodaje Iwona Makarewicz. (AK)

Małgorzata
Korytkowska-Pufka, PP
nr 2 Lewin Brzeski

III

FOT. ARCHIWUM

Przemiła grupa „Krasnoludki” z Przedszkola Publicznego nr 4 w Brzegu zgarnęła trzecie
miejsce na podium w naszym plebiscycie. Ich wynik to 275 głosów.

FOT. ARCHIWUM PP NR 6

Przedszkole Publiczne
nr 6 z Brzegu
- Możemy się pochwalić pięknym
przedszkolem i ogrodem - mówi
Violetta Jaskólska - Palus, dyrektor PP nr 6 w Brzegu. - Panuje
u nas rodzinna i życzliwa atmosfera, zarówno wśród moich pracowników, jak i pomiędzy nimi
a rodzicami przedszkolaków. Myślę, że to właśnie dlatego byliśmy
nominowani w kilku kategoriach
plebiscytu. Jako dyrektor doceniam to wielkie zaangażowanie,
a do swojej pracy przychodzę
z prawdziwą przyjemnością. To
radość pełnić tę funkcję w tak fajnym przedszkolu.

Nasza laureatka ukończyła wiele
kursów i studia podyplomowe.
Jak mówi, praca to jej pasja,
a także „uściski na powitanie, to
cały stos laurek, to przede wszystkim mali, wielcy ludzie”. (AK)

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

III miejsce

FOT. ARCHIWUM

Grupa „Żabki” z Przedszkola Publicznego nr 4 w Brzegu to kolejni zwycięzcy. Drugą lokatę
zapewnił im rewelacyjny wynik 501 głosów. Te uśmiechy rozczulą w końcu każdego!

- Nasze przedszkole jest miejscem przyjaznym dziecku.
Od wielu lat cieszymy się pozytywną opinią i sporym zainteresowaniem - opowiada Iwona
Makarewicz, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 10
w Brzegu. - Jesteśmy znani
z tego, że bezpieczeństwo i dobro
dziecka jest stawiane na pierwszym miejscu. Nasza ciekawa
oferta edukacyjna rozwija zainteresowania dzieci i wspiera ich rozwój. Jesteśmy realizatorami wielu
programów, innowacji i projek-

FOT. ARCHIWUM

Przedszkole Publiczne
nr 10 w Brzegu

Te dzieci nigdy się nie nudzą!

W zawodzie od 37 lat.

PP nr 6 w Brzegu cieszy się bardzo dobrą opinią w mieście.
- Od kilku dobrych lat pracujemy
na swoją markę. Rodzice dowiadują się o nas z polecenia innych
rodziców. Na brak chętnych nie
mogę narzekać. Rodzice naszych
dzieci tylko ostatnio wystawili
piękny spektakl w Brzeskim Centrum Kultury - dodaje. (AK)

Danuta Jarczok,
PP nr 2, Brzeg
Panią Danutę nominowali rodzice
jej podopiecznych. W naszym plebiscycie zajęła III miejsce zdobywając 106 głosów. Jak sama
mówi, nagrodą dla niej jest już
sama satysfakcja z pracy, którą
wykonuje od 37 lat.
(JENIFER WYDERKA )
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Przedszkole I

Nauczyciel

„Sówki” zawładnęły
sercami i wygrały

Tutaj nie ma
mowy o nudzie
FOT. KRZYSZTOF OGIOLDA

Grupa I

a

FOT. ARCHIWUM

FOT. ARCHIWUM PRZEDSZKOLA

Pani Edyta w zawodzie jest 3 lata.

To jedna z pięciu grup liczącego 125 dzieci Publicznego Przedszkola nr 3 w Głubczycach. Jej
opiekunkami są Bogumiła Krówka i Agnieszka Beleć.

Przedszkole z Branic wygrało plebiscyt na najlepsza placówkę
tego typu w powiecie głubczyckim. gratulujemy!

Grupa przedszkolna
„Sówki” Publiczne
Przedszkole nr 3
w Głubczycach

Publiczne Przedszkole
w Branicach z oddz.
w Bliszczycach
- W naszej pracy z dziećmi kierujemy
się hasłem Janusza Korczaka: Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich
stał się tym, kim stać się może” - mówi Marzena Barszczewska, dyrektor
branickiego przedszkola. Dziś jest w
nim 77 dzieci - w głównej siedzibie

II miejsce

w Branicach oraz oddz. w Bliszczycach. Najmłodsi integrują się też pacjentami szpitala psychiatrycznego
oraz pensjonariuszami miejscowych
DPS-ów. - My chodzimy do nich
z przedstawieniami, a oni do nas mówi pani dyrektor. Dzieci wyjeżdżają też na wykopki i do gospodarstw rolnych, gdzie uczą się, że
mleko nie jest z Biedronki.

II miejsce

II

III miejsce

III miejsce

FOT. ARCHIWUM

„Żabki” to kolejna grupa z Publicznego Przedszkola nr 3 w Głubczycach, która znalazła się
na podium naszego plebiscytu. Gratulujemy.

Drugie miejsce w naszym plebiscycie w kategorii przedszkoli zajęła jedyna placówka z oddziałami integracyjnymi w powiecie
głubczyckim. To właśnie w niej
odbywają się zajęcia w ramach
wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Obecnie do przedszkola nr 2 uczęszcza ją 184 maluchy. W placówce organizowany
jest program „Bezpieczny przedszkolak” słynie ona również z organizowanej od 12 lat Olimpiady

FOT. ARCHIWUM

Publiczne Przedszkole nr
2 z oddz. Integracyjnymi
im. Kubusia Puchatka,
Głubczyce
Tu jest czas na zabawę i naukę.

Ze szkoły do przedszkola.

Bezpiecznego Przedszkolaka.
W tym roku odbyła się w sobotę
pod hasłem „Biało-Czerwoni”. - To
z okazji w przypadającej w tym
roku 100. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości i w nawiązaniu do rozpoczynającego się
niebawem Mundialu - mówi dyrektor Joanna Radecka .

Elżbieta Ilona
Naszkiewicz PP nr 2
Głubczyce

FOT. ARCHIWUM

„Motylki” z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego i Klubu Dziecięcego „Piccolino”
w Głubczycach to gromadka wspaniałych i uśmiechniętych maluchów.

Laureatka drugiego miejsca w przedszkolu pracuje od 2001 roku, wcześniej uczyła dzieci klas I-III. Teraz zajmuje się tymi w wielku 4 i 5 lat. - To
wesołe maluchy, z którymi można
wszystko zrobić - mówi pani Elżbieta.

III
FOT. ARCHIWUM

Niepubliczny Punkt
Przedszkolny i Klub
Dziecięcy „PICCOLINO”
Ta głubczycka placówka to miejsce, w którym każde dziecko rozwija swoje talenty, wyobraźnię,
zdobędzie nowe umiejętności,
spotka rówieśników i będzie się
dobrze bawić. Poprzez kreatywną naukę połączoną z zabawą
rozbudzi też ciekawość poznania
otaczającego go świata. Wszystko
to zapewnia doświadczona i wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Placówka zapewnia całoroczną opiekę nad dziećmi w wieku od 1,5 do 6 lat. Czynna jest
od poniedziałku do piątku

FOT. ARCHIWUM

Wystarczy, jak powiem, że sprzątamy zabawki, a zabierają się
do porządków bez marudzenia.
Wiem, jak je motywować. Mówię
na przykład „o, widzę, kto jest pracowity”. W ocenie pani Bogusi
nieocenione jest też zaangażowanie rodziców maluchów. - Nierzadko to oni inicjują wyjazdy czy
wspólne zajęcia - kończy.

Pani Edyta w zawodzie pracuje
od trzech lat - w Niepublicznym
punkcie przedszkolnym i Klubie
Dziecięcym Piccolino w
Głubczycach. - Praca z dziećmi
jest wspaniała - mówi nasza
laureatka. - Każdego dnia
słyszę od moich milusińskich,
jaka jestem ładna i jak mnie
bardzo kochają, nawet mąż mi
tak często nie prawi
komplementów. Pani Edyta
ukończyła pedagogikę
terapeutyczną
z oligofrenopedagogiką.
Obecnie zajmuje się dziećmi
w wieku 2,5 - 4 latka.

FOT. ARCHIWUM

Ta uśmiechnięta i niezwykle sympatyczna grupa rezolutnych trzylatków to „Sówki” z Publicznego
Przedszkola nr 3 w Głubczycach.
To jedna z pięciu grup z tego liczącego 125 dzieci przedszkola. Bo-

gumiła Krówka, jedna z nauczycielek Sówek (obok Agnieszki
Beleć) podkreśla, że jest szczęśliwa i dumna, że może pracować
z tymi maluchami. - Wrzesień,
wiadomo, był trudny, ale dzieci
stopniowo przyzwyczajały się
do rozstawania z bliskimi - wspomina początki. - Są bardzo zdyscyplinowane i zaangażowane.

Edyta Pasik Niepubliczny
Punkt Przedszkolny
i Klub Dziecięcy
„PICCOLINO”

Każde dziecko rozwija talenty.

Przedszkolanka z powołania.

w godz. 6.30 - 17.00. Oprócz
tego oferuje również zajęcia dodatkowe z: logopedii, rytmiki i języka angielskiego. Zapewnia też
trzy smaczne posiłki dostarczane
przez firmę cateringową. Dysponuje dwiema przestronnie i nowocześnie urządzonymi salami
zabaw, łazienką , szatnią, a także
placem zabaw.

Natalia Jemielucha, NPP
i Klub Dziecięcy
„PICCOLINO”
Pani Natalia przedszkolanką jest
od 2 lat. W Piccolino do grudnia,
wcześniej zajmowała się przedszkolakami z Nowej Cerekwi. Obecnie
pod opieką ma 4- i 5-latków. - To
bardzo fajna praca, zawsze się coś
dzieje - mówi pani Natalia.

a
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Przedszkole I

Nauczyciel I

Uśmiechnięte
krasnoludki z PP 17

Radosne
przedszkole
FOT. ARCHIWUM

Grupa I

Nasza zwyciężczyni.

FOT. ARCHIWUM

FOT. ARCHIWUM

Kamila Łacny, Publiczne
Przedszkole nr 15
w Kędzierzynie-Koźlu

Grupa składa się z pięciolatków. Większość to chłopcy. Wszyscy są odważni i przebojowi,
chętnie występują na scenie.

Placówka ma dwa oddziały. W sumie uczy się tu 45 dzieci
z gminy Reńska Wieś

Grupa Krasnoludki, PP
nr 17 w KędzierzynieKoźlu

Zespół SzkolnoPrzedszkolny
w Większycach (gmina
Reńska Wieś)

Grupa liczy 25 dzieci, z czego siedmioro to dziewczynki. Panie nauczycielki uśmiechają się, że mogło
być bardziej po równo, bo wówczas łatwiej przygotować na przykład pokaz tańca dla rodziców.
Ale grupa jest i tak bardzo

odważna i często angażuje się
w różne wydarzenia
artystystyczno-kulturalne. Niedawno świetnie zaprezentowali
się na Wojewódzkich Dniach Kultury Kresowej na które przygotowali bogaty repertura. Pięciolatki
śpiewały m.in. piosenki dawnych
czasów, takie jak Chór Czejdana
(„Na prawo most, na lewo most”.)

Sam fakt, że dzieci potrafią przyswoić niełatwy dla nich reperturar
bardzo do brze świadczy
o nich. W grupie są indywidualiści
jak i dzieci, które wolą wszystko
robić zespołowo. Jak dzieci miewają „humorki”, ale co do zasady
są bardzo grzeczne i mocno zżyte
z paniami nauczycielkami.
¹

Placówka ma dwa oddziały,
po jednym w Większycach
i Poborszowie. Do tego pierwszego uczęszcza 25 maluchów,
a drugiego - 20. Przedszkole wyróżnia się w powiecie uczestni-

II miejsce

ctwem w szeregach programów
edukacyjnych. Dzieci uczą się
dwóch języków, ponadto placówka otrzymała certyfikat „Radosnego przedszkola” projektu
zorganizowanego przez Studium
Prawa Europejskiego. Panuje tu
wyjątkowo przyjazna i rodzinna
atmosfera.
¹

II miejsce

Pani Kamila w przedszkolu nr 15
przy ulicy Spółdzielców pracuje
od 2011 roku. Obecnie opiekuje
się grupą starszaków, wspaniałych dzieciaków, które codziennie przychodzą do przedszkola
z wielką radością. Zwyciężczyni w kategorii powiatowej jest również opiekunem
kółka teatralnego. To właśnie
praca z dziećmi w przygotowywaniu spektakli i innych występów dla rodziców sprawia naszej nauczycielce najwięcej radości. - Szczególnie wtedy, gdy
dzieci angażują się w pracę mówi gazecie Kamila Łacny.
¹

II

Grupa Groszki, Publiczne Przedszkole w Polskiej Cerekwi.

III miejsce

PP nr 17.

Pani Lidia jest dyrektorem.

czy „Przedszkole promujące
zdrowie”. Panuje w nim prawdziwie rodzinna atmosfera. Przedszkole dysponuje własną kuchnią
w którym przygotowywane są
bardzo smaczene posiłki. Zajadają
się nimi ze smakiem nawet największe „niejadki”.
¹

Lidia Kryś, Publiczne
Przedszkole nr 17,
Kędzierzyn-Koźle

III

FOT. ARCHIWUM

FOT. ARCHIWUM

Publiczne Przedszkole
nr 5 w KędzierzynieKoźlu

Grupa Fasolki, Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny nr 13, Polska Cerekiew.

Pani Lidia jest wychowawcą i jednocześnie dyrektorem przedszkola z bardzo wszechstronnym
wykształceniem pedagogicznym.
Opiekuje się Wesołą Gromadką
Misia Uszatka.

III miejsce
Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykwalifikowanych, kreatywnych i przyjaznych dzieciom
nauczycieli dbających o ciepłą atmosferę oraz nauczanie na najwyższym poziomie. Dzieci podzielone są na pięć grup: Biedronki, Żuczki, Żabki, Mrówki,
Pieski. Priorytetem PP nr 5 jest
bezpieczeństwo, akceptacja i poszanowanie praw wychowanków.
Dzieci opuszczające to przedszkole są otwarte, twórcze i spontaniczne. Znają siebie i swoje
możliwości, szanują odrębność

FOT. ARCHIWUM

FOT. ARCHIWUM

„Siedemnastka” to jedno z najbardziej innowacyjnych przedszkoli
w całym naszym regionie. W tym
roku szkolnym dzieci w szczególności skupiały sie na poznawaniu
przyrody, tajników matematyki
oraz poznawały języki. Placówka
bierze udział w licznych akcjach
charytatywnych, takich jak
zbiórka karmy dla schroniska
w ramach tygodnia przedsiębiorczości czy zbiórka żywności dla
potrzebujących. Nauczyciele realizują także liczne programy, takie
jak: „Cała Polska czyta dzieciom”,

FOT. ARCHIWUM

FOT. ARCHIWUM

Publiczne Przedszkole
nr 17, Kędzierzyn-Koźle

Stawiają na bezpieczeństwo.

Pani Aneta kocha swoją pracę.

innych. Radzą sobie w sytuacjach
trudnych, umieją rozwiązywać
problemy i są dobrze przygotowane do obowiązku szkolnego.
Placówka ma coraz więcej nowoczesnego sprzętu i mebli. Stale
wzbogaca bazę przedszkola o ciekawe pomoce dydaktyczne i zabawki.
¹

Aneta Olejnik, PP nr 22
Kędzierzyn-Koźle
W zawodzie pracuje już 20 lat.
Przyznaje, że przedszkole to jej
„drugi dom”. Kocha pracę
z dziećmi, obecnie wychowuje
grupę 3- i 4-latków. Jak każdy nauczyciel ma swojego konika, a są
nim warsztaty kulinarne, które
z wielką radością organizuje.¹
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Grupa I

a

Przedszkole I

Nauczyciel

MATERIAŁY PRYWATNE

Grupa Skrzaty, Publiczne Przedszkole
Przedszkole w Byczynie w Kostowie

Agnieszka Bok

Jest to grupa prowadzona przez
Wiesławę Krzemińską. Oprócz
niej zajęcia ze Skrzatami ma również dyrektorka przedszkola
w Byczynie - Angelina Sarnowska.
Pomocą obu nauczycielkom służy
Michalina Wykrota. Skrzaty to

grupa 25 dzieci w wieku 4 lat.
- Jest to grupa bardzo grzecznych
i zdyscyplinowanych dzieci, które
jednocześnie są bardzo twórcze! zachwala Angelina Sarnowska. Skrzaty chętnie występują na scenie: nie tylko w naszym przedszkolu, ale także na imprezach
gminnych. To są jeszcze malutkie
dzieci, a już są wizytówkami na-

szego przedszkola. Skrzaty przygotowują się teraz do festynu rodzinnego pod hasłem „Bo
w Byczynie czas wesoło płynie”,
który odbędzie się 14 czerwca
o godz. 15.00. Na festynie wystąpią wszystkie dzieci z przedszkola. - Zapraszamy całe rodziny
naszych przedszkolaków! - mówi
Angelina Sarnowska

Oddział Przedszkolny
w Kostowie
Przedszkole w Kostowie (gm.
Byczyna) jest częścią szkoły podstawowej, prowadzonej przez
Byczyńskie Stowarzyszenie
Oświatowe „Tarcza”.
Dyrektorką placówki jest Ewa
Guznowska-Wolnik. Do przedszkola uczęszcza 24 dzieci.

II miejsce

- Mimo iż przedszkole ma jeden
oddział, to na dwie godziny dziennie dzieci rozdzielają się. Osobno
zajęcia mają dzieci młodsze i starsze. Wszystko po to, żeby efekty
dydaktyczne były lepsze - mówi
Ewa Guznowska-Wolnik.
W przedszkolu w Kostowie pracują: Izabela Adamska, Katarzyna
Michnik oraz Maria Leszczyńska.

II miejsce

II

III miejsce

III miejsce

MATERIAŁY PRZEDSZKOLA

Grupa integracyjna Stokrotki z Publicznego Przedszkola nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
w Kluczborku. Nauczycielki grupy to: Odetta Mielczarek, Beata Wandzioch i Barbara Grzesiak.

„Mysia Wieża” mieści się przy ul.
Dworcowej 7 w Byczynie, w spokojnej i zielonej okolicy. Pracownice przedszkola: Anna
Taradowska, Dominika Habrajska,
Anita Sawicka, Natalia Dudnik
i Justyna Nawrot, opiekują się 25
dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
Dyrektorką przedszkola jest Aleksandra Taradowska-Kostrzewa.
„Mysia Wieża” otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7.00 do 17.00. - Naszym atutem jest to, że mamy małe grupy

FOT. ARCHIWUM

Niepubliczne
Przedszkole „Mysia
Wieża” w Byczynie

Przedszkolaki z Mysiej Wieży

Małgorzata Cecot

dzieci, jest ich np. 8 w grupie, co
jest dużym plusem edukacyjnym
- mówi Dominika Habrajska. Mamy bogate wyposażenie: tablicę interaktywną z rzutnikiem,
salę zabaw z dużym basenem kulkowym w formie zamku. Prowadzimy dodatkowe zajęcia: język
angielski, plastykę, a nawet jogę.

Małgorzata Cecot,
PP w Komorznie

MATERIAŁY PRZEDSZKOLA

Grupa Biedronki z Publicznego Przedszkola w Byczynie. Jest to oddział integracyjny,
nauczycielem prowadzącym jest Ewa Skop, a nauczycielem wspierającym Agnieszka Brząkała.

- Pracuję w przedszkolu już od 35
lat, jest to oddział przy szkole
podstawowej w Komorznie mówi Małgorzata Cecot. - Pracuję
ze starszakami. Dobrze mi się pracuje w przedszkolu, ponieważ lubię moje dzieci!

III
FOT. MIROSŁAW DRAGON

Publiczne Przedszkole
nr 1 w Kluczborku
Przedszkole nr 1 w Kluczborku położone jest w centrum miasta, ale
jednocześnie w bezpiecznym i zacisznym miejscu - przy ul. Chopina 1. Przedszkole od 1946 roku
mieści się w zaadaptowanej , zabytkowej willi z lat trzydziestych
XX wieku. Piękny budynek jest
objęty ochroną konserwatorską.
Przedszkole otoczone jest dużym
ogrodem o powierzchni prawie
17 arów. Atrakcją ogrodu jest zestaw rekreacyjno-sportowy, który
ma wydzielone strefy: dla maluchów najmłodszych i dla dzieci
z pozostałych grup.

MATERIAŁY PRYWATNE

Grupa Skrzaty,
Publiczne Przedszkole
w Byczynie

19 czerwca dzieci z przedszkola w Kostowie wraz z rodzicami 3-latków odwiedzą zoo w Opolu. Już się cieszą na tę wycieczkę!

- W przedszkolu w Chudobie
pracuję od 2011 roku, wcześniej
pracowałam w Chocianowicach i w Lasowicach Wielkich mówi Agnieszka Bok. Do Chudoby miałam przyjść
tylko na rok, a jestem już 7 lat!
Ale to ostatni rok, w którym
najlepsza nauczycielka
przedszkola w powiecie
kluczborskim uczy w Chudobie.
- Przenoszę się do Lasowic
Wielkich, to ten sam zespół
przedszkolno-szkolny. Troszkę
mi żal, bo bardzo zżyłam się
z moimi maluchami, a oni ze
mną - mówi Agnieszka Bok.

MATERIAŁY PRYWATNE

Skrzaty są jedną z 6 grup w przedszkolu w Byczynie. Grupa liczy 25 maluchów w wieku 4 lat.
W sumie do Publicznego Przedszkola w Byczynie uczęszcza 143 dzieci.

FOT. ARCHIWUM

MATERIAŁY PRZEDSZKOLA

Agnieszka Bok,
Przedszkole
Samorządowe
w Chudobie

Zabytkowa siedziba PP nr 1.

Magdalena Grześkowicz

W ogrodzie przedszkolnym regularnie organizowane są imprezy
plenerowe: „Święto Pieczonego
Ziemniaka”, festyny, dzień dziecka i wiele innych. Wnętrze przedszkola również ma wyjątkowy
charakter: duży hol na piętrze
oraz galeria na 3 kondygnacji. Dyrektorką przedszkola nr 1 jest Bożena Mayer- Kuliberda.

Magdalena Grześkowicz
PP Wołczyn
Nauczycielką jest od 10 lat, aktualnie jest wychowczynią Krasnoludków, grupy dzieci w wieku 3 i 4 lat.
- Od 2 lat prowadzę ogólnopolski
projekt edukacyjny „Mały miś
w wielkim świecie literatury”.
Skończyłam też oligofrenopedagogikę i logopedię -dodaje.

a
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Przedszkole I

Nauczyciel I

Pszczółki, Przedszkole
nr 5 - „Tęczowa Piątka”

Dzieci kochają
to przedszkole
FOT. ARCHIWUM

Grupa I

Laureatka plebiscytu.

FOT. ARCHIWUM

FOT. ARCHIWUM

Barbara Piosek,
Publiczne Przedszkole
nr 4 w Krapkowicach

Grupa Pszczółek liczy 25 dzieci. W plebiscycie na najlepszą grupę przedszkolną milusińscy
zdobyli 243 głosy.

W gogolińskiej „jedynce” dzieci nie mogą narzekać na brak
zajęć. Zawsze dzieje się coś ciekawego.

Pszczółki wygrały swój
pierwszy plebiscyt.

Publiczne PRzedszkole
nr 1 w Gogolinie

II miejsce

II miejsce

II

FOT. ARCHIWUM

Publiczne Przedszkole
nr 3 w Gogolinie

Grupa Krasnoludki z Przedszkola nr 1 w Gogolinie zdobyła 170 głosów w plebiscycie.

Tak prezentuje się budynek.

Nauka przez zabawę.

jeczki”. Placówkę prowadzi kadra
składająca się z prawdziwych pasjonatów.Na terenie przedszkola
w tylnej części budynku znajduje
się przestronny, pełen zieleni
ogród przedszkolny
z miniboiskiem do gry w piłkę
i piaskownicami oraz bezpiecznym placem zabaw.

Ewa Kwoczała, PP nr 5
w Zdzieszowicach.

III miejsce

FOT. ARCHIWUM

Publiczne Przedszkole
nr 8 w Krapkowicach

Grupa Motylki z Publiczego Przedszkola nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi z Krapkowic zdobyła
109 głosów.

Przedszkole zostało wybudowane przez zakłady CementowoWapiennicze w Choruli, początkowo dla dzieci pracowników zakładu. Pierwsze dzieci przyjęto
do placówki 2 lutego 1981 r.
Przedszkole jest na osiedlu XXXlecia, otoczone dużym terenem,
który w przeważającej części stanowi plac zabaw - dostępny także
dla dzieci z zewnątrz. W przedszkolu znajdują się cztery przestrzenne sale do zajęć i zabaw
(każda o powierzchni 72 mkw),
bardzo dobrze wyposażone
w sprzęt, pomoce dydaktyczne

W zawodzie 16 lat. Od samego
początku wyznaje zasadę, że skuteczna nauka dzieci może odbywać się tylko poprzez dobrą zabawę. Pani Ewa sprawuje w placówce także funkcję zastępcy dyrektora.

FOT. ARCHIWUM PRZEDSZKOLA

III miejsce

Placówka istnieje od 1940 r., ale
opieka nad dziećmi była tu świadczona już ok. 1870 r.
W Gogolińskiej „trójce” wychowało się już kilka pokoleń. Obecnie placówka posiada 50 miejsc.
Do przedszkola przyjmowane są
dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które
przydzielone są do dwóch grup
wiekowych. Wychowankowie
mają tu do dyspozycji przestronne sale wyposażone
w mnóstwo zabawek. Działa tu
m.in. Przedszkolna Drużyna Pożarnicza i zespół „Rojbry z Tró-

FOT. ARCHIWUM

Przedszkole - jasne, kolorowe,
bezpieczne, czyste przyjmuje
dzieci w wieku od 3 do 6 lat,
a w szczególnych przypadkach
2,5 lat.
Dzieci bawią się i uczą w 4 oddziałach podzielonych zgodnie z wiekiem. Nad całością życia przed-

szkolnego czuwa pani dyrektor
mgr Elżbieta Nowak.
Placówka posiada 4 kolorowe sale
zabaw, salkę gimnastyczną, sypialnię dla najmłodszych, którzy
korzystają z leżaków oraz gabinet
logopedyczny. Ulubionym miejscem naszych milusińskich jest
duży ogród przedszkolny z placem zabaw.

III
FOT. ARCHIWUM

podczas zajęć panuje porządek,
a dzieci szukając własnego puzzla
przy okazji dobrze się bawią.
Niedawno dzieci z “Pszczółek”
przygotowywały występ z okazji
dnia mamy i taty.
Wystąpiły dla swoich rodziców
zbierając gromkie brawa. Teraz
przygotowują się, żeby przywitać
panią Lato.

FOT. GOOGLE STREET VIEW

To najmłodsza grupa przedszkolna w zdzieszowickiej
“piątce”. Chodzą tutaj 2,5 i 3 latki.
Typowy dzień w przedszkolu zaczyna się zazwyczaj między 7.00
a 8.00. Potem obowiązkowe mycie rączek i dzieci zasiadają
do śniadania. Jeszcze tylko mycie

zębów i przystępują do zajęć.
W ciągu dnia jest jeszcze czas
na leżakowanie, obiad i podwieczorek.
Ciekawostką jest dywan z narysowanymi puzzlami, który znajduje
się w sali “Pszczółek”. Każde dziecko wybrało swój puzzel i w trakcie zajęć pilnuje, by wracać
na swoje miejsce. Dzięki temu

Każdy, kto miał okazję widzieć panią Barbarę w pracy z dziećmi, wie
ile pasji wkłada, by nauczyć ich
czegoś nowego. W zawodzie
od 12 lat i jak przyznaje, nie zamieniłaby tej pracy na żadną inną.
Ma doświadczenie w prowadzeniu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, dlatego szczególną
uwagę przykłada do zajęć ruchowych dzieci. Uśmiech dziecka
i dobra współpraca z rodzicami to
najważniejsze cechy, jakie charakteryzują panią Barbarę. Zresztą
w krapkowickiej „czwórce”, gdzie
pracuje pani Barbara, dzieci nie
mogą narzekać na nudę, bo ciągle
dzieje się coś ciekawego.

Tak prezentuje się „Ósemka”.

Dobre relacje to podstawa.

i zabawki, sala gimnastyczna,
w której odbywają się uroczystości przedszkolne oraz część
gospodarcza. Przy każdej sali
znajdują się łazienki dostosowane
do potrzeb małych dzieci.
Przedszkole jest 4-oddziałowe
dla dzieci w wieku 3 do 6 lat.
Oferta edukacyjna jest wzbogacana dodatkowymi zajęciami.

Gizela Sapok, PP nr 3,
Gogolin
- W zawodzie od 26 lat. Prowadzi
drużynę strażacką dla dzieci
i kółko artystyczne.
Współprowadzi zespół „Rojbry
z Trójeczki”. Uważa, że podstawą
do dobrej edukacji jest współpraca z rodzicami, bo tylko wtedy
osiąga się najlepsze rezultaty.
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Przedszkole I

Nauczyciel I

„Motylki” z przedszkola
w Idzikowicach

W „czwórce”
kochają czytać!
FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

Grupa I

a

Grupa „Motylki” zdobyła 92 głosy w plebiscycie nto. Ten wynik wystarczył aby te szałowe
dzieciaki zdobyły pierwsze miejsce na podium w kategorii grup przedszkolnych.

„Czytanie jest męskie” to jedna z akcji przedszkola
w Namysłowie. Maluchom czytali już m.in. politycy.

Przedszkolaki
z Idzikowic wygrały swój
pierwszy plebiscyt

PP nr 4, Namysłów
Wspólnie z rodzicami i środowiskiem lokalnym PP nr 4, zwycięzca kategorii „przedszkola”, zainicjowało akcję „Czytanie jest
męskie”. Uczestniczyli już w niej
posłowie na Sejm, pracownicy
policji, nadleśnictwa, starostwa,
urzędu miasta, przedstawiciel
rady osiedlowej, izby regionalnej,

(JENIFER WYDERKA )

II miejsce

proboszcz parafii św. Franciszka,
burmistrz i wiceburmistrz oraz ojcowie wychowanków przedszkola. Placówka m.in. projekt
„Nasza mała ojczyzna – Ziemia
Namysłowska”. Flagowe imprezy
to m.in. dożynki przedszkolne,
Dzień Edukacji Narodowej, Dzień
Niepodległości, jasełka, obiad wigilijny i obiad wielkanocny. (AK)

II miejsce
Publiczne Przedszkole
w Wilkowie

III miejsce

Dobre relacje to podstawa.

cyjne pomoce dydaktyczne, kąciki edukacyjne i zabawki. W zmodernizowanej kuchni przygotowywane są smaczne, urozmaicone i zbilansowane posiłki, które
dzieci chętnie zajadają. Bazę lokalową uzupełnia duży ogród
z pięknym różnorodnym placem
zabaw.
(AK)

Ewa Kuczma, PP nr 3
Namysłow

FOT. ARCHIWUM

Publiczne Przedszkole,
Bukowa Śląska

Grupa „Żabki” z Publicznego Przedszkola w Domaszowicach to nasi laureaci trzeciego miejsca.

Grupa 45 dzieci to podopieczni
placówki w Bukowie Śląskiej, jedynego wiejskiego przedszkola
w gminie Namysłów. W przedszkolu są dwie grupy: 3 i 4-latki
oraz 5 i 6-latki. - Dużo współpracujemy z biblioteką publiczną
w Namysłowie. Organizujemy
również festyny, kiermasze, podczas których można dostać m.in.
kartki, stroiki autorstwa przedszkolaków. Bierzemy udział
w licznych przeglądach artystycznych w Namysłowskim Ośrodku
Kultury - mówi Maria Rudnicka,
dyrektor PP w Bukowie Śląskiej.

II

Dobra zabawa murowana!

- Kocham dzieci i bardzo lubię tę
pracę, jest spełnieniem moich
marzeń - mówi pani Ewa. - Zawsze utrzymuję dobre relacje z rodzicami i dziećmi. Dobro zawsze
wraca i do mnie również wróciło podsumowuje rozmowę . (JW)

FOT. ARCHIWUM PRZEDSZKOLA

III miejsce

FOT. ARCHIWUM

Grupa „Stokrotki” z Przedszkola Publicznego w Namysłowie zdobyła 69 głosów. Dzieciaki
zajęły drugie miejsce w kategorii grup przedszkolnych.

Do tego przedszkola przychodzi
45 dzieci w wieku 3 do 6 lat,
w tym troje dzieci niepełnosprawnych, dla których prowadzone są
terapie logopedyczna, psychoterapeutyczna i rehabilitacyjna.
W przedszkolu odbywają się też
zajęcia z języka angielskiego i z religii. Placówka w Wilkowie jest
przedszkolem wiejskim, dwuoddziałowym z grupami integracyjnymi. Mieści się w nowym budynku. Dzieci dysponują dwoma
przestronnymi salami do zabaw
i zajęć wyposażonymi w atrak-

- Od samego początku pracuję
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Idzikowicach. W zawodzie
jestem od 32 lat - mówi Elżbieta
Lorenz. - Pracowałam już we
wszystkich grupach wiekowych.
Obecnie prowadzę grupę 6latków. Praca z dziećmi daje mi
wiele radości i satysfakcji, ponieważ robię to, co lubię i o czym marzyłam od dziecka. Co dzień odkrywam coś nowego i tworzę warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka. Dbam o to, aby
każde dziecko miało prawo
do uśmiechu, do wiary w siebie,
prawo do błędów i do odnoszenia
sukcesów na miarę swoich możliwości - podkreśla.
(AK)

III
FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

czątku nikt nie wiedział co z tego
wyniknie, ale finalnie dzieci są bardzo zadowolone z wygranej, a rodzice są dumni ze swoich pociech
- podkreśla Monika Jaskóła.
Nagrodą dla dzieci z Publicznego
Przedszkola z Idzikowic będzie
wycieczka, na którą wybiorą się
we wrześniu.

FOT. ARCHIWUM PP W WILKOWIE

Grupa „Motylki liczy 24 osoby, są
to tzw. „średniaki” w wieku 4 i 5
lat. - Dla dzieci taka zabawa to nowość, ponieważ „Przedszkole
na medal”, to pierwszy plebiscyt,
w którym brały udział. Najważniejsze, że są szczęśliwe i cieszą

się z wygranej – mówi Monika
Jaskóła, opiekunka grupy, która
zgłosiła swoich podopiecznych
do naszego plebiscytu.
Ostatecznie grupa zdobyła 92
głosy. Rodzice „Motylków” bardzo przyczynili się do wygranej
swoich pociech. - Zamieszczali
na przykład informacje na temat
plebiscytu na Facebook’u. Z po-

Elżbieta Lorenz, ZSP
Idzikowice

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

FOT. ARCHIWUM

FOT. ARCHIWUM PRZEDSZKOLA

W zawodzie od 32 lat.

Dzieci odwiedzają mili goście.

W przedszkolu od 8 lat.

- Chociaż jesteśmy przedszkolem
wiejskim wszędzie nas pełno, staramy się być bardzo aktywni.
Zdobyliśmy trzecią lokatę w plebiscycie nto i jesteśmy naprawdę
dumni z tego wyniku. Dla nas, naszych dzieci i rodziców ten plebiscyt był fajną zabawą - podkreśla
dyrektor.

Justyna Streczeń,
PP nr 1 Namysłów

(AK)

- Bardzo się cieszę, gdy mogę rozwijać talenty moich podopiecznych - mówi pani Justyna. - Śledzę
nowe trendy nauczania, aby zajęcia były ciekawe. Mój największy
sukces to wychowawstwo. Na co
dzień uśmiecham się, pomagam
i jestem dokładna. (AK)

a
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Powiat nyski

Nowa Trybuna Opolska
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Przedszkole I

NauczycieI

Jarzębinki z „Dwójki”
- są super!

„Dwunastka” na medal
FOT. ARCHIWUM

Grupa I

Nauczyciel roku

FOT. ARCHIWUM

FOT. ARCHIWUM

Anita Miras - Czerpak,
Publiczne Przedszkole
nr 12 w Nysie

Jarzębinki z Głuchołaz zdobyły najwięcej głosów w powienie nyskim.

Przedszkole nr 12 mieści się w parterowym budynku przy ul.
Podolskiej w Nysie.

Grupa Jarzębinki
z Publicznego
Przedszkola nr 2
w Głuchołazach

Publiczne Przedszkole
nr 12, ul. Podolska
w Nysie.

Grupa 5 latków „Jarzębinki” liczy
25 dzieci – w tym 15 dziewczynek
i 10 chłopców.
Prowadzona jest przez nauczycielki: Grażynę Kmieć i Bogusławę Michalik oraz pomoc nau-

czyciela – Bożenę Chuchlę. Razem ze swoimi wychowawcami
chętnie przygotowują przedstawienia na podstawie utworów literackich.
Panie uczą je tańczyć, a swoje
umiejętności dzieci prezentują
rodzicom i dziadkom
na przedszkolej scenie.
Pod okiem nauczycieli nabywają

nawyki związane ze zdrowym
odżywianiem i trybem życia.
Grupa jest obowiązkowa, a dzieci
potrafią dotrzymać danego
słowa.
Wszystkie działania grupy zmierzają do uwrażliwienia na możliwości i potrzeby każdego dziecka
oraz rozwijania postawy tolerancji wobec różnych zachowań.

Przedszkole istnieje od 1982 r.,
mieści się w budynku parterowym otoczonym dwoma ogrodami z nowoczesnymi placami zabaw. Do przedszkola uczęszcza
250 dzieci w Nysie, w tym 25
dzieci w oddziale zamiejscowym

II miejsce

w Hajdukach Nyskich i 25 dzieci
w oddziale zamiejscowym
w Kępnicy. Placówka posiada Certyfikat Wojewódzkiej Sieci Szkół
Promujących Zdrowie, Certyfikat
Najwyższej Jakości Pracy „Partnerskie Przedszkole” oraz „Optymistyczne Przedszkole”, co potwierdza, że jest miejscem przyjaznym dla dziecka i rodziny.

II miejsce

Pracę zawodową zaczynała
w nyskim żłobku, od 2 lat pracuje
w Publicznym Przedszkolu nr 12.
W tym roku z żywiołową grupą
czterolatków. Prowadzi m.in. zajęcia z logorytmiki, czyli logopedii
połączonej z rytmiką.
- Bycie nauczycielem to wyzwanie, które każdego dnia pozwala
odkrywać wiele nowych rzecz mówi pani Anita. - Każde dziecko
jest indywidualną jednostką, mającą swoje zamiłowanie, zainteresowanie i dlatego my nauczyciele
staramy się stworzyć naszym
dzieciom warunki, gdzie mogą
rozwinąć się emocjonalnie, poznawczo, fizycznie i społecznie.

II

III miejsce

FOT. ARCHIWUM

III miejsce

FOT. ARCHIWUM

Grupa Truskawki, Publiczne Przedszkole „Łobuziaki” - zdolne dziewczynki i kreatywne
chłopaki. Wychowawca grupy jest pani Paulinka razem z panią Marlenką i panią Agnieszką.

Przedszkole od 2011 r. wchodzi
w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. W ramach placówki
funkcjonuje 6 grup przedszkolnych, w tym oddział integracyjny.
Obecnie, do przedszkola uczęszcza 138 dzieci. Wychowankowie
przedszkola mają dostęp do nowoczesnej bazy edukacyjnej:
placu zabaw, sali gimnastycznej,
boisk wielofunkcyjnych, sali komputerowej. Mottem przedszkola
jest myśl Janusza Korczaka: Kiedy
się śmieje dziecko, śmieje się cały
świat. Przez cały rok przed-

FOT. ARCHIWUM

Przedszkole im. Misia
Uszatka w Korfantowie

Patron - Miś Uszatek

Sympatyczna i uśmiechęta

szkolny organizowane są przedsięwzięcia przygotowujące dzieci
do odbioru piękna, poprzez
wspólne słuchanie muzyki, poezji, opowiadań i bajek, taniec i ekspresję plastyczną. Środowisko
przedszkola jest też organizatorem wielu konkursów, spotkań
i wydarzeń integracyjnych.

Anna Peklicz, Publiczne
Przedszkole nr 10
w Nysie
Po skończeniu studiów
licencjackich dostała pracę
w nyskim przedszkolu nr 10, gdzie
pracuje już 3. rok, obecnie jako
wychowawczyni w grupie „Biedronki”.

III

FOT. ARCHIWUM

„Misie” Publiczne Przedszkole Nr 2 w Głuchołazach. Nauczycielki: Mariola Bereszko, Angelika
Piotrowska, Pomoc: Wioleta Kmak. Wesoła, roztańczona i odważna grupa 5-latków.

FOT. ARCHIWUM

Funkcjonuje od 1 września 2017
i mieści się przy ulicy Kościuszki
w Nysie . Placówka dysponuje
sześcioma nowoczesnymi i przestronnymi salami, dwoma łazienkami i szatniami, kuchnią oraz kreatywnym placem zabaw. Zapewnia profesjonalną opiekę wychowawczo-edukacyjną dla dzieci
w wieku od 3 do 6 lat. Poprzez zabawę, metodą naturalną, komunikacyjną i aktywizacyjną
maluszki oswajają się z językiem
angielskim. Poznają LEGO
Education, czyli innowacyjną me-

FOT. ARCHIWUM

Publiczne Przedszkole
„Łobuziaki” w Nysie

Łobuziaki z Nysy

Praca sprawia mi radość

todę nauczania z wykorzystaniem klocków LEGO. Praca na zestawach LEGO Education rozwija
kreatywność, motorykę małą,
a także poszerza kompetencje językowe dzieci. Oczywiście w programie placówki zapewniane są
jeszcze: zajęcia plastyczne, ruchowe, gimnastykę korekcyjną
i logopedyczne.

Jolanta Mizera,
Prywatne Przedszkole
Bajkowy Świat w Nysie
Wychowawca przedszkolny
od 1990 r. - Praca z dziećmi sprawia
mi wiele radości - mówi pani Jolanta. - Stale podnoszę swoje kwalifikacje, żeby jak najlepiej spełniać się
w roli nauczyciela i sprostać potrzebom dzieci z różnymi dysfunkcjami.
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Przedszkole I miejsce

Sówki - przedszkole
w Ganie (gm. Praszka)

Przedszkole
SPSK, Wierzbie

Nauczyciel

MATERIAŁY PRYWATNE

Grupa I miejsce

a

Dla dzieci jest to „pani Alinka”

MATERIAŁY PRZEDSZKOLA

MATERIAŁY PRZEDSZKOLA

Alina Zając, przedszkole
w Jaworznie

Sówki to grupa 23 wspaniałych, radosnych maluchów w wieku od 2,5 do 4 lat.
Wychowawczynią w grupie jest Emilia Pietruczek, a pomocą nauczyciela Monika Golczyk.

Zdjęcie z turnieju sportowego o Puchar Burmistrza Praszki.
Maluchy z Wierzbia zdobyły puchar i pełną torbę słodyczy!

Sówki, Oddział
Przedszkolny w Ganie

Publiczne Przedszkole
SPSK, Wierzbie
Przedszkole w Wierzbiu (gm.
Praszka) jest oddziałem szkoły
podstawowej, prowadzonej
przez Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkół Katolickich. Pobyt dzieci
w przedszkolu jest bezpłatny.
Opiekują się nimi nauczycielki:
Małgorzata Kubacka, Agnieszka

II miejsce

Mucha, Aneta Matyska i Ewa Jabłońska. Oprócz codziennych zajęć dzieci mają zajęcia taneczne,
komputerowe, religię i język angielski. Dzieciaki z Wierzbia jeżdżą
też na wycieczki. Ostatnio byli
w Fabryce Uśmiechu w Częstochowie, ogromnej sali zabaw z 4poziomowym labiryntem. Zabawa była przednia!

II miejsce

II

III miejsce

III miejsce

MATERIAŁY PRZEDSZKOLA

Przedszkolaki z Ligoty Oleskiej, oddział zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Sternalicach.
Wychowawcą grupy jest Agnieszka Dutkiewicz, pomocą nauczyciela Klaudia Gajdecka.

Przedszkole prowadzi cztery
grupy w Zębowicach oraz oddział
zamiejscowy w Radawiu.
Do przedszkola uczęszcza łącznie
119 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
Placówka w Zębowicach oferuje:
duży plac zabaw, bogato wyposażone sale, darmową naukę języka
niemieckiego jako języka mniejszości. . Dyrektorką jest Joanna
Janczyk. - Cieszymy się i serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
głosowali na nas ze przedszkole mówi Joanna Janczyk. - Dla nas
jest to ogromne wyróżnienie

MATERIAŁY PRZEDSZKOLA

Publiczne Przedszkole,
w Zębowicach

Przedszkolaki na wycieczce.

Katarzyna Chruściel

i motywacja do dalszej pracy,
a także do osiągania kolejnych
sukcesów! W tej chwili przygotowujemy się pożegnania naszych
absolwentów. Jest ich w sumie
28. Po wakacjach rozpoczną oni
naukę w szkole, a my powitamy
w naszym przedszkolu nowe maluchy.

Katarzyna Chruściel,
PP nr 2 w Praszce

MATERIAŁY PRZEDSZKOLA

Grupa Muchomorki, Publiczne Przedszkole w Zębowicach, oddział zamiejscowy w Radawiu.
Wychowawcą jest Ewelina Koprek, w grupie uczą również: Urszula Rust i Beata Jendrzej.

- Długo musiałabym opowiadać
o 35 latach mojej pracy, to bardzo
długo- mówi Katarzyna Chruściel.
- Od samego początku kładłam
nacisk na muzykę i taniec, ponieważ muzyka wpływa na wszechstronny rozwój dziecka.

III
MATERIAŁY PRZEDSZKOLA

Niepubliczne
Przedszkole „Promyk”
w Błachowie
Przedszkole Integracyjne „Promyk” w Błachowie to miejsce,
w którym dzieci przyjemnie
i twórczo spędzają czas.
W integracyjnej placówce przedszkolaki nie tylko zdobywają wiedzę, ale także nowe umiejętności
i wiarę we własne siły.
- Jesteśmy placówką przeznaczoną dla dzieci w wieku od 2,5
do 6 lat. W naszym przedszkolu
nie ma tłoku, jest za to dużo radości, ciepła i uśmiechu! - mówi
nauczycielka Agata Blachecka. Każdemu dziecku staramy się po-

MATERIAŁY PRYWATNE

i od razu wygrała plebiscyt - cieszy
się Emilia Pietruczek.
Sówki liczą 23 wspaniałych maluchów. 19 czerwca maluchy z Gany
wybierają się na wycieczkę
do Opola: odwiedzą Narodowe
Centrum Polskiej Piosenki oraz redakcję „Nowej Trybuny Opolskiej”. Dzieciaki już nie mogą się
doczekać!

MATERIAŁY PRYWATNE

Przedszkole w Ganie jest oddziałem zamiejscowym Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
w Strojcu. Zwycięstwo w plebiscycie „Przedszkole na Medal”
sprawiło wielką radość dzieciom,
ich rodzicom i nauczycielom.
- Mamy to! Dziękujemy wszyst-

kim, którzy w nas wierzyli i pomogli zdobyć tytuł najsympatyczniejszej grupy roku w powiecie
oleskim! Kochani, w Was jest
moc! - napisała na profilu
facebookowym przedszkola Emilia Pietruczek, wychowawczyni
Sówek. Sówki to grupa maluchów
w wieku od 2,5 do 4 lat. - Ta grupa
powstała dopiero od 1 września

Alina Zając jest nauczycielką w oddziale przedszkolnym przy szkole
podstawowej w Jaworznie (gm.
Rudniki). - W naszym przedszkolu
są dwie grupy, ja jestem wychowawczynią Sówek, dzieci w wieku
5 i 6 lat - mówi Alina Zając.
- Nawet w kościele proboszcz wywołał mnie na mszy świętej i pogratulował! Wszyscy w kościele
zaśpiewali mi „Sto lat” - dodaje
Alina Zając (w zawodzie od 17 lat).
- Nigdy w życiu nie czułam się tak
szczęśliwa! Gratulowało mi mnóstwo rodziców i wychowanków.
Każdemu nauczycielowi życzę takiego podziękowania za pracę, bo
nauczyciele - powiedzmy szczerze - nie są dziś doceniani.

Zabawa dzieci w Błachowie.

Dorota Kujawiak

święcić jak najwięcej uwagi.
Dbamy o to, żeby zadania z różnych obszarów edukacji efektywnie stymulowały ogólny rozwój
każdego dziecka. Ciepłą i życzliwą
atmosferę wzmacnia dodatkowo
ciekawy wystrój pomieszczeń:
pastelowe kolory, kąciki relaksacyjne oraz bezpieczny i kolorowy
plac zabaw.

Dorota Kujawiak,
PSP Przedmość
Przedszkole w Przedmościu (gm.
Praszka) jest oddziałem miejscowej szkoły podstawowej. Dzieci
w wieku od 2,5 do 6 lat tworzą
jedną grupę . - Dla nauczyciela
praca z dziećmi w różnym wieku
jest dosyć ciężka, ale radzimy sobie! mówi Dorota Kujawiak.

a
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Przedszkole I

Nauczyciel I

„Rybki” - supergrupa
z przedszkola nr 4

PP nr 18 ma
fajny klimat
FOT. ARCHIWUM

Grupa I

Uśmiech dziecka to nagroda.

FOT. ARCHIWUM

FOT. ARCH. PRZEDSZKOLA

Zuzanna Wieczorek,
PP nr 8 w Opolu

Grupa „Rybki” to laureaci w Opolu. Na dzieci z przedszkola przy ul. Bielskiej w Opolu oddano aż
819 głosów! Różnica pomiędzy drugą lokatą wynosiła blisko 200 głosów.

Kolorowe i ciepłe sale tworzą dobry klimat. W przedszkolu nr
18 w Opolu dzieci mogą być pewni superzabawy!

Grupa „Rybki” kocha
różne wyprawy, taniec
i śpiew

Przedszkole Publiczne
nr 18 przy ulicy Lelewela
Przedszkole działa na opolskim
Zaodrzu. Mieści się w budynku
wolnostojącym z nową elewacją,
z dala od zgiełku i hałasu. - Mamy
duży, zadrzewiony i świetnie wyposażony ogród zagospodarowany z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie dzieci. Jesteśmy

(AK)

II miejsce

małym rodzinnym przedszkolem
z własną, pyszną kuchnią, gdzie
raz w tygodniu to dzieci decydują
– głosując, co chcą zjeść - zdradza
Małgorzata Sekula, dyrektor. W naszym przedszkolu uczymy
jak działać, żeby zdobywać wiedzę i umiejętności, podejmować
inicjatywy, doświadczać, kochać
innych i być kochanym. (AK)

II miejsce

II

III miejsce

III miejsce

FOT. ARCHIWUM

Grupa „Żabki” z Niepublicznego Przedszkola „Minilatki” Akademia Twórczego Rozwoju
i Zabawy zajęła drugie miejsce na podium.

Prowadzimy profil polskoangielski, więc języka obcego
uczą się u nas już 3-latki podkreśla Joanna Stelmach,
dyrektor. - Stawiamy
na różnorodność jak tańce,
szachy, rytmika,
a w szczególności na zajęcia
naukowo-doświadczalnoprzyrodnicze. Tradycją jest już
u nas przygotowanie dużego
przedstawienia teatralnego.
Dzieci uczą się m.in. występów
na scenie i pewności siebie.

FOT. ARCH. PRZEDSZKOLA

Minilatki. Akademia
Twórczego Rozwoju
i Zabawy, ul. Rydla 3 -

W tym ogrodzie to jest relaks!

W „ósemce” od 28 lat.

Nasze maluchy są też pod stałą
opieką logopedy. Druga lokata
w plebiscycie to wielkie
wyróżnienie. To dowód dla nas,
że nasza praca i wysiłki mają
sens, a misja naszego
przedszkola jest słuszna
i potencjał został dostrzeżony dodaje dyrektor. (AK)

Sylwia Kowalczyk,
PP nr 8

FOT. ANNA KONOPKA

FOT. ARCH. PRZEDSZKOLA

To jedyne przedszkole specjalne
w Opolu. Uczęszcza do niego 15
dzieci z różnymi
niepełnosprawnościami. - Mamy
4 grupy przedszkolne i prowadzimy zajęcia w ramach wczesnego wspierania rozwoju dziecka
- mówi Oliwia Salańczyk, nauczyciel Przedszkola Publicznego nr
53 „Iskierka”. - Na co dzień dość
często wychodzimy poza przedszkole. Odwiedzamy teatr, filharmonię, kino i bierzemy udział
w konkursach na miarę naszych
możliwości. Dla nas jako opieku-

- To praca jest moją jedyną w całym życiu, nie wyobrażam sobie
innej. Zawsze chciałam być nauczycielką. To wspaniałe gdy widzę
już dorosłych wychowanków i
przychodzą czasem z własnymi
pociechami - mówi laureatka. (AK)

III

PP Specjalne nr 53
„Iskierka”, ul. Szymona
Koszyka 21A

Grupa „Gwiazdeczki” z Publicznego Przedszkola nr 55 w Opolu to bardzo radosne
i rozśpiewane przedszkolaki. Oddaliście na nich 223 głosy.

(AK)

FOT. ARCHIWUM

- Bierzemy udział w kolejnym projekcie edukacyjnym „Magiczne
miejsce teatr”, gdzie również rodzice są stale obecni. Do czerwca
2019 roku mamy rozplanowane
kolejne zajęcia w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora. Dzieci oglądają
przedstawienia, biorą udział
w warsztatach - opowiada.

FOT. ARCHIWUM

Przedszkolaki z „Rybek” są
w wieku 5 i 6 lat. Naszą zwycięską
grupę tworzy 24 dzieci.
- Wspólnie z koleżanką Urszulą
Półtorak, pracuję z tymi dziećmi
od samego początku już 3 lata. To
duże szczęście, ponieważ widzę

ich rozwój i wszystkie sukcesy mówi Danuta Byckiewicz, opiekun „Rybek”. - Nasze dzieci uwielbiają wychodzić poza przedszkole. Kino, teatr lalek, Muzeum
Polskiej Piosenki czy galeria, to
kierunki naszych wycieczek. Muszę podkreślić, że rodzice bardzo
nam pomagają w organizacji tych
wypraw.

Od zawsze uwielbiam pracę
z dziećmi, szczególnie z tymi najmłodszymi. Będąc małą dziewczynką chciałam zostać nauczycielem. Kończąc studia chciałam
zostać tłumaczem. Swoją pierwszą praca rozpoczęłam w Przedszkolu Publicznym Nr 8 i już tu zostałam. Już 10 lat ta praca sprawia
mi ogromną radość - mówi
Zuzanna Wieczorek z Przedszkola
Publicznego nr 8. - Jak w każdej
pracy, u mnie również czasem są
lepsze, czasem gorsze dni. Jedno
jest jednak niezmienne: uśmiech
dziecka i czasem słowo „mamo”
to znak, że dzieci czują się ze mną
dobrze, po prostu jak w domu.

Iskierka

Ta praca to przyjemność.

nów ważne jest pokazanie dzieciom piękna natury. Prowadzimy
m.in. ogródek, który przedszkolaki same pielęgnują. Uczą się tak
również odpowiedzialności.
Stawiamy na uczenie dzieci właściwej komunikacji, mamy też indywidualne ćwiczenia gimnastyczne i zajęcia z logopedą - wylicza. (AK)

Magdalena Fortalska,
PP nr 6
- Dziękuję wszystkim rodzicom
za głosy. To wielkie wyróżnienie! cieszy się nasza laureatka. Do pracy chodzę z przyjemnością.
Staram się słuchać dzieci i ich
oczekiwań i być konsekwentną
w działaniu. Tak można wypracować własne metody pracy. (AK)
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Grupa I

a

Przedszkole I

Nauczyciel

FOT. ARCHIWUM

Nasi zwycięzcy
Sympatyczne Misie
zdobyły najwięcej głosów lubią wyzwania

FOT. ARCHIWUM

FOT. ARCHIWUM PRZEDSZKOLA

Oto nasza laureatka.

To dopiero ich pierwszy rok w rolach przedszkolaków, a już taki
sukces. - Bardzo się cieszymy
z tego, ja i dzieci - mówi Agnieszka
Konarska, wychowawczyni grupy
„Misiów” z Publicznego Przedszkola nr 2 z Oddziałami Integra-

cyjnymi w Niemodlinie. Wesoła
gromadka składa się z 25 dzieci
w wieku od 3 do 4 lat (14 dziewczynek i 11 chłopców). - Mimo
tego, że dopiero zaczynają przygodę z przedszkolem, to już się tu
zadomowiły i przyzwyczaiły - dodaje Agnieszka Konarska. - To co
najbardziej mnie zaskoczyło, to
fakt, że bardzo szybko nauczyły

się wychodzić na spacery bez specjalnego węża ułatwiającego chodzenie w parach. „Misie” każdego
tygodnia mają też inne zajęcia
edukacyjne. - Na przykład, kiedy
idziemy do ZOO, to cały tydzień
uczymy się o zwierzętach, czytamy książeczki o nich, oglądamy
filmy, rysujemy, czy je liczymy mówi pani Agnieszka.

Publiczne Przedszkole nr
2 z Oddz. Integracyjnymi
w Niemodlinie
To niemodlińskie przedszkole
prowadzi pięć grup przedszkolnych, również z oddziałem integracyjnym. - W sumie jest
u nasi 126 dzieci - informuje Teresa Radziszewska, dyrektor
Publicznego przedszkola nr 2

II miejsce

z Oddziałami Integracyjnymi
w Niemodlinie. Najmłodsi,
oprócz podstawowych zajęć,
uczą się również języka angielskiego, uczęszczają na rytmikę
i taniec czy zajęcia korekcyjne.
W nauczycielskim gronie są też
między innymi fizjoterapeuta,
logopeda czy pedagog specjalny.

II miejsce

II

III miejsce

III miejsce

FOT. ARCHIWUM

Nie ma bardziej uśmiechniętych i radosnych maluchów niż te z grupy „Sówek” z Publicznego
Przedszkola nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Niemodlinie.

„Dla nas dziecko to kawałek nieba,
który odwiedził ziemię, bez nich
nie ma nieba” - możemy przeczytać na stronie „Suchoborka”,
przedszkola, które wspiera dzieci
w budowaniu silnej osobowości,
w uświadamianiu własnej wartości. „Dlatego staramy się stwarzać dziecku sytuacje, w których
będzie miało możliwość realizowania swoich potrzeb, zainteresowań, dążenia do samodzielności
i niezależności”. Placówka ma
wiele atutów. Znajduje się tuż

FOT. ARCHIWUM

Niepubliczne
Przedszkole
Suchoborek

Tutaj atmosfera jest rodzinna.

Nauczyciel z powołania.

przy lesie w czystej, spokojnej
i uroczej okolicy. - Piękno czerpiemy z natury: drewniane zabawki, naturalne materiały, owoce
lasu dostarczają dzieciom niezapomnianych emocji - zachwalają
właściciele. Tu dzieci czują się bezpiecznie, swobodnie i radośnie.
Z dala od zgiełku!

Olga Małkiewicz,
PP nr 1 w Ozimku

FOT. ARCHIWUM

Grupa „Żabek” z Publicznego przedszkola w Węgrach w gminie Turawa to 23-osobowa
gromadka w wieku od 3 do 4 lat.

Obecnie pracuje z 3-latkami
z grupy Ekodzieciaki. - I w tym duchu uczę je i wychowuję - mówi
pani Olga. W swojej pracy tworzy
też innowacje i autorskie programy, intensywnie współpracuje
też ze środowiskiem lokalnym.

III
FOT.GOOGLE STREET VIEW

Publiczne Przedszkole
nr 6 w Szczedrzyku,
gmina Ozimek
Do przedszkola w Szczedrzyku
w gminie Ozimek uczęszcza 46
dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Sześciolatki są w grupie zerowej przy naszej szkole podstawowej - mówi dyrektor Bożena
Stylska. - Jeśli natomiast mamy
miejsca, przyjmuje 2,5-roczne
maluchy.
Jako, że placówka jest mała,
panuje tam prawdziwie rodzinna atmosfera, a wszystkie
maluchy czują się dobrze i bezpiecznie. Jak zapewnia dyrekcja, przedszkolaki

FOT. ARCHIWUM

Misie, PP nr 2 z Oddz.
Integracyjnymi
w Niemodlinie

To niemodlińskie przedszkole prowadzi pięć grup.
W sumie jest tam 126 dzieci.

- Zawsze chciałam pracować
w tym zawodzie - mówi nasza
laureatka plebiscytu Nauczyciel
Przedszkola 2018 Roku. - To tak
naprawdę bardziej moja pasja
niż zawód - mówi pani Kamila.
Właśnie dlatego ukończyła studia o kierunku pedagogika małego dziecka z wychowaniem
przedszkolnym oraz podyplomowe - diagnoza i terapia pedagogiczna i metodyka nauczania
języka angielskiego w przedszkolu. - Obecnie zajmuję się
dziećmi w wieku 5-6 lat - mówi
pani Kamila. - To wspaniałe maluchy, które na pewno poradzą
sobie w szkole.

FOT. ARCHIWUM

Wesoła gromadka składa się z 25 dzieci w wieku od trzech do czterech lat. W grupie jest
czternaście dziewczynek i jedenastu chłopców.

Kamila Bul Publiczne
Przedszkole
w Chrząstowicach

Kolorowe przedszkole.

Nauczyciel dyplomowany.

w Szczedrzyku nie nudzą się,
między innymi uczą się dwóch
języków obcych - niemieckiego
(jako języka mniejszości narodowych) oraz języka angielskiego. Do tego uczestniczą
w wielu innych ciekawych zajęciach. Na miejscu jest też zapewniona pomoc logopedyczna.

Anna Imiełowska,
Publiczne Przedszkole,
Chrząstowice
Jest nauczycielem dyplomowanym,
w zawodzie od 37 lat. Wcześniej pracowała w przedszkolu w Gorzowie
Śląskim. Dziś pod opieką ma dzieci
w wieku 3-4 lat. Pani Anna w pracy
z dziećmi stawia m.in. na zmianę nawyków żywieniowych.

a
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Grupa I

Przedszkole I

Nauczyciel

FOT. ARCHIWUM

Mała placówka
Najsympatyczniejsze
przedszkolaki to Pszczółki z dużym sercem

Ulubiony nauczyciel

FOT. ARCHIWUM

FOT. ARCHIWUM

Joanna Rajczakowska,
Publiczne Przedszkole
nr 3 w Głogówku

Zbiorowa pamiątkowa fotografia Pszczółek razem ze swoją wychowawczynią. Grupa liczy 24
osoby: 12 dziewczynek i 12 chłopców. Jedna z dziewczynek jest objęta nauczaniem domowym.

Do oddziału przedszkolnego w Twardawie uczęszcza obecnie
21 dzieci i jest to jedna grupa mieszana.

Pszczółki - Oddział
Przedszkolny przy SP nr
1 w Głogówku

Oddział Przedszkolny
przy Szkole
Podstawowej
w Twardawie

„Pszczółki” to grupa dzieci 6-7-letnich, które wszystkie pójdą w tym
roku do szkoły. Wychowawcą
jest Sylwia Milewska, zajęcia z j.
angielskiego prowadzi Michaela
Trinczek, z j. niemieckiego Aneta
Kern, religii mgr Ewa Zakrzyk.

Dzieci chętnie uczęszczają do oddziału przedszkolnego, są pogodne, otwarte, ciekawe i aktywne podczas zabaw i zajęć edukacyjnych. Lubią różnego rodzaju
gry i zabawy ruchowe, organizowane zarówno w sali przedszkolnej jak i na placu zabaw.
Wspólnie chętnie uczą się zasad
zgodnego współżycia w grupie.

Starają się być samodzielne i koleżeńskie. Przedszkolaki troszczą
się o przyrodę i środowisko. Zbierają plastikowe nakrętki i baterie.
Uczestniczą w rozmaitych konkursach i przeglądach organizowanych przez placówki oświatowe (Festiwal Piosenki Jesiennej,
Przegląd Twórczości W.
Chotomskiej).

Istnieje od 2002 roku, ale wcześniej funkcjonował jako Publiczne
Przedszkole. Opiekunkami są: Daniela Groetschel i Izabela Glombik.
Wychowankowie biorą udział
w różnorodnych konkursach i pro-

II miejsce

jektach, pomagają przygotować
Gminny Festiwalu Piosenki Jesiennej oraz lokalny Dzień Seniora. - Jako jedyni z tego terenu
z okazji świąt wielkanocnych „Wodzimy kogucika”. Gwarantujemy
wszechstronny rozwój, wykwalifikowaną kadrę , naukę przez zabawę i przepyszne obiadki - zapewniają nauczyciele.

II miejsce

Joanna Rajczakowska pracę w zawodzie nauczyciela przedszkolnego zaczynała 28 lat temu
w Brzegu w przedszkolu wojskowym. Potem 6 lat pracowała
w Twardawie. Od 17 lat uczy dzieci
w Publicznym Przedszkolu nr 4
w Głogówku.
- Mama była wiele lat nauczycielem i dyrektorem przedszkola.
Miałam dobry wzorzec - opowiada pani Joanna. - Im dłużej
pracuję, tym bardziej lubię swój
zawód. To miłe, słuchać jak dzieci
mówią, że mnie kochają. Nie czuję
się nikim szczególnym, w naszej
placówce wszyscy pracują fantastycznie.

II

III miejsce

FOT. ARCHIWUM

III miejsce

FOT. ARCHIWUM

Krasnale z Publicznego Przedszkola nr 3 w Głogówku to wesoła grupa dzieci w wieku 4 - 5 lat,
licząca 25 osób. Wychowawczynią grupy jest Bogumiła Wilk.

Jest filią gminnego przedszkola
w Lubrzy, ale powstało kilkadziesiąt lat temu jako samodzielna placówka przedszkolna,
prowadzona pierwotnie przez
zakonnice.
Nauczycielami przedszkolnymi
są tu panie Teresa Polak, Anna
Wojdyła i Alicja Żak. Pomagają
im Agata Cyran i Sylwia
Rachalska.
Personel obsługi stanowią: Jolanta Prudziłko, Natalia Malec
i Sylwia Sadzik. Do filii uczęszcza

FOT. ARCHIWUM

Publiczne Przedszkole
w Dytmarowie

Miś to logo przedszkola

Sylwia Milewska - miejsce II

45 dzieci i jak mówi nauczycielka Teresa Polak - z powodu
przepisowych wymogów więcej
nie można przyjąć, choć
od dwóch lat chętnych jest więcej niż miejsc.
Trafiły tu nawet dzieci z sąsiedniego Prudnika, które cenią domową atmosferę.

Sylwia Milewska,
oddział przedszkolny SP
nr 1 w Głogówku
Nauczycielka z pasją już od 33 lat.
Dzieci uczy samodzielności, ciekawości świata, zabaw w teatr, prac
plastycznych. - Cały czas jestem
zachwycona tą pracą i nie wybieram się na emeryturę.

III

FOT. ARCHIWUM

Krasnoludki z Publicznego Przedszkola nr 4 w Głogówku to radosna, rozśpiewana i dobrze
wychowana grupa przedszkolaków w wieku 3 - 4 lat. Bardzo chętnie sobie pomagają.

FOT. ARCHIWUM

Przedszkole obejmuje główny
budynek na ul. Powstańców
w Głogówku gdzie dzieci uczęszczają do pięciu oddziałów, oraz
oddziały w Głogówku (trzy oddziały) - Oraczach i Kierpniu,
gdzie funkcjonuje jedna grupa
mieszana.
Placówka zdobyła certyfikat jakości w edukacji „Partnerskie
Przedszkole”, jak deklaruje kadra
- jest otwarte na potrzeby samych dzieci i ich rodziców.
Przedszkole od 17 lat nr 4 współpracuje z partnerskim przed-

FOT. ARCHIWUM

Publiczne Przedszkole
nr 4 w Głogówku

Stokrotki w Czechach

Iwona Suchan

szkolem w Vrbnie w Czechach,
czego efektem są regularne
odwiedziny dzieci i wspólne wyjazdy na krótsze i dłuższe wycieczki do Polski i Czech. Ostatnio w kwietniu tego roku grupa
Stokrotek była z wizytą w czeskim Vrbnie, gdzie zwiedziła
także tamtejszą remizę straży
pożarnej.

Iwona Suchan,
Publiczne Przedszkole
nr 4 w Głogówku
Nauczyciel dyplomowany z 32 letnim stażem. Obecnie pracuje
z grupą 4 - 5 latków. - Bardzo lubię
pracować z dziećmi - mówi pani
Iwona. - Najwięcej satysfakcji dają
mi rozmowy z dziećmi. Ujmuje
mnie ich szczerość.
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Przedszkole I

Nauczyciel I

Pszczółki był najlepsze
w całym powiecie

Zwycięzcy
z Warmątowic
FOT. ARCHIWUM

Grupa I

a

Nasza zwyciężczyni

Grupa Pszczółki to niezwykle radosne dzieciaczki. Są bardzo
zdolnymi przedszkolakami - bardzo chętnie występują przed rodzicami czy dziadkami z okazji
ich świąt oraz przygotowują akademie z wielu okazji. Mogą się

także poszczycić udziałem
w Przeglądzie Zespołów Kolędniczych. Swoje wokalno-teatralne talenty dzieci miały okazję
prezentować także podczas kolędowania u burmistrza czy
w kościele.
Pszczółki są bardzo ciekawe
świata, a ich panie nauczycielki
dbają, by dzieci miały jak najszer-

Publiczne Przedszkole,
ul. Błotnicka 6,
Warmątowice

szą wiedzę o świecie. Dzieci chodzą więc z wizytami do miejscowej straży pożarnej czy też spotykają się z lekarzem weterynarii,
który przekazuje im wiedzę
o zwierzętach. Bardzo ciekawym
projektem, w którym grupa brała
udział, była realizacja innowacji
pedagogicznej pod tytułem „Jak
to dawniej bywało”.

Przedszkole w Warmątowicach
jest oddziałem zamiejscowym
Publicznego Przedszkola
w Dziewkowicach.
To miłe i kolorowe, ale też kameralne miejsce, do którego
dzieci przychodzą z wielką ra-

II miejsce

dością. O ich komfort, naukę
i dobrą zabawę dba tu wykwalifikowane grono pedagogiczne:
wychowawca mgr Barbara
Gawlik, nauczyciel języka niemieckiego mgr Małgorzata
Marzok, nauczyciel języka angielskiego mgr Aleksandra
Kostecka - Bieniek oraz nauczyciel religii - dr Georg Glomb.

II miejsce

II

III miejsce

III miejsce

FOT. ARCHIWUM

Grupa Świerszczyki, Publiczne Przedszkole nr 5, Strzelce Opolskie. W naszymplebiscycie
dzieciaczki zebrały aż 180 głosów.

Od jesieni 1990 r. przedszkole
mieści się w nowej siedzibie
przy ul. Paderewskiego 1. Budynek jest położony w bezpiecznej
odległości od dróg komunikacyjnych i hałasu miejskiego, w niedużej odległości od lasu i rzeki Mała
Panew. O tym, że to miejsce jest
niezwykłe, a dzieci znajdują się tu
pod doskonałą opieką świadczy
chociażby to, że rokrocznie składanych jest tu mnóstwo wniosków o przyjęcie. Co się rzadko

FOT. ARCHIWUM

Publiczne Przedszkole
z Oddziałem
Integracyjnym,
Zawadzkie
Przedszkole godne zaufania

Zawsze uśmiechnięta

zdarza, godziny pracy placówki są
dostosowane do potrzeb rodziców - od 5.30 do 17.00. Przedszkolaki uczęszczają tutaj do czterech grup ogólnodostępnych
i jednego oddziału integracyjnego. Tradycją przedszkola są autorskie warsztaty plastyczne organizowane od 13 lat.

Agnieszka Kauch, PP
im. Jana Brzechwy
w Ujeździe

FOT. ARCHIWUM

Grupa Żabki, Niepubliczne Przedszkole Specjalne DOBRY START, Strzelce Opolskie, zajęła
w łosowaniu III miejsce.

Od początku w jednym przedszkolu - w Ujeździe. Jest
neurologopedą, uczy angielskiego i zajmuje się dziećmi ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

III
FOT. ARCHIWUM

Przedszkole Publiczne
w Dziewkowicach, ul.
Strzelecka 1
Nasze przedszkole to miejsce,
w którym nigdy nie gości nuda.
Czas urozmaicamy dzieciom zajęciami umuzykalniającymi, nauką
niemieckiego i angielskiego, aktywnością na świeżym powietrzu
- podkreśla kadra placówki.
W tym roku przedszkole świętuje
wielki jubileusz - 70-lecie działalności! Założycielką była Klara
Odżywołek, żona ówczesnego
kierownika Szkoły Podstawowej
w Dziewkowicach. Było to przedszkole jednooddziałowe typu
wiejskiego bez żywienia. Teraz jest

FOT. ARCHIWUM

Grupa Pszczółki,
Publiczne Przedszkole
nr 9, Strzelce Opolskie

Oddział przedszkola w Warmątowicach jest czynny od godz.
8.30 do godz. 13.30.

Pochodzi z Kadłuba. Z racji tego,
że we wsi działa DPS, od najmłodszych lat miała kontakt z osobami
niepełnosprawnymi. Jeszcze jako
nastolatka uznała, że chciałaby im
pomagać.
W zawodzie nauczyciela jest
od 35 lat i niemal cały ten okres
przepracowała z osobami niepełnosprawnymi. Uczynna, pogodna, cierpliwa - takie cechy charakteryzują panią Kornelię. Od 1,5
roku pracuje w przedszkolu „ Dobry Start”.
W naszym plebiscycie pani Kornelia zdobyła rekordową liczbę głosów - aż 2057!

FOT. ARCHIWUM

Grupa Pszczółki to dzieci bardzo zdolne wokalnie i teatralnie.

FOT. ARCHIWUM

FOT. ARCHIWUM

Kornelia Mroszczyk,
Niepubliczne
Przedszkole Dobry
Start, Strzelce Opolskie

Przedszkole z tradycją

Pani od Biedronek

zupełnie inaczej! Dzieci mają dostęp do profesjonalnych materiałów edukacyjnych, opiekuje się
nimi wykwalifikowana kadra,
która dba o ich wszechstronne zainteresowania i naukę, a panie
z kuchni szykują dla dzieci na miejscu wspaniałe obiadki. Od 1993 r.
placówka mieści się w nowym budynku przy ul. Strzeleckiej 1.

Izabela Sosnowska, PP
im. Jana Brzechwy
w Ujeździe
Pani Izabela Sosnowska w przedszkolu w Ujeździe jest wychowawcą grupy Biedronek, którą
prowadzi wraz z Magdaleną
Grencel. W naszym plebiscycie
pani Izabela zajęła III miejsce, zdobywając 360 głosów.

