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Podstawy organizacyjne i materialne 

 

 

          Pierwsze miesiące po zakończeniu drugiej wojny światowej, to okres 

organizowania oświaty na terenie powiatu gostyńskiego. Władze 

samorządowe, instytucje społeczne oraz zakłady pracy w sposób 

Ŝywiołowy powoływały do Ŝycia placówki przedszkolne. Jedną z nich było 

funkcjonujące do dnia dzisiejszego Przedszkole Miejskie nr 1, które 

załoŜone zostało 10 maja 1945 roku przez księdza Siczyńskiego, a 

prowadzone przez kierowniczkę Michalinę Kołomłocką. Pierwotna nazwa 

brzmiała: „Przedszkole Św. Ducha”. W  październiku 1945r. przejęte 

zostało przez Inspektorat Szkolny w Gostyniu i odtąd figuruje jako 

Publiczne Przedszkole. Jest to pierwsza tego typu placówka w powojennej 

historii naszego miasta. Trudne lata powojenne, to przede wszystkim praca 

opiekuńcza, kiedy to  przedszkole z inicjatywy kierowniczki oraz Komitetu 

Rodzicielskiego, powołanego 7 marca 1946 roku, prowadzi akcję 

doŜywiania dzieci.  

 

            Fot. 1 

                                

                                  

                         Michalina Kołomłocka 
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Przedszkole w latach 1945-1961 podlegało Ministerstwu Zdrowia, zatem 

nie posiadało statutu, który określałby warunki funkcjonowania. Dopiero 

rok 1961 jest przełomowy dla wychowania przedszkolnego, gdyŜ Ustawa o 

Rozwoju Systemu Oświaty i Wychowania z dnia 15 lipca tego roku, 

włączyła go do systemu edukacji narodowej jako jego integralny element.   

        O strukturze organizacyjnej placówki w owych latach stanowiły 

postanowienia ustawy z 1961 roku. Przedszkole Miejskie nr 1, którego 

nazwa brzmiała wówczas Państwowe Przedszkole nr 1, podlegało 

Ministrowi Oświaty a prowadzone było przez Inspektorat Oświaty w 

Gostyniu. Podstawowym dokumentem funkcjonowania placówki było 

zarządzenie Ministra Oświaty z 1965 roku w sprawie statutu przedszkola, 

na podstawie którego organizowano wychowanie i opiekę w przedszkolu. 

Placówka realizowała program wychowania ustalony przez Ministra 

Oświaty. Praca opiekuńcza i wychowawcza odbywała się według 

ustalonego rozkładu dnia, opracowanego oddzielnie dla kaŜdego oddziału, 

odpowiednio do potrzeb wychowanków w zakresie ochrony zdrowia, 

opieki i wychowania. Rozkład dnia zapewniał właściwe proporcje czasu na 

czynności związane z wysiłkiem fizycznym lub umysłowym, odpoczynek i 

jak najdłuŜsze przebywanie na świeŜym powietrzu oraz regulował pory 

posiłków. Dla dzieci młodszych organizowany był odpoczynek i sen po 

obiedzie. Przedszkole organizowało planowo proces wychowania w 

oparciu o zespołową i indywidualną działalność wychowanków: zabawy i 

zajęcia, proste prace o charakterze samoobsługowym i społecznie 

uŜytecznym, czynności porządkowo – higieniczne oraz o doświadczenia i 

przeŜycia wychowanków uzyskiwane w bezpośrednich kontaktach z 

otoczeniem, z Ŝyciem społecznym i przyrodą. W ciągu całego okresu 
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przebywania dziecka w przedszkolu, dzieci miały zapewnioną opiekę 

wychowawczyń, opiekę lekarską i higieniczną. 1 

      Obok statutu, drugim waŜnym dokumentem, który normował 

szczegółowo pracę przedszkola był regulamin, opracowany przez 

kierowniczkę przy współudziale pracowników pedagogicznych, 

administracyjno – gospodarczych i komitet rodzicielski. Regulował on 

organizację pracy personelu, obowiązki rodziców i wewnętrzne Ŝycie 

przedszkola.  

 

Organizacja Państwowego Przedszkola nr 1 w Gostyniu na podstawie 

regulaminu opracowanego  w 1961 roku: 

1. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do soboty od godz. 6.30 do 

16.00. 

2. Okresem czasu przeznaczonym na realizację programu wychowania dla 

jednego rocznika dzieci jest rok szkolny. 

3. Praca wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie 

programu wychowania przedszkolnego. 

4. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w 

planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych 

5. Zajęcia w przedszkolu trwają 60 minut. 

6. Czas trwania zajęć z dziećmi powinien być dostosowany do moŜliwości 

rozwojowych dzieci i wynosić w grupie dzieci 3-4 letnich około 15 

minut, w grupie dzieci 5- letnich około 30 minut. 

7. Do przedszkola przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci matek 

(ojców) samotnych, rodzin, w których oboje rodzice pracują zawodowo 

oraz rodzin wielodzietnych, którym sytuacja Ŝyciowa uniemoŜliwia 

zabezpieczenie dziecku właściwej opieki w domu. 

                                                 
1 Placówki wychowania przedszkolnego w świetle przepisów, pod red. J. Sławeckiej, Warszawa 1966. 
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8. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje komisja społeczna 

powołana przez wydział oświaty i kultury prezydium powiatowej rady 

narodowej. 

9. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złoŜony z 

dzieci zgrupowanych wg zbliŜonego wieku, z uwzględnieniem ich 

zainteresowań, potrzeb i uzdolnień. 

10. Liczba dzieci w oddziale wynosi w zasadzie 30. 

11. W przedszkolu mogą funkcjonować 4 oddziały. 

12. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez kierownika przedszkola na 

wniosek Rady Pedagogicznej. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, 

higieniczne i jest dostosowany do załoŜeń programowych oraz 

oczekiwań rodziców. 

13. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono 

opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy 

rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 

14. Dzieci mają moŜliwość codziennego korzystania z ogrodu 

przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami 

dostosowanymi do wieku dzieci. 

15. W miarę moŜliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości 

wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział 

przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.2 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Regulamin Państwowego Przedszkola nr 1 w Gostyniu. 



 7

Fot. 2 

 

                                  

 

Obecnie organem prowadzącym jest Gmina Gostyń. Nadzór pedagogiczny 

nad przedszkolem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty. Przedszkole 

jest jednostką budŜetową , której działalność finansowana jest przez Gminę 

Gostyń oraz rodziców w formie opłat stałych z tytułu zwrotu kosztów 

wyŜywienia oraz udziału w kosztach utrzymania dziecka. 

W latach szkolnych 1945 -1966 w przedszkolu funkcjonowały 4 oddziały: 

1. Oddział dzieci 3 – letnich, 

2. Oddział dzieci 3-4 – letnich, 

3. Dwa oddziały dzieci 5-letnich. 

W roku szkolnym 1975/76 zmieniono organizację oddziałów 

przedszkolnych, gdyŜ utworzono jeden oddział dzieci 6-letnich. JednakŜe z 

moŜliwością uzyskania przez dzieci 6 letnie przygotowania do szkoły w 

oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, zlikwidowano 

ten oddział w roku 1976 i ponownie funkcjonowały dwa oddziały dla 

dzieci 5 letnich. Słaba baza lokalowa w szkołach i przyrost demograficzny 

w latach 80-tych, spowodował, Ŝe w roku szkolnym 1984/85 ponownie 

otwarto oddział dla dzieci 6 letnich a w roku szkolnym 88/89 następny. 

Powstały oddział funkcjonował w zaadaptowanym lokalu naleŜącym do 

Wydziału Rolnictwa Miasta i Gminy, połoŜonego w sąsiedztwie 
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przedszkola.3 W roku szkolnym 1992/93 zlikwidowano oddziały 

przedszkolne funkcjonujące przy szkołach podstawowych, w związku z 

czym w przedszkolu utworzono dwa dodatkowe oddziały dla dzieci 6 

letnich. Funkcjonowało wówczas 7 oddziałów, w tym 2 w dzierŜawionych 

pomieszczeniach w Szkole Podstawowej nr 2, a do placówki uczęszczało 

154 dzieci. Pod koniec lat 90 – tych moŜna było zauwaŜyć juŜ zbliŜający 

się niŜ demograficzny, który spowodował  likwidację początkowo dwóch 

oddziałów, a w roku 2000 kolejnego. Odtąd w placówce funkcjonują 4 

oddziały: 

• oddział dla dzieci 3-4 letnich, 

• oddział dla dzieci 5 letnich 

• oddział dla dzieci 6 letnich (9-cio godzinny) 

• oddział dla dzieci 6 letnich (5-cio godzinny) 

Organami przedszkola są: 

• Dyrektor przedszkola, 

• Rada pedagogiczna, 

•  Rada rodziców 

Przedszkole jest instytucją powołaną do wykonywania określonych 

programem zadań dostosowanych do potrzeb i moŜliwości rozwojowych 

dzieci, które nauczyciel realizuje w ramach obszarów edukacyjnych 

wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego: 

• Poznawanie i rozumienie siebie i świata; 

• Nabywanie umiejętności poprzez działanie; 

• Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie; 

• Budowanie systemu wartości. 

Przedszkole dostosowuje treści, metody i organizację pracy dydaktycznej 

do moŜliwości psychofizycznych dziecka a takŜe otacza je opieką 

                                                 
3 Arkusz organizacyjny pracy przedszkola lata 1985/86, 1988/89. 
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psychologiczną. Sprawuje opiekę nad zdrowiem, bezpieczeństwem dzieci, 

stymuluje ich wszechstronny rozwój, prowadzi działalność profilaktyczną i 

kompensacyjną, wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i 

przygotowaniu go do nauki w szkole. Przedszkole pełni wobec rodziców 

rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze – dostarcza 

wiedzy pedagogicznej i uwraŜliwia na potrzeby i moŜliwości dziecka, 

informuje na bieŜąco o jego postępach wskazując osiągnięcia, powodzenia, 

podejmowane próby. MoŜe na Ŝyczenie rodziców realizować programy 

autorskie, wprowadzać innowacje pedagogiczne, eksperymenty oraz 

zajęcia dodatkowe.  

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby 

oddziaływań do wieku dziecka i jego moŜliwości rozwojowych, potrzeb 

środowiskowych z uwzględnieniem warunków lokalowych. Nauczyciel i 

woźna oddziałowa zapewniają bezpośrednią i stałą opiekę nad grupą dzieci 

w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem 

przedszkola. Personel zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – 

zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym, nauczyciele 

współpracują z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i poradniami 

specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc 

psychologa, pedagoga, logopedy i lekarza. 

Dzieci biorą udział w zajęciach dodatkowych, których koszty pokrywają 

rodzice: język angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjno – 

kompensacyjna. W celu zapoznania się z formą prowadzenia zajęć, chętni 

rodzice uczestniczą w zajęciach otwartych organizowanych na początku 

kaŜdego roku szkolnego. 

         Siedziba przedszkola od początku istnienia, czyli od 1945 roku, 

mieściła się przy ulicy Marchlewskiego 255, obecnie Wrocławskiej 255.  

Dwukondygnacyjny budynek przedszkola, usytuowany wśród parkowej 

zieleni, posiadał 435 m2 powierzchni uŜytkowej. W latach 60-tych 
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funkcjonowały cztery sale zabaw, gdzie metraŜ największej wynosił 67.5 

m2, a najmniejszej 25 m2. 4 

Zabytkowy budynek z początku XX wieku wymagał remontów aby 

podnosić standard opieki. Corocznie odnawiano część przedszkola oraz 

wyposaŜano je w zabawki oraz pomoce dydaktyczne dla nauczycieli. W 

salach  powstały bogate kąciki zabaw, które przedstawione są na 

poniŜszych zdjęciach. 

 

Fot. 3 

                      

                       

                                                        kącik lekarski        

Fot. 4 

                             
karmienie dzieci 

  

 

                                                 
4KsiąŜka budynku Państwowego Przedszkola nr 1 w Gostyniu. 
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          15 czerwca 1972 roku rozpoczęto remont i przebudowę przedszkola, 

który  ukończono w grudniu. Praca z dziećmi prowadzona była w świetlicy 

Szkoły Podstawowej nr 3, a od 1 października w sali klubowej 

Powiatowego Domu Kultury. Zajęcia z wszystkimi dziećmi prowadzone 

były w jednej sali. Wreszcie 23 grudnia 1972 roku, przedszkole zostało 

oddane do uŜytku. Remont ten przeprowadzony był głównie przez 

pracowników gostyńskiego zakładu „Deksolit”. Architektura zabytkowego 

budynku została nie zmieniona do dnia dzisiejszego.5 Dobudowane zostało 

zachodnie skrzydło przedszkola, w wyniku czego powierzchnia uŜytkowa 

placówki wynosiła 542,3 m2. Placówka posiadała wówczas 4 sale zabaw, 

pomieszczenia gospodarcze, pokój nauczycielski, kancelarię, 2 kuchnie, 

zmywalnię oraz mieszkanie słuŜbowe, które w roku 1986 zamieniono na 

salę zabaw. W owym czasie Przedszkole Miejskie nr 1 było jednym z 

największych przedszkoli w Gostyniu o wysokim standardzie pracy 

opiekuńczo – wychowawczej a takŜe dydaktycznej. 

 

Fot. 5 

                      

 

                               

Tylna  część budynku przedszkolnego po remoncie. 

                                                 
5 Kronika przedszkola, lata 1961-1989. 
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Fot. 6 

                      

                               

               Przedszkole po remoncie – widok z przodu. 

 

W miarę moŜliwości finansowych placówki doposaŜono ją w nowe meble, 

pomoce dydaktyczne, odnawiano sale zabaw oraz boisko przedszkolne.  

Swój wizerunek przedszkole zaczęło zmieniać po roku 2001, kiedy to z 

inicjatywy dyrektor GraŜyny Malińskiej oraz przy ogromnym udziale Rady 

Rodziców wyremontowano sale dydaktyczne, łazienki oraz pomieszczenia 

kuchenne. Powstaje równieŜ sala gimnastyczna oraz boisko piłkarskie na 

placu zabaw.   

 

Fot. 7                                                          Fot.8 
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Fot. 9                                                                     

 

            

 

 

 

Fot. 10 

 

                                      

 

Rok jubileuszowy jest szczególnym wydarzeniem w Ŝyciu placówki, 

dlatego marzeniem Dyrekcji, Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców jest 

wyremontowanie oraz wyposaŜenie w nowy sprzęt placu zabaw. 
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Charakterystyka kadry pedagogicznej 

 
 

                  Głównym realizatorem zadań dydaktyczno – opiekuńczo – 

wychowawczych w przedszkolu jest nauczyciel. Określa on konkretne cele 

i treści, jakie ma zamiar realizować w pracy z dziećmi, dobiera metody i 

środki oddziaływania, wpływa na wychowanków tym wszystkim, co składa 

się na jego osobowość. 

      Efektywność pracy nauczyciela zaleŜy w duŜej mierze od określonych 

warunków zewnętrznych oraz stosunków interpersonalnych panujących w 

placówce. Właściwa realizacja zadań wymaga duŜej jednolitości, 

zgodności, ścisłego porozumienia całego grona pedagogicznego i innych 

osób pracujących w placówce. Odpowiedzialnym za organizację procesu 

nauczania i wychowania oraz tworzenie właściwej atmosfery pracy jest 

dyrektor.6  

       W Przedszkolu Miejskim nr 1 w latach 1945 - 2005 funkcję tę 

sprawowało 7 kierowników - dyrektorów. Były to: 

1. Michalina Kołomłocka      V 1945 – VII 1961 

2. Helena Mielcarek             VIII 1961 – VI 1976 

3. Zofia Wiśniewska             VII  1976 – VIII 1979 

4. Irena Andrzejewska           IX   1979 – VIII 1985 

5. Barbara Dudziak                IX  1985 – VIII 2000 

6. Bogna Dolatowska             IX 2000 – X 2000 

7. GraŜyna Malińska               X 2000 – II 2001 pełniąca obowiązki 

dyrektora, a od 1 III 2001 – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1. 

NajdłuŜej placówką zarządzała Michalina Kołomłocka, pełniąc funkcję 

kierownika 16 lat. 

                                                 
6 A. Lewin, Metodyka wychowania w zarysie, Warszawa 1966, s. 73. 
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      W przedszkolu zatrudnieni byli nauczyciele z przygotowaniem 

pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. 

       Kim jest nauczyciel przedszkola? Przede wszystkim powinien być 

kompetentną osobą, która jest wśród dzieci, rozmawia z nimi (nie mówi do 

nich), obdarza je uwagą wartościującą. Subtelnie wplata w tok zabaw 

dzieci zadania rozwijające. Uzgadnia kierunek pracy z osobami 

pracującymi w grupie dziecięcej w celu ujednolicenia postępowania.7 

Programem nauczyciela jest program dziecka8 (jego moŜliwości, potrzeby, 

motywacje), jemu podporządkowuje się treści i czas działania 

edukacyjnego. Dziecko nie moŜe być poganiane, ponaglane w „imię 

realizacji programu”. 

Nauczycielki Przedszkola Miejskiego nr 1 prowadziły pracę dydaktyczno-

wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującym programem 

nauczania, odpowiadały za jakość i wyniki swej pracy.  

         Z analizy kronik przedszkola z lat 1945-2005 wynika, Ŝe w danym 

okresie w placówce pracowało 28 nauczycielek.  Informację o kadrze 

nauczycielskiej przedstawia poniŜsza tabela. 

Tabela 1 

Lp. Imię i nazwisko Rok rozp. pracy 
pedagogicznej 

Rok zak. pracy 
pedagogicznej 

Wykształcenie  

  1. 

  2. 

  3. 

  4. 

  5. 

  6. 

p. Dworniczak 

p. Winiarska 

Bronisława Kaczmarek 

Ludwika Rybska 

 Hanna Wierzbińska   

Jolanta Konieczna 

    1945 

    1945 

     1957 

     1957 

     1958 

     1958 

  brak danych   

  brak danych 

    1984 

    1985 

    1991 

    1989  

  brak danych 

  brak danych 

  Lic. Pedagog. 

  Lic. Pedagog. 

  wyŜsze zaw. 

  Lic. Pedagog. 

                                                 
7 D. Waloszek, Wychowanie najmłodszego człowieka. ZałoŜenia, treści i organizacja, Zielona Góra 1995, 
s. 56. 
8 Por. L. S. Wygotski, Wybrane prace psychologiczne, Warszawa 1971, s. 526. 
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  7. 

  8. 

  9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

Kazimiera Chudaś 

Helena Konieczna 

Barbara Karczyńska 

Irena Andrzejewska 

Barbara Dudziak 

Danuta Łapawa 

Irena Teodorczyk 

Aldona Glura 

GraŜyna Malińska 

Bogna Dolatowska 

Anna Pietrzyk 

Magdalena Ławniczak 

Maria Chrastek 

Anna Grobelna 

Małgorzata Trybuś 

Paulina Wojtkowska 

Danuta Piękoś 

Bogumiła Nowicka 

Izabela Hegyi 

ElŜbieta Jędryczka 

Wiesława Anglart 

Jolanta Józefiak 

Honorata Spławska 

 

     1961 

     1961 

     1964 

     1979 

      1979 

      1980  

      1982 

      1983 

      1985 

      1989 

      1989 

      1989 

      1990 

      1991 

      1991 

      1991 

      1991 

      1992 

      1996 

      1993 

      1999 

      2000 

      2004 

        

    1964 

    1991 

brak danych 

    1985 

    2000 

    2002 

    nadal 

    nadal 

    nadal 

    2000 

    nadal 

    nadal 

    nadal 

    1991 

    1992 

    1994 

    1994   

    2000 

     1998 

    1993 

    2000 

    nadal 

    2005 

 

  brak danych 

  wyŜsze zaw. 

  brak danych 

  wyŜsze mgr 

 wyŜsze mgr 

    SN 

    SN 

    SN 

 wyŜsze mgr 

 wyŜsze mgr 

 wyŜsze mgr 

 wyŜsze mgr 

 wyŜsze zaw. 

       SN 

  wyŜsze mgr 

  wyŜsze mgr  

  wyŜsze mgr 

      SN 

      SN 

      SN 

  wyŜsze mgr 

      SN   

wyŜsze mgr  
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Lata osiemdziesiąte to okres zwiększonego napływu młodej kadry 

pedagogicznej, spowodowanego przechodzeniem na emeryturę  nauczycieli 

z duŜym staŜem pracy. Wielu pedagogów zajmujących się badaniami 

efektywności pracy nauczycieli, przypisuje decydującą rolę w tym zakresie 

doświadczeniu zawodowemu. „Dopiero bowiem lata spędzone w zawodzie, 

lata pracy z dzieckiem i lata pracy nad sobą, obserwacji Ŝycia i 

uczestniczenia w nim, kształtują konieczne walory osobiste, przydatne i 

cenne w pracy pedagogicznej.”9 

       Jednym z warunków skuteczności wykonywania pracy pedagogicznej 

są kwalifikacje, czyli cechy decydujące o tym, czy nauczyciel potrafi 

dobrze wykonywać określone czynności zawodowe. Z danych 

przedstawionych w powyŜszej tabeli wynika, iŜ przedszkole zawsze 

posiadało wysoko wykwalifikowaną kadrę z przygotowaniem 

pedagogicznym. 

     DąŜąc do podniesienia poziomu funkcjonowania placówki, grono 

pedagogiczne uczestniczyło w konferencjach metodycznych, organizowało 

zajęcia otwarte dla rodziców i pokazowe dla nauczycieli pozostałych 

przedszkoli. W latach 70 – tych unowocześniano proces dydaktyczny 

poprzez stosowanie nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem 

techniki Freineta. O dobrej działalności opiekuńczo – wychowawczej 

świadczą teŜ oceny powizytacyjne. 

      Praca nauczycieli przedszkola została doceniona przez władze 

oświatowe, czego dowodem były wyróŜnienia, odznaczenia i nagrody 

nadawane przez Ministerstwo Oświaty, Kuratora, Inspektora Oświaty a 

                                                 
   9 T. Malinowski, Nauczycieli społeczeństwo, Warszawa 1968, s. 170. 
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takŜe dyrektora.  Złotym KrzyŜem Zasługi nagrodzone zostały Bronisława 

Kaczmarek, Ludwika Rybska oraz Helena Konieczna. 

Oprócz kadry pedagogicznej w przedszkolu pracuje równieŜ personel 

administracyjno – obsługowy. W roku szkolnym 2004/2005 zatrudnieni są 

następujący pracownicy: 

1. Urszula Zaremba 

2. Gabriela Domaniecka 

3. Małgorzata Kosmalska 

4. Jolanta Krasucka 

5. Aniela  Nowak 

6. Barbara Siekierkowska 

7. Anna Michałowska 

8. Andrzej Biderman  

 

Działalność opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczna 

 

 

      Na efekty pracy opiekuńczo – wychowawczej oraz dydaktycznej 

przedszkola wpływa wiele waŜnych czynników: 

• baza lokalowa i materialna, 

• kadra pedagogiczna i kierownicza, 

• środowisko lokalne, 

• atmosfera w przedszkolu, 

• liczba oddziałów i dzieci. 

          Wiek przedszkolny to okres wzmoŜonej aktywności poznawczej, 

wyraŜającej się silną potrzebą intelektualnych wraŜeń oraz potrzebą 

działania jako narzędziem słuŜącym poznawaniu otaczającej 

rzeczywistości. Proces wychowania dziecka w przedszkolu jest bardzo 

złoŜony, gdyŜ obejmuje wszechstronne wychowanie, przez które 
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rozumiemy wszystkie jego dziedziny, to jest: wychowanie zdrowotne, 

społeczno-moralne, estetyczne, umysłowe oraz techniczne.10 Dziecko 

przekraczając próg przedszkola nie jest jeszcze samodzielne, z trudnością 

wrasta w nowe, obce środowisko. Przyczyną tych niepowodzeń jest nie 

tylko rozstanie z rodzicami na wiele godzin, lecz takŜe brak umiejętności 

porozumiewania się z rówieśnikami, niedojrzałość w zakresie norm 

współŜycia i współdziałania w licznej grupie, niesprawność w 

czynnościach dotyczących obsługi samego siebie. W kaŜdym zaś 

następnym roku pobytu dziecka w przedszkolu stawia się przed nim coraz 

to nowe zadania, takie jak: 

• przyswojenie przez dziecko wielu sprawności, związanych z 

potrzebami Ŝycia codziennego, 

• rozwijanie umiejętności Ŝycia w grupie, 

• wyrabianie orientacji w najbliŜszym, a następnie dalszym otoczeniu, 

• wzbogacanie wiadomości i pojęć dziecka, rozwijanie funkcji 

poznawczych, 

• kształtowanie pozytywnych cech charakteru dziecka oraz 

właściwego stosunku do świata, ludzi i przyrody, 

• uczenie sposobów wielostronnego wyraŜania się dziecka w słowie, 

w ruchu, w pracy plastyczno-technicznej, w zabawie, 

• kształtowanie nastawienia psychicznego i przygotowanie dziecka do 

podjęcia nauki w szkole.11 

Praca z dziećmi w przedszkolu przyjmuje róŜnorodne formy: 

1. zabawy dzieci, 

2. zajęcia, 

3. praca dzieci, 

4. spacery i wycieczki, 

                                                 
10 Red. I. Dudzińska, Metodyka wychowania w przedszkolu część I, Warszawa 1974, s.7. 
11 Ibidem, s.9. 
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5. uroczystości w przedszkolu.12 

      Zabawa jest podstawową formą działalności dziecka w przedszkolu, 

dlatego wiek przedszkolny określono jako wiek zabawy. Nie przekreśla to 

jednak faktu, Ŝe juŜ w tym wieku dziecko uczy się i pracuje. Zarówno 

kadra kierownicza jak i pedagogiczna stwarzała warunki do swobodnych 

zabaw dzieci, wyposaŜając placówkę w niezbędne pomoce dydaktyczne, 

organizując kąciki zabaw. PoniŜsze zdjęcie przedstawia zabawę 

tematyczną z wykorzystaniem kącika lalek. 

Fot. 11 

                         

 

                                         

Źródło: Kroniki Przedszkola, kącik lalek – rok 1974. 

     

 Zabawy, zarówno dowolne jak i organizowane są dla dzieci pierwszą 

szkołą wychowania społecznego i moralnego. Maluchy uczą się 

poŜądanych sposobów zachowania, pokonują trudności oraz ćwiczą 

wytrwałość.13 

    Do prowadzenia róŜnorodnych zabaw i zajęć wykorzystuje się plac 

zabaw, bogato wyposaŜony w sprzęt sportowy oraz salę gimnastyczną, 

gdzie dzieci mają moŜliwość rozwijania sprawności fizycznej. 

                                                 
12 Ibidem,  passim. 
13 Red. I. Dudzińska, op. cit., s. 29. 
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      Drugą formą działalności dzieci w przedszkolu są czynności planowane 

i organizowane przez nauczycielkę. Ta forma określana jest jako „zajęcia”. 

KaŜde zajęcie jest formą działalności dzieci zorganizowaną z inicjatywy 

nauczycielki i przez nią kierowaną, ma zawsze przebieg zaplanowany 

przez nauczycielkę oraz w kaŜdym zajęciu istnieje określony cel, do 

którego zrealizowania nauczycielka konsekwentnie zmierza.14 Zajęcia w 

gostyńskim przedszkolu prowadzone są zgodnie z obowiązującym 

programem, planami rocznymi oraz planami miesięcznymi opracowanymi 

przez kadrę pedagogiczną. Podczas zajęć realizuje się następujące cele: 

• aktywizowanie myślenia dzieci, rozwijanie podstawowych procesów 

myślowych, jak porównywanie, analiza i synteza, wnioskowanie, 

uogólnianie, abstrahowanie, 

• dostarczanie, wzbogacanie i uściślanie wiadomości o Ŝyciu 

społecznym, przyrodzie i technice oraz kształtowanie prawidłowych 

pojęć, 

• rozwijanie wyobraźni twórczej, inicjatywy i pomysłowości oraz 

umiejętności wyraŜania ich w dostępnych formach ekspresji, 

• kształtowanie postaw społeczno – moralnych, kształtowanie 

właściwego stosunku do przyrody, 

• kształcenie mowy dzieci i poprawności wymowy, swobodnego i 

logicznego wypowiadania się, wyrabianie lub doskonalenie juŜ 

posiadanych sprawności, umiejętności i nawyków ze wszystkich 

dziedzin wychowania, 

• rozwijanie postawy estetycznej, 

• rozwijanie zamiłowań indywidualnych.15 

Zajęcia organizowane w przedszkolu przybierają róŜnorodne formy. Są to 

zajęcia z całą grupą, indywidualne lub w formie spacerów i wycieczek. 

                                                 
14Ibidem, s. 69.  
15 Ibidem, passim. 
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Dzięki nim dzieci mają moŜliwość poznawania otoczenia oraz 

kształtowania postaw społeczno – moralnych, patriotycznych i 

estetycznych a takŜe dostarczały przyjemności i odpoczynku. 

       Dzieci przedszkolne równie chętnie podejmują prace, które wyraŜają 

się w samoobsłudze i działaniach o charakterze społeczno-uŜytecznym. 

Praca niezaleŜnie od jej postaci pociąga dzieci, gdyŜ kojarzy się z 

postępowaniem ludzi dorosłych, jakŜe chętnie naśladowanych, odpowiada 

ambicjom dzieci i ich gotowości do samodzielnego wykonywania róŜnych 

zadań. Organizowana praca w przedszkolu mobilizuje dzieci do 

systematyczności, wyrabia szacunek dla najwaŜniejszej w gruncie rzeczy 

formy poczynań człowieka. 

        Do końca lat 80 – tych zgodnie z ustrojem panującym w Polsce, praca 

opiekuńczo-wychowawcza oraz dydaktyczna w Przedszkolu Miejskim nr 1 

w Gostyniu prowadzona była w głębokim duchu socjalistycznym. Bardzo 

duŜą wagę przedszkole przywiązywało do wychowania patriotycznego i 

szacunku do symboli narodowych. Dzieci miały moŜliwość poznawania 

miejsc pamięci narodowej, gdzie zapoznawane były z historią własnego 

miasta. Aby uczcić „Święto Zmarłych”, dzieci przedszkolne udawały się na 

gostyński rynek, gdzie pod tablicą poświęconą rozstrzelanym w 1939 roku 

mieszkańcom Gostynia, składały kwiaty i zapalały znicze. Dzieje się tak po 

dzień dzisiejszy. 

 

Fot. 12 
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         W ramach pracy wychowawczo – opiekuńczej oraz dydaktycznej 

dzieci poznawały bliŜsze i dalsze środowisko społeczne i przyrodnicze. 

Organizowane były spacery i wycieczki w celu poznania podstawowych 

zasad bezpiecznego poruszania się po drogach a takŜe spotkania z 

milicjantem w przedszkolu.  

       Przedszkole zapewniało dzieciom stały kontakt z przyrodą w ciągu 

całego roku poprzez organizowanie zabaw na świeŜym powietrzu, 

wykonywanie prac w kąciku przyrody oraz spacery i wycieczki. Atutem 

placówki był duŜy plac zabaw połoŜony wśród parkowej zieleni, bogato 

wyposaŜony w sprzęt sportowy. Z okazji XXX – lecia powstania Polski 

Ludowej, dzieci przedszkolne zasadziły tam 2 dęby. 

          Corocznie organizowany był Międzynarodowy Dzień Dziecka 

połączony ze „Świętem Lasu”. Wtedy to dzieci, cały personel przedszkola 

oraz przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego wybierali się na wycieczkę 

autokarową do pobliskiego lasu, gdzie miały moŜliwość obcowania z 

przyrodą, oraz organizowane były gry i konkursy sportowe. Od  czterech 

lat, kiedy przedszkole stało się placówka o charakterze ekologicznym, 

organizowane są dla dzieci wycieczki do leśniczówki w Stawiszynie oraz 

Miranowie. Organizowane tam spotkania z leśniczym, spacery po lesie 

oraz bezpośredni kontakt z przyrodą, wzbogacają wiedzę ekologiczną oraz 

przyrodniczą dzieci. Dostarczają one przyjemności i urozmaicają 

codzienne Ŝycie przedszkolaków.  
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Fot. 13 

 

                        

                                           

Od 1980 roku dzieci z najstarszych grup miały moŜliwość zwiedzania 

poznańskiego lub wrocławskiego ZOO. 

Fot. 14 

 

                             

                    Źródło: kroniki przedszkola 1961-1989. Przedszkolne dzieci w 

poznańskim ZOO – rok 1983.   

                            Fot. 15 

                               

                                     Wycieczka do Wrocławia 



 25

 

Dzieci przyzwyczajane są do ochrony i nie niszczenia przyrody poprzez 

świadome przestrzeganie zakazu niepotrzebnego zrywania roślin oraz 

oszczędne gospodarowanie materiałami przyrodniczymi. Pozytywny 

stosunek do przyrody kształtuje się poprzez: 

• zapewnienie dzieciom moŜliwości obcowania z przyrodą w ciągu 

całego roku, 

• postrzeganie, porównywanie i przeŜywanie piękna barw, kształtów i 

głosów przyrody, jej walorów węchowych , dotykowych i smakowych 

oraz zjawisk zachodzących w róŜnych porach roku, np. kolorystyka, 

kształty i wielkość liści, park oszroniony zimą, bogactwo roślinności i 

ptasich głosów w parku wiosną, zapewnienie warunków dla wyraŜania 

piękna przyrody i własnych przeŜyć w kontaktach z przyrodą za 

pomocą ruchu, róŜnych technik plastycznych oraz samorzutnie 

wypowiadanych lub śpiewanych tekstów, 

• budzenie szacunku dla wszystkich przejawów Ŝycia w przyrodzie, 

wskazywanie na wzajemne zaleŜności między światem roślin, zwierząt i 

środowiskiem oraz ich rolę w Ŝyciu człowieka, 

• oglądanie ilustracji, obrazów,  fotografii ukazujących piękno przyrody i 

pogłębiających wiedzę o przyrodzie 

• gromadzenie zbiorów przyrodniczych i kształtowanie umiejętności ich 

wykorzystania, 

• wyzwalanie u dzieci potrzeby działania na rzecz przyrody, ocenianie 

zachowań człowieka w przyrodzie zarówno poŜądanych, jak i 

niepoŜądanych 

• przeciwstawianie się bezmyślnemu niszczeniu przyrody i wszelkim 

przejawom okrucieństwa w stosunku do niej.16 

                                                 
16 Protokoły Rad Pedagogicznych, lata 1961-1989. 
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      W placówce od początku jej istnienia corocznie opracowywano 

roczny plan pracy, który uwzględniał tzw. „kalendarz imprez” 

obejmujący uroczystości zarówno przedszkolne jak i te związane z 

Ŝyciem kraju i całego narodu. Włączając w nie dzieci kształtowano 

uczucia patriotyczne – miłość do kraju ojczystego, dumę z jego 

osiągnięć i piękna, poczucie więzi narodowej.  

      Co roku dzieci wraz z kadrą przedszkola brały udział w pochodach 1-

majowych, do których jak czytamy w kronikach przedszkola, „dzieci 

przygotowywały się przez kilka dni, przygotowując chorągiewki oraz 

ucząc się wierszy i piosenek.”17 A wszystko to odbywało się w radosnym i 

podniosłym nastroju wielkiego święta. 

           Fot. 16 

                        

 

            Równie uroczyście obchodzono Dzień Wojska Polskiego. Święto 

rozpoczynała uroczysta akademia z udziałem Ŝołnierzy z jednostki w 

Lesznie, bądź organizowana była wycieczka do leszczyńskiego garnizonu. 

Przygotowanie i przeŜywanie Święta śołnierza wyrabiało u dzieci zaufanie 

do polskiego wojska, rozumienie jego roli w Ŝyciu kraju, uznanie dla 

pomocy niesionej społeczeństwu w kaŜdym niebezpieczeństwie.18 

                                                 
17 Kronika Państwowego Przedszkola nr 1 w Gostyniu, lata 1961-1989. 
18 Dzienniki zajęć przedszkola – lata 1963-1989.  
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         „Kalendarz imprez” obejmował równieŜ takie uroczystości jak: Dzień 

Milicjanta, Dzień Górnika, Listonosza, Dzień Edukacji Narodowej, Święta 

BoŜego Narodzenia oraz Święta Wielkanocne.  

 Fot. 17 

                    

Źródło: Kroniki przedszkola – lata 1961-1989. Święto Górnika – 1984 rok. 

 

       Corocznie placówkę odwiedzał tradycyjny „Gwiazdor”, który 

obdarowywał dzieci upominkami. Jednak w 1961 roku, jak przedstawia 

poniŜsze zdjęcie, zamiast „Gwiazdora” w przedszkolu zjawił się Dziadek 

Mróz.  

 

Fot. 18  

                 

Źródło: Kroniki przedszkola. Dziadek Mróz rozdający prezenty 

dzieciom.  
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        Na uroczystości choinkowe, oprócz dzieci przybywali zaproszeni 

przedstawiciele z Wydziału Oświaty, Komitetu Rodzicielskiego oraz 

rodzice dzieci. W związku z duŜą ilością osób uczestniczących w imprezie, 

uroczystości odbywały się w Powiatowym Domu Kultury „Hutnik”.  

      Wszystkie przygotowania uroczystości i świąt poprzedzane były 

odpowiednim wprowadzeniem poprzez odpowiedni dobór obrazów, treści 

literackich, zabaw i piosenek. Dzieci z kaŜdego oddziału przygotowują 

krótki program artystyczny, po którym są obdarowywane prezentami. 

Kultywując tradycje świąt BoŜego Narodzenia, w tym samym dniu, 

wychowankowie wraz z całym personelem zasiadają do wspólnej wigilii. 

 

                  Fot. 19 

                            

W okresie świątecznym rodzice wraz z dziećmi nie zapominają o 

najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących. Zebrane zabawki i ubrania 

przekazywane są do Bonifraterskiego Biura Interwencji Kryzysowej w 

Piaskach. W ten sposób dzieci są uczone pomagania słabszym i 

potrzebującym wsparcia. 

Z biegiem lat, zwłaszcza po upadku systemu socjalistycznego, w 

„kalendarzu imprez” następowały zmiany. Pozostały oczywiście takie 

imprezy jak: spotkanie  teraz juŜ z policjantem, Dzień Edukacji Narodowej, 

pasowanie maluchów na przedszkolaków, zapalanie zniczy przy wybranym 

miejscu pamięci narodowej, spotkanie z Mikołajem, balik karnawałowy 
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oraz Dzień Babci i Dziadka. Pojawiły się natomiast w kalendarzu: akcja 

„Sprzątanie świata”, zabawa andrzejkowa, Jasełka przygotowywane przez 

najstarsze grupy dla rodziców, występy przedszkolaków dla mieszkańców 

miasta w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz spartakiada 

przedszkolaków organizowana we współpracy ze szkołą. 

     Bardzo uroczyście rozpoczynał się i kończył kaŜdy rok szkolny, gdzie 

na akademię zapraszani byli rodzice oraz władze oświatowe. Dzieci 

odchodzące do ognisk przedszkolnych lub klas pierwszych otrzymywały 

tzw. wyprawkę szkolną.19 Tak to się i dzieje współcześnie, jednakŜe na 

uroczyste zakończenie zapraszani są jedynie rodzice naszych dzieci. 

     Przygotowanie wyŜej wymienionych uroczystości stwarzało doskonałe 

okazje do inicjowania róŜnorodnych poczynań wychowawczych 

kształtujących dojrzałość kulturalną, społeczną oraz patriotyczną.  

       Wysoki poziom nauczania i wychowania zapewniała kadra 

pedagogiczna, która stale podnosiła swoje kwalifikacje uczestnicząc w 

kursach dokształcających lub przedszkolnych spotkaniach metodycznych. 

Efektem tego było wprowadzenie w latach 70-tych do edukacji 

gostyńskiego przedszkola elementów technik Celestyna Freineta. 

Realizując plany roczne, przedszkole wdraŜało technikę swobodnych 

tekstów oraz ekspresji plastycznej i muzycznej.20 Dziecko ma w sobie 

naturalną potrzebę wyraŜania tego, co myśli, co czuje. Istotną sprawą w 

pracy z nim jest stworzenie moŜliwości uzewnętrznienia własnych odczuć, 

a takŜe stworzenie sytuacji motywującej do tego rodzaju działalności. 

Zajęcia organizowane w przedszkolu miały pobudzić do Ŝywej mowy. 

Dzieci tworzyły nowe teksty bajek, opowiadań, krótkich wierszyków czy 

                                                 
19 Kroniki przedszkola – lata 1961-1989. 
20 Protokoły obrad Rady Pedagogicznej.  



 30

rymowanek.21 Inspiracji do powstawania swobodnych tekstów w 

przedszkolu nie brakowało.  

Współcześnie równieŜ nie brakuje innowacji pedagogicznych ze strony 

nauczycieli przedszkola. WdraŜane są do działań dydaktycznych m.in. 

aktywizujące metody E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, Bon Depart M. 

Bogdanowicz, ruchu rozwijajacego V. Schelborn, kinezjologii edukacyjej 

oraz inne. 

            Okres przedszkolny to przede wszystkim nabywanie umiejętności 

współdziałania w grupie poprzez : 

• współudział dzieci w tworzeniu ogólnej atmosfery wychowawczej 

opartej na wzajemnej wyrozumiałości, Ŝyczliwości, współdziałaniu i 

opiekuńczości w stosunku do potrzebujących pomocy, 

• przestrzeganie zawartych umów społecznych dotyczących zabaw, 

wykonywanych zadań i czynności, a w razie zaistniałego konfliktu 

odwoływanie się do tych umów, 

• szanowanie cudzej własności, 

• przyzwyczajanie do mówienia o swoich przeŜyciach, osiągnięciach, 

doświadczeniach, trudnościach, bycia słuchanym i słuchania wtedy, 

kiedy mówią inni, 

• uŜywanie form grzeczności w stosunku do pracowników, przedszkola i 

osób przyprowadzających dzieci oraz koleŜanek i kolegów, 

• omawianie zachowań zgodnych z normami obowiązującymi w grupie, 

• przestrzeganie zasady ufnego podchodzenia do nauczyciela z własnymi 

problemami. 

             Edukacyjna działalność nauczycieli przedszkola  ma zasadnicze 

znaczenie dla wychowania i kształcenia w szkole. Zarówno wspomagająca, 

jak i ukierunkowująca działalność przedszkola, powinna być realizowana 

                                                 
21 Dzienniki zajęć przedszkola. 
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przy współudziale rodziców lub opiekunów dziecka. Najnowsza myśl 

pedagogiczna dziecka traktuje rozwój dziecka w sposób całościowy, a 

naprzeciw tak rozumianemu rozwojowi wychodzi koncepcja integralnej 

realizacji zadań i treści programowych wszystkich obszarów edukacyjnych. 

Tak rozumiana realizacja programu zapewnia równoczesne oddziaływanie 

na róŜne sfery osobowości małych dzieci, umoŜliwia tworzenie w ich 

umysłach scalonego obrazu świata oraz podejmowanie róŜnych form 

aktywności w tym świecie. Zapewnia teŜ stosowanie róŜnych metod i form 

organizacyjnych w procesie wychowawczym, a takŜe równoczesną 

realizację zadań poznawczych, kształcących i wychowawczych. Ogromną 

rolę odgrywa baza dydaktyczna, która ma słuŜyć wszechstronnemu 

rozwojowi dziecka, najpełniej realizowanemu w zabawie. Przedszkole, 

posiada na bieŜąco odnawiane cztery sale zajęć, dobrze wyposaŜone w 

róŜnorodne pomoce dydaktyczne i zabawki, duŜy ogród  przedszkolny z 

boiskiem do gry w piłkę noŜną oraz funkcjonującą od bieŜącego roku salę 

gimnastyczną. Zaspakajając podstawową potrzebę ruchu, dzieci rozwijają 

swą sprawność fizyczną, którą prezentują w corocznej „Wesołej 

Spartakiadzie” organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 2. 

     Działania przedszkola obejmują róŜne zakresy osobowości dziecka. Jest 

to kierowanie uczeniem się mowy w relacjach z otaczającym 

środowiskiem, uczenie panowania nad własnymi emocjami, rozwijanie 

procesów poznawczych, sprawności fizycznej i manualnej, a takŜe 

nabywanie określonych umiejętności działania i współŜycia w grupie 

społecznej.  

             Przedszkole Miejskie nr 1 w Gostyniu stara się wypełniać nałoŜone 

na nie zadania i obowiązki na miarę swych moŜliwości i oczekiwań 

społecznych.  
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Współpraca ze środowiskiem 

 

Środowisko to „zespół warunków i czynników społecznych, 

ekonomicznych i produkcyjnych, które oddziałując na dzieci, stale lub 

przez czas dłuŜszy kształtują ich osobowość.”22 

        Środowisko lokalne jest zatem jednym z podstawowych czynników 

warunkujących prawidłowe funkcjonowanie placówki. Przedszkole jak 

kaŜda inna instytucja jest ściśle „wpisana” w najbliŜsze środowisko. 

           Środowisko lokalne to nie tylko instytucje, zakłady opiekuńcze 

współpracujące z przedszkolem, to są przede wszystkim rodzice dzieci 

uczęszczających do placówki. Z podstawowych zadań, jakie stawiało się 

przedszkolu w Polsce Ludowej – wszechstronny rozwój dzieci i 

przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole oraz pomoc rodzicom 

pracującym w zakresie opieki wychowawczej nad dziećmi – wynikała 

konieczność systematycznego współdziałania z rodzicami.23 

Współdziałanie to miało na celu uzgodnienie oddziaływania 

wychowawczego na dziecko w przedszkolu i w domu. Praca przedszkola z 

rodzicami przybierała bardzo róŜnorodną formę. Do najbardziej 

rozpowszechnionych i dających dobre wyniki naleŜały: 

1. Praca indywidualna z rodzicami polegająca na indywidualnych 

kontaktach wychowawczyni lub dyrektora z rodzicami dziecka i na 

rozmowach o jego zachowaniu, 

2. Organizowanie kącików dla rodziców, gdzie umieszczane były 

artykuły na temat zdrowia dzieci, róŜnych spraw wychowawczych, 

komunikaty, prace dzieci, najnowsze pozycje literatury pedagogicznej 

i dziecięcej, 

                                                 
22 A. Lewin, op. cit., s. 39. 
23 Red. J. Sławecka, op., cit., s.310. 



 33

3. Zebrania z rodzicami. 

Spośród rodziców co dwa lata wybierano przedstawicieli, którzy tworzyli 

Komitet Rodzicielski. Była to organizacja powołana do współdziałania z 

przedszkolem w wykonywaniu zadań opiekuńczych i wychowawczych. 

Zadaniem kierowniczki – dyrektora przedszkola było włączenie do 

rocznego planu pracy planu działalności komitetu rodzicielskiego. 

Organizację i działalność komitetu rodzicielskiego określał regulamin 

stanowiący załącznik do zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 30 maja 1960 

roku, w sprawie organizacji i działalności komitetów rodzicielskich w 

szkołach i przedszkolach (Dz. Urz. Min. Ośw. Nr 6, poz. 132). 

      Pierwszy Komitet Rodzicielski działający w Przedszkolu Miejskim nr 1 

powstał w 1946 roku. Od samego początku swej działalności bardzo 

aktywnie włączył się w Ŝycie przedszkola, organizując z kierowniczką 

akcję doŜywiania dzieci. Komitet Rodzicielski był przede wszystkim 

współorganizatorem wszelkich imprez i uroczystości, w których brali 

udział rodzice wszystkich dzieci uczęszczających do placówki oraz 

zaproszeni przedstawiciele inspektoratu Szkolnego w Gostyniu. Ze składek 

opłacanych przez rodziców na rzecz Komitetu Rodzicielskiego kupowano 

dla dzieci upominki z okazji Dnia Dziecka, świąt BoŜego Narodzenia czy 

Wielkanocy oraz organizowano dla dzieci wycieczki.  Rodzice mieli 

moŜliwość czynnego uczestnictwa w Ŝyciu przedszkola poprzez udzielanie 

pomocy w przygotowywaniu uroczystości oraz udział w organizowanych 

zajęciach otwartych polegających nie tylko na obserwowaniu pracy 

nauczyciela i dzieci, ale takŜe na ich aktywnym udziale. Dzieci uczą się 

wtedy pełnienia roli gospodarza wobec zaproszonych gości. 

        Przedszkole zawsze pełniło i pełni wobec rodziców rolę 

wspomagającą i integrującą działania wychowawcze – dostarcza wiedzy 

pedagogicznej i uwraŜliwia na potrzeby i moŜliwości dziecka, informuje na 

bieŜąco o jego postępach wskazując osiągnięcia, powodzenia, 
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podejmowane próby. MoŜe na Ŝyczenie rodziców realizować programy 

autorskie, wprowadzać innowacje pedagogiczne, eksperymenty oraz 

zajęcia dodatkowe. W celu integracji z rodzicami, organizowany jest na 

przedszkolnym placu zabaw „piknik rodzinny”, podczas którego dzieci 

wraz z rodzicami biorą udział w zabawie plenerowej, w róŜnorodnych 

konkursach sportowych, plastycznych, itp. oraz wszyscy wspólnie 

zasiadają wokół ogniska. 

  Fot. 20                                                   Fot. 21 

                                          

W okresie karnawału organizowana jest dla rodziców zabawa, z której 

dochód przeznaczany jest na zaspokojenie najwaŜniejszych potrzeb 

placówki.        

    WaŜną rolę we współpracy z przedszkolem odegrał Powiatowy Dom 

Kultury Hutnik. To właśnie tam, w latach 50-tych, 60-tych oraz 80-tych, w 

sali widowiskowej odbywały się wszystkie większe imprezy, takie jak 

„Choinka Noworoczna”, bal karnawałowy dla dzieci i rodziców czy Dzień 

Matki. 

       Fot. 22 

 

                                                          

Dla wychowanków organizowane były równieŜ seanse filmowe, 

przewaŜnie z okazji Dnia Dziecka. Hutnik był organizatorem wielu 
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konkursów plastycznych, w których dzieci przedszkolne bardzo chętnie 

brały udział oraz przedstawień teatralnych dla dzieci. Miało to bardzo 

waŜny aspekt wychowawczy, gdyŜ dzieci z tak małego środowiska jakim 

jest Gostyń nieczęsto mogły mieć kontakt z „Ŝywym” aktorem i sztuką 

teatralną.  MoŜliwość prezentowania się na scenie Domu Kultury miały 

równieŜ dzieci w imprezach o zasięgu lokalnym. W 1974 roku z okazji 8 

Marca, Liga Kobiet zorganizowała dla emerytek miasta Gostynia 

uroczystość, gdzie dzieci przedszkolne wypełniły częścią artystyczną 

program uroczystości. W dowód uznania Związek Emerytów koła Gostyń 

wysłał list z podziękowaniami za tak piękne występy.24 Rok później, 

Powiatowy komitet Frontu Jedności Narodowej, zorganizował dla 

zasłuŜonych matek miasta Gostynia uroczystość z okazji Dnia Matki. 

Część artystyczna przygotowana została przez grupę dzieci najstarszych 

wraz z wychowawczynią – Ludwiką Rybską. W roku 1978 Gostyń 

obchodził 700-lecie swojego historycznego istnienia. W tak waŜnym 

wydarzeniu dla środowiska lokalnego nie mogło zabraknąć 

przedszkolaków. 1 kwietnia w sali Powiatowego Domu Kultury Hutnik 

odbyła się uroczysta sesja Rady Narodowej Miasta i Gminy. W części 

artystycznej tej uroczystości udział brały dzieci z gostyńskiej „jedynki”, 

których występy cieszyły się wielkim uznaniem. Dowodem tego jest 

dyplom uznania dla Państwowego Przedszkola nr 1.25  

W czerwcu 1987 roku przedszkolacy po raz pierwszy brali udział w 

obchodach „Dni Gostynia”, uczestnicząc w konkursie piosenki 

przedszkolnej.26  W styczniu kaŜdego roku przedszkolaki biorą udział w 

Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy występując na scenie Domu 

Kultury „Hutnik”, za co otrzymują podziękowanie od sztabu WOŚP. 

 

                                                 
24 Kroniki Państwowego Przedszkola nr1 w Gostyniu, lata 1961-1989. 
25 Ibidem. 
26 Ibidem. 
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Fot. 23  

 

      Od 1969 roku przedszkole współpracowało z zakładami opiekuńczymi. 

Pierwszym z nich była Stacja Diagnostyczna w Gostyniu, która pomagała 

przede wszystkim w organizowaniu wycieczek autokarowych. W zamian 

przedszkolacy swoimi występami artystycznymi uświetniali uroczystości 

organizowane na terenie zakładu, takie jak Święto Kobiet czy obchody 

rocznicy rewolucji w Rosji.27 1 marca 1979 roku podpisana została kolejna 

umowa o zakresie i formach współpracy w ramach społecznego ruchu 

opiekuńczego nad placówkami oświatowymi, tym razem z Krawiecką 

Spółdzielnią Pracy „Gostynianka”. Porozumienie obejmowało następujące 

dziedziny współdziałania: 

1. rozwijanie funkcji wychowawczych zakładu pracy i oddziaływania 

na kulturę wychowawczą domu rodzicielskiego, 

2. współdziałanie w kształtowaniu postaw ideowych i społeczno-

moralnych młodzieŜy, 

3. pomoc w kształceniu politechnicznym, 

4. pomoc w osiąganiu jak najlepszych wyników nauczania i 

wychowania, 

                                                 
27 Ibidem. 
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5. pomoc w zakresie opieki wychowawczej i organizacji czasu 

wolnego dzieci i młodzieŜy, 

6. pomoc materialna i robocizna w ramach remontów, konserwacji 

urządzeń i maszyn, transportu, itp., 

7. świadczenie placówki oświatowo-wychowawczej na rzecz zakładu 

opiekuńczego.28 

Przedszkole otrzymywało pomoc nie tylko od zakładów opiekuńczych. 

DuŜy nakład pracy w generalny remont i przebudowę przedszkola 

włoŜyli pracownicy gostyńskiego „Pallasu.” Ponadto dzieci miały 

moŜliwość zwiedzania zakładu i zapoznawanie się z technologią 

produkcji drewnianych zabawek. 

      W ramach realizacji zadań wynikających z rocznego planu pracy, 

dzieci odwiedzają gostyńskie instytucje uŜyteczności publicznej, gdzie 

poznają pracę ludzi róŜnych zawodów. Są to m.in. sklepy, poczta, remiza 

straŜacka, komenda policji, ośrodek zdrowia oraz stacja kolejowa. Bliska 

współpraca została nawiązana z Biblioteką Publiczną, która mieści się w 

sąsiedztwie przedszkola. Dzieci zapoznawane są z pracą pań w bibliotece, 

uczą się jak naleŜy wypoŜyczać ksiąŜki oraz mają moŜliwość zwiedzania 

wystaw plastycznych organizowanych przez bibliotekę. Od dwóch lat 

uczestniczą w organizowanych przez bibliotekę obchodach „Światowego 

Dnia Pluszowego Misia”.  W tej samej siedzibie mieści się Muzeum 

Ziemi Gostyńskiej. Odwiedzając je, dzieci miały moŜliwość poznawania 

historii własnego regionu.29 

      W ciągu całego okresu swojej działalności, przedszkole 

współpracowało ze szkołą. Celem tej współpracy było przybliŜenie 

dzieciom pięcioletnim środowiska ognisk i oddziałów przedszkolnych 

działających przy szkołach, a w późniejszym okresie zapoznanie dzieci 

                                                 
28 Ibidem.  
29 Roczne plany pracy, plan współpracy ze środowiskiem.  
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jak będzie wyglądała nauka w klasie I. Wprowadzano dzieci w 

problematykę szkolną poprzez zapoznanie dzieci ze szkołą (sale lekcyjne, 

świetlica, sala gimnastyczna, biblioteka, boisko), udział dzieci w 

zajęciach lekcyjnych z języka polskiego, matematyki, wychowania 

fizycznego, udział dzieci w przedstawieniach teatralnych organizowanych 

przez szkołę. Ponadto dzieci corocznie brały udział w zawodach 

sportowych z cyklu „Sport i zabawa” o puchar Kuratora Oświaty i 

Wychowania, organizowanych przez SP nr 2 przy współudziale Studium 

Wychowania Przedszkolnego w Lesznie. Od 2001 roku Szkoła 

Podstawowa nr 2 organizuje spartakiadę sportową pod hasłem: 

„Przedszkolacy są wysportowani”. Nasi mali sportowcy zajmowali w niej 

następujące miejsca: 

1. 2001 – III miejsce 

2. 2002 – IV miejsce 

3. 2003 – IV miesce 

4. 2004 – I miejsce 

5. 2005 – IV miejsce 

Przedszkole współpracowało takŜe ze szkolnym klubem PCK, w ramach 

którego młodzieŜ ze szkół średnich przeprowadzała z dziećmi 

przedszkolnymi pogadanki i konkursy na temat higieny, prawidłowego 

odŜywiania oraz ochrony zdrowia. 

       Placówka oświatowa nie moŜe prawidłowo funkcjonować i 

wspomagać rozwoju swoich wychowanków bez współpracy z Poradnią 

Psychologiczno – Pedagogiczną dawniej Wychowawczo – Zawodową. 

Zadaniem pracowników poradni było przeprowadzenie obserwacji dzieci 

w celu wyłonienia tych, które wykazywały niedobory rozwojowe, 

sprawiające trudności wychowawcze oraz dzieci szczególnie uzdolnione 

oraz przeprowadzenie badań w poradni w celu ukierunkowania dalszej 

pracy dydaktyczno-wychowawczej. Ponadto psycholog lub pedagog 
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zapraszany jest na spotkania z rodzicami, gdzie analizowane są 

róŜnorodne problemy dotyczące wychowania.  Pracownicy Poradni 

goszczą równieŜ w przedszkolu z przedstawieniem „Jak Misia i Misiak 

uczą się dbać o swoje bezpieczeństwo” w ramach profilaktyki przemocy 

seksualnej opracowanego przez zespół Terenowego Komitetu Ochrony 

Praw Dziecka w Poznaniu. Nauczyciele oraz rodzice mają moŜliwość 

udziału w kursach organizowanych przez poradnię. 

       Przedszkole Miejskie nr 1 realizuje program ekologiczny , który ma 

na celu przybliŜenie dzieciom środowiska maturalnego oraz jak o nie 

dbać. WdraŜane są segregacji odpadów, dzięki czemu uświadamiane są, 

jakie  korzyści z tego płyną. Corocznie biorą udział w akcji „Sprzątanie 

świata”, porządkując teren w pobliŜu przedszkola. Przez cały rok szkolny 

organizowana jest zbiórka  i sprzedaŜ surowców wtórnych. Nawiązana 

została współpraca ze stowarzyszeniem ekologicznym „Jutrzenka”, w 

ramach które dzieci przedszkolne biorą udział w konkursach plastycznych 

oraz muzycznych. W roku 2004 I miejsce w konkursie piosenki 

ekologicznej „Moja planeta” zdobył nasz wychowanek Hubert Łapawa, a 

II miejsce przedszkolny zespół „Jedyneczka”.  Dzieci z grup najstarszych 

mają moŜliwość prezentacji inscenizacji ekologicznej dla rodziców oraz 

mieszkańców Gostynia. 

Fot. 24 

                      

Inscenizacja ekologiczna 
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 W kwietniu kaŜdego roku z przedszkola wyrusza korowód przyjaciół 

„Zielonej Ziemi”, aby uświadomić Gostyniakom jak waŜne jest dbanie o 

nasze środowisko. Zdobyte wiadomości i umiejętności na temat 

społecznego i przyrodniczego otoczenia człowieka oraz ekologii utrwalają 

w przedszkolnym konkursie pod nazwą „Prawda czy fałsz”. 

 

Fot. 25 

                           

Korowód Przyjaciół Zielonej Ziemi 

      

       Placówka podejmuje w swoim regionie próby organizowania 

skutecznych działań wychowawczych, przy maksymalnym 

zaktywizowaniu środowiskowych sił społecznych i wykorzystaniu 

odpowiednich form pracy. Odgrywa podstawową rolę nie tylko w 

wychowaniu dzieci, ale takŜe będąc waŜnym ośrodkiem Ŝycia społeczno 

– kulturalnego przekształca i aktywizuje lokalne środowisko.  
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 Fot. 26 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


