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NADANIE NAZWY “STOKROTKA” GMINNEMU PRZEDSZKOLU W SPYTKOWICACH

Nazwa przedszkola Stokrotka powstała po przeanalizowaniu wyników konkursu
zorganizowanego wśród dzieci szkolnych (byłych absolwentów przedszkola), wśród
rodziców oraz dzieci uczęszczających do przedszkola. Spośród wielu propozycji Rada
po przedyskutowaniu przyjęła nazwę przedszkole „Stokrotka”.
Za wyborem tej nazwy przemawia fakt, że:
- wokół przedszkola od wczesnej wiosny do późnej jesieni rośnie mnóstwo stokrotek,
- jest to kwiatek znany dzieciom, kojarzący się ze świeżością, młodością, estetyką,
– wybór nazwy zobowiązywać będzie do dbania o naturalne środowisko.
Plastyk Stanisław Szarek zaprojektował a następnie wymalował na ścianie logo
przedszkola, które przedstawia stokrotkę pod parasolem. Oznacza to, że dzieci
przebywające w przedszkolu otoczone są szczególną opieką (parasolem) i żadna kropla
nawet ta trójkątna nie jest w stanie przebić parasola. Drewnianą stokrotkę
przytwierdzoną do bocznej ściany wykonał z drewna Pan Stanisław Szyszka. Litery na
napis „Przedszkole Stokrotka” wycięli z płyty Państwo Ziobrowie. Od tego momentu
dzieci wiedzą, że ich przedszkole nazywa się stokrotka.

Przemówienia okolicznościowe
Fot. Zofia Worwa

występ zespołu “Stokrotka”
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CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA
BAZA
Gminne Przedszkole Nr 1 w Spytkowicach jest położone w niewielkiej odległości od trasy
miedzynarodowej Kraków - Chyżne. Usytuowane jest w środku wioski i posiada dogodny dojazd.
Wokół budynku przedszkola znajduje się rozległy, ogrodzony teren, wyposażony w atrakcyjne
urządzenia do zabaw dzieci na świeżym powietrzu m. in. dwie piaskownice, dwie zjeżdżalnie
(duża i mała), przeplotnie, drabinki, drewniane domki z ruchomym mostkiem, huśtawki itp. Tak
wyposażony plac daje dzieciom i nauczycielom
możliwość prowadzenia interesujących i
wszechstronnie rozwijających ćwiczeń, zabaw i zajęć ruchowych na świeżym powietrzu.
Budynek pod przedszkole został zaadaptowany pod przedszkole po byłej lecznicy zwierząt i
dlatego doskwierającym mankamentem są zbyt małe powierzchnie sal i brak możliwości ich
poszerzenia. Dlatego w planowaniu działalności przedszkola należy uwzględnić jego rozbudowę.
Sale zaopatrzone są w atrakcyjne zabawki, gry dydaktyczne, klocki, puzzle, pusy itp. W salach
wyeksponowane i udostępnione dzieciom są kąciki zainteresowań m. in. plastyczny, muzyczny,
książki, sportowy, przyrody, lalek, kucharski, lekarski, fryzjerski itp. Kąciki stwarzają dzieciom
warunki do rozwijania swoich zainteresowań i dają szanse na samodzielny wybór zabawy. Tablice
w salach informują co w danym tygodniu jest przerabiane w grupie jak również pozwalają

dzieciom utrwalać poznane wiadomości np. matematyczne, polonistyczne, przyrodnicze,

środowiskowe itp.
KADRA

Przedszkole zatrudnia 4 nauczycieli oraz 2 pracowników obsługi. Personel zatrudniony
w przedszkolu posiada wysokie kwalifikacje (odpowiednie do zajmowanego stanowiska)
oraz bogate doświadczenie w pracy z dziećmi poparte długoletnim stażem pracy.
Pracownicy znają środowisko rodzinne dzieci gdyż mieszkają od lat w Spytkowicach
dzięki czemu również dobrze układa się współpraca z rodzicami. Nauczyciele
systematycznie podnoszą swoje umiejętności ( kursy, warsztaty, szkolenia) dlatego
praca z dziećmi prowadzona jest na wysokim poziomie z wykorzystaniem nowoczesnych
metod pracy.
DZIAŁALNOŚĆ
Dzieci biorą czynny udział w konkursach: plastycznych, muzycznych, teatralno – recytatorskich,
sportowych osiągając wysokie lokaty.
Ponadto przedszkole uczestniczy w uroczystościach gminnych: 11 listopada, 3 maja, majówka
pokoleń, Dni Spytkowic.
Dzieci prezentują swoje prace na wystawie w Bibliotece Publicznej i w Urzędzie Gminy.
Przedszkole organizuje wycieczki autokarowe m. in. do Teatrzyku Rabcio, ZOO w Krakowie,
kopalnia soli w Wieliczce, przejście graniczne w Chyżnym, skansen w Chabówce.
Do przedszkola zapraszane są zespoły muzyczne, teatralne, cyrkowe.
Dużym wsparciem służą rodzice pomagając przy organizacji imprez, wyjazdów oraz finansują
drobne naprawy czy wyposażenie sal i ogrodu.
Przedszkole oferuje zajęcia dodatkowe z religii i języka angielskiego oraz pomoc pedagogiczną i
logopedyczną

Przedszkole jest czynne w godzinach od 7.00 – 16.00.
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OSIĄGNIĘCIA PRZEDSZKOLA
ROK 2004/ 2005

GMINNY KONKURS „ PALMA
WIELKANOCNA”
( palmy małe )
Klaudia Walek – I miejsce
( palmy średnie)
Karol Kalemba – I miejsce
Ania Dziwisz – III miejsce

KONKURS MALARSTWA I RZEŹBY W
MAKOWIE PODHALAŃSKIM „ BOŻE
NARODZENIE W OBRAZACH”
Julia Niedźwiedź – I miejsce
Patrycja Smółka – III miejsce
VIII PODHALAŃSKI PRZEGLĄD
JASEŁKOWY – wyróżnienie
Sylwia Miśkowiec
Lila Lubińska
Natalia Rusnak
Weronika Korbel
Karolina Rusnak
Łukasz Kadzik
Hubert Borzęcki
Jaś Krupa
Jakub Chmura
Szczepan Biskup
Damian Kojs
Artur Salabura
Krzyś Murzyn
Magda Murzańska
Iza Konieczny
Agnieszka Możdżeń

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY
„ MOJE SPYTKOWICE”
Agnieszka Możdżeń – I miejsce
Julia Lenart – I miejsce
KONKURS PLASTYCZNY W JAŚLE
„ WIEMY, JAK ZDROWYMI BYĆ”
Małgosia Bal – wyróżnienie
KONKURS PLASTYCZNY
„ RABKA – MIASTO DZIECI – MIASTO
MARZEŃ”
Justyna Ferek- nagroda
Emilka Gromczak, Jakub Chmura – wyróżnienie
KONKURS PLASTYCZNY W ZAWIERCIU
„ CHODŹMY ŁĄKĄ, LASEM, POLEM”
Julia Lenart – I miejsce
Natalia Rusnak – wyróżnienie

V ZAWODY W NARCIARSTWIE
ALPEJSKIM O PUCHAR PRZECHODNI
WÓJTA GMINY SPYTKOWICE
Karolina Rusnak –I miejsce
Daniel Ziobro – I miejsce
Michał Ziobro – III miejsce
Andrzej Chrobak – IV miejsce
Damian Kojs – V miejsce
Łukasz Kadzik – VI miejsce

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY
„ OBROŃ SIĘ PRZED NAŁOGAMI”
Artur Salabura – I miejsce
Karolina Rusnak – I miejsce
Alicja Komperda – I miejsce
Małgosia Bal – I miejsce
Julia Lenart – I miejsce
Ania Dziwisz - wyróżnienie
KONKURS PLASTYCZNY W
CZĘSTOCHOWIE
„WIOSNA W OCZACH DZIECKA”
Ewelina Biskup – wyróżnienie
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DNI SPYTKOWIC 2005
Serdecznie zapraszamy mieszkańców na tradycyjne obchody Dni
Ziemi Spytkowickiej, które w tym roku odbędą się w dniach 25-26
czerwca.
–

25 czerwca: zawody rowerowe o Puchar Dni Spytkowic, w godzinach:
9.00 – (zapisy),
10.00 – start, wyścig “francuski”; konkurs jazdy na jednym
kole, itp.

–

26 czerwca: początek oficjalnych uroczystości o godz. 15.00;
w programie m. in.: występy zespołów muzycznych, regionalnych,
Koła Gospodyń Wiejskich oraz zabawa taneczna.

Szczegółowy

plan

uroczystości

zostanie

wywieszony

na

tablicach

informacyjnych i w punktach handlowych na terenie gminy.
Wójt i Rada Gminy Spytkowice
INFORMACJA
W dniu 10 czerwca 2005 roku na XXXIV Sesji Rady Gminy Spytkowice został
przyjęty Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Spytkowice na

lata 2005-2013. Pełny

tekst zostanie zamieszczony na witrynie internetowej naszej Gminy.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania, rozdzielania na kolejne numery „Kuriera”
artykułów i ogłoszeń.
Adres do korespondencji:
„Redakcja Kuriera Spytkowickiego”
34-745 Spytkowice 26
E-mail: kurierspytkowicki@spytkowice.pl
zapraszamy na witrynę internetową www.spytkowice.pl
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