O NASZEJ PLACÓWCE

Przedszkole nr 5 w Gryfinie rozpoczęło swoją działalność w 1980 roku.
W 2009 roku uroczyście nadano placówce imię „Calineczka”. Obecnie pełna nazwa brzmi:
Przedszkole nr 5 im. Calineczki w Gryfinie.
Placówka posiada swoje logo, wyeksponowane na ścianie budynku
i nad wejściem do przedszkola.
Przedszkole działa na podstawie „Statutu” i długofalowej koncepcji pracy przedszkola,
co roku modyfikowanej na podstawie wniosków rodziców i nauczycielek, wynikających
z prowadzonych ewaluacji i pracy wychowawczo- dydaktycznej. Koncepcja zawiera misję,
wizję i kierunki rozwoju naszego przedszkola.
Praca wychowawczo- dydaktyczna opiera się na Programie Wychowawczo – profilaktycznym
„U nas w 5-ce”, który został opracowany przez radę pedagogiczną przy współudziale
rodziców naszych wychowanków. Przedszkole

realizuje programy edukacyjne zgodne

z

podstawie

założeniami

przedszkolnego,

i

warunkami

których

zawartymi

głównym

w

zadaniem

jest

programowej

wszechstronny

wychowania

rozwój

naszych

wychowanków. Wszystkie nasze działania są bezpośrednio skierowane na dziecko, jego
potrzeby i zainteresowania.
Placówka posiada bardzo dobre warunki socjalno-bytowe. Przestrzenne i słoneczne sale
zabaw,

korytarze, szatnie i gabinety specjalistyczne. Wszystkie pomieszczenia są

wyposażone w atrakcyjny sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb,
możliwości i zainteresowań naszych wychowanków, pobudzający ich do różnorodnej
aktywności.

Przedszkole otoczone jest placem zabaw dla dzieci, wyposażonym w sprzęt do zabaw
ruchowych. Wokół jest dużo zieleni, co sprawia, że dzieci chętnie i często korzystają z pobytu
na świeżym powietrzu.
Przedszkole stwarza dzieciom warunki do rozwijania zainteresowań, poprzez organizowanie
zajęć dodatkowych. Dzieci mają możliwość wyboru i korzystania z oferty w zakresie nauki
języka niemieckie, aktywności ruchowej, tanecznej i sprawnościowej.
W przedszkolu w ramach oferty bezpłatnej organizowana jest specjalistyczna pomoc
psychologiczno-pedagogiczna
i

pedagogicznej

w

zapobiegania

zakresie

wspomagania:

wadom

postawy

rozwoju
naszych

mowy,

terapii

przedszkolaków.

W 1999 roku ukazał się pierwszy numer Gazetki Przedszkolaka „U nas w 5-ce”, do dziś jest
wydawana

i

rozprowadzana

wśród

rodziców

naszych

wychowanków.

W gazetce można znaleźć ciekawe informacje na temat naszej pracy wychowawczodydaktycznej, organizowanych wycieczkach i spacerach , uroczystościach i osiągnięciach
naszych wychowanków. Jest kącik zabaw dla przedszkolaków i kącik pedagogizacji dla
rodziców.
Dzieci wspólnie z rodzicami i całym personelem przedszkola systematycznie wspierają,
swoim

zaangażowaniem

akcje

charytatywne,

pomagają

potrzebującym

dzieciom

i zwierzętom, biorą udział w akcjach i konkursach ogólnopolskich.
Przedszkole jest powiązane licznymi kontaktami i więzami współpracy z osobami
prywatnymi, instytucjami, przedsiębiorcami z terenu naszego miasta i okolic, którzy
wspierają naszą działalność wychowawczo-dydaktyczną, podejmowane przez nas różnorodne
przedsięwzięcia i nie oczekują nic w zamian. Dla wielu z nich najważniejszy jest uśmiech
dziecka, ale my zawsze o nich pamiętamy, staramy się odwdzięczyć podziękowaniem,
życzeniami świątecznymi na własnoręcznie przygotowanych kartach świątecznych,

albo

uatrakcyjniając ich spotkania naszymi występami. Szczególne podziękowania zawsze
kierujemy do Firmy FIEGE E – COM LOGISTICS Sp. z o. o., która zawsze wspiera nasze
przedszkole wspaniałymi podarkami edukacyjnymi i innymi niespodziankami dla dzieci
i personelu.
Na szczególna uwagę zasługuje współpraca naszego przedszkola z innymi placówkami
oświatowymi z naszego miasta i okolic oraz z przygranicznych niemieckich miejscowości.
Zatrudniona w placówce kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje zawodowe, które
wciąż doskonali organizując i biorąc aktywny udział w warsztatach i szkoleniach.
Informacje o nas można znaleźć na stronie internetowej : www.calineczka-gryfino. pl oraz
www.gryfino.pl (BIP – Przedszkole Nr5), a nawiązać z nami kontakt poprzez pocztę:

calineczkap5@wp.pl. lub calineczka.przedszkole5@gryfino.pl
1 września 2019 r. przedszkole zatrudnia 37 pracowników, w tym 15 nauczycieli i 17
pracowników administracji i obsługi.
BAZA PRZEDSZKOLA:
•

placówka posiada 5 sal dydaktycznych (wyposażone w atestowane, nowoczesne
meble dostosowane do wzrostu dzieci)

•

hol (organizacja zajęć i zabaw ruchowych, muzycznych, teatralnych, uroczystości,
koncertów),

•

mała sala do prowadzenia zajęć logopedycznych, pracy indywidualnej,

•

gabinet do nauki języka niemieckiego,

•

gabinet pomocy przedlekarskiej

•

ogród przedszkolny bogaty w różnorodne krzewy i drzewa (wyposażony
w przyrządy do ćwiczeń i zabaw na świeżym powietrzu)

•

zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne.

Wszystkie sale przedszkolne posiadają zestawy pomocy dydaktycznych, gier, planszy,
zabawek, klocków i innych. W salach zorganizowane są kąciki tematyczne
i stałe, np. kącik do obserwacji przyrodniczych, kącik czytelniczy itp.

