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Przyjaciele Tygrysa
Wykaz grup Przedszkola Miejskiego nr 23 w Gorzowie Wlkp.

sala nr 1 – GRUPA I

TYGRYSY ŚMIAŁE!

NAUCZYCIELKI: Janina Pławska, Anna Bachowska

POMOC: Małgorzata Wieromiejczyk, 

sala nr 2 – GRUPA I a

TYGRYSY MAŁE!

NAUCZYCIELKI: Alina Reczulska, Anna Bachowska, Magdalena Marciniak

POMOC: E. Paluszkiewicz

sala nr 3 – GRUPA II

TYGRYSY ŚMIAŁE!

NAUCZYCIELKI: Paula Szutowicz, Marta Fiedkiewicz

POMOC: Elzbieta Łagoda

sala nr 4 – GRUPA IIa

TYGRYSY BRYKAJĄCE!

NAUCZYCIELE: Aleksandra Karpik, Katarzyna Hrabska

Sala nr 5 GRUPA III

Tygrysy BYSTRE 

NAUCZYCIELKI: Dorota Ćwiertniak, Jolanta Murdza, Hanna Cieslak

sala nr 6 – GRUPA IIIa

TYGRYSY ODWAŻNE!

NAUCZYCIELKI: Magdalena Marciniak, Hanna Cieślak

sala nr 7 – GRUPA IV

TYGRYSY WSPANIAŁE!

NAUCZYCIELKI: Agnieszka Sterniczuk, Joanna Gręda



Czas pracy przedszkola

Przedszkole jest czynne w godz. od 6.30 do 16.30. 

Przyjmowanie dzieci odbywać się będzie do godz. 8.15,

a wydawanie od godziny 14.30. 

Czas pracy poszczególnych oddziałów:
Gr.I - 7.00 -16.00

Gr.Ia - 7.00 -16.00

Gr.II - 6.30 -16.30

Gr.IIa - 7.00 -16.00

Gr.III - 7.30 -16.00

Gr.IIIa - 7.00 -16.00

Gr.IV - 7.00 -16.00

Od godziny 6.30 do godziny 7.00 i w godzinach od 16.00 do 16.30 

funkcjonują grupy łączone. 

Proszę unikać w miarę możliwości przyprowadzania i odbierania 

dzieci w tym czasie.



Opłaty za przedszkole

Opłata za każdą rozpoczętą godzinę płatnych zajęć pobytu dziecka 

przed 8.00 i po 13.00 wynosi 1,00 zł

Zwolnienia z opłat za godziny: posiadacze Karty Dużej Rodziny  oraz  drugie dziecko 

uczęszczające do przedszkola jeśli dochód w rodzinie na osobę nie przekracza 200% 

kryterium dochodowego na osobę w rodzinie 

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 7,50 zł
Bardzo Ważne!

wpłaty na konto należy dokonać z podziałem na żywienie i świadczenia

należy również opisać przelew: imię i nazwisko dziecka, grupa

obowiązuje program iPrzedszkole wg, którego naliczane są
płatności poprzez odbijanie karty w czytniku – zasady na stronie 

internetowej przedszkola www.tygrysek.gorzow.pl

Opłata na konto Rady Rodziców 120,00 zł w I semestrze i

120,00 zł w II semestrze (regulamin na stronie przedszkola)

Opłaty za materiały papiernicze w zależności od wykorzystanych 

środków- 40 zł grupy 3-latków pozostałe grupy otrzymają
informację przez komunikator

http://www.tygrysek.gorzow.pl/


Koncepcja pracy przedszkola

zgodna z podstawą programową wychowania 

przedszkolnego  i realizowanymi w przedszkolu 

programami

Misja i wizja przedszkola

Roczny plan pracy dydaktyczno-

wychowawczej

Miesięczne plany pracy poszczególnych 

oddziałów



MISJA NASZEGO PRZEDSZKOLA

Przedszkolak przyszłości

„                                            „Dziecko jest zapowiadającą się
zorzą człowieczeństwa,

istotą chłonną
i ciekawą wielkiego świata ludzi”

Stanisław Szuman

Wszystkie podejmowane przez przedszkole działania zmierzają do tego by:

nasze dzieci

rozwijały się w sprzyjającym środowisku, nabywały umiejętności dające 

kompetencje do życia w dynamicznie rozwijającym się świecie XXI wieku

ich rodzice:

darzyli nas zaufaniem i wsparciem

pracownicy przedszkola

mieli satysfakcję z wykonywanej pracy

przedszkole

cieszyło się uznaniem w środowisku



Naszym celem jest rozwijanie  kompetencji 

kluczowych dzieci:

1. Porozumiewanie się w języku ojczystym

2. Porozumiewanie się w językach obcych

3. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje 

naukowo-techniczne

4. Kompetencje informatyczne

5. Umiejętność uczenia się
6. Kompetencje społeczne i obywatelskie

7. Poczucie inicjatywy i przedsiębiorczość
8. Świadomość i ekspresja kulturalna

Kompetencjami kluczowymi są te, których wszyscy potrzebujemy do

osobistego rozwoju i zatrudnienia, a także aktywnego udziału w życiu

społecznym.

Kompetencje kluczowe to połączenie wiedzy, umiejętności                          

i postaw odpowiednich do sytuacji.



PRZEDSZKOLNY ZESTAW 

PROGRAMÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 23

W GORZOWIE WLKP. w roku 2020/20221

 Program wychowania przedszkolnego "Zbieram, poszukuję, badam"

Dorota Dziamska i Marzena Buchnat

 Program „Szkoła promująca zdrowie”- Aleksandra Karpik , Magdalena 

Marciniak                                      

 Program współpracy polsko-niemieckiej- Dorota Ćwiertniak

 Program języka angielskiego dla dzieci 5-6 letnich Magdaleny Turłaj

 „Dwujęzyczne dzieci” program języka angielskiego dla dzieci 3-4- letnich

 „Języczek gimnastyczek”-program profilaktyki logopedycznej                        

Aleksandra Karpik

 Program grupowych zajęć logopedycznych – Jolanta Talaska

 „Idź ty lepiej Koziołeczku szukać swego Pacanowa”- program edukacyjny



Zadania realizowane w całym przedszkolu:

ZADANIE I: 

„Idź ty lepiej Koziołeczku szukać swego Pacanowa”- rozwijanie 

zainteresowań czytelniczych i teatralnych przedszkolaków

Rozwijamy kompetencje:

Porozumiewanie się w języku ojczystym

Świadomość i ekspresja kulturalna

Umiejętność uczenia się
Kompetencje społeczne i obywatelskie

ZADANIE  II:

„Inżynierowie w przedszkolu” – zajęcia z kodowania

Rozwijamy kompetencje:

Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-

techniczne

Kompetencje informatyczne

Umiejętność uczenia się



Zajęcia rozwijające uzdolnienia dzieci w poszczególnych grupach:

Grupa I
Innowacja pedagogiczna: „Samodzielny przedszkolak”

Metoda projektu: „Świat książek” – zajęcia z bajkpterapii

Elementy pedagogiki Daltońskiej 

Elementy pedagogiki Marii Montessori

Grupa Ia

Innowacja pedagogiczna: „Samodzielny przedszkolak”

Metoda projektu: „Świat książek” – zajęcia z bajkpterapii

Elementy pedagogiki Daltońskiej

Grupa II

Program zajęć muzycznych „Tygrysy Śmiałe grają, tańczą i śpiewają” 

Program z elementami pedagogiki Marii Montessori: „Pozwól mi zrobić to samemu”

Program rozwijający emocje: „Krokodyl w akcji”

Pedagogika zabawy Klanza

Metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss

. 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia dzieci w poszczególnych grupach:

Grupa I
Innowacja pedagogiczna: „Samodzielny przedszkolak”

Metoda projektu: „Świat książek” – zajęcia z bajkpterapii

Elementy pedagogiki Daltońskiej 

Elementy pedagogiki Marii Montessori

Profilaktyka logopedyczna

Profilaktyka logopedyczna

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Scherborn

Kodowanie na dywanie

Profilaktyka logopedyczna



Grupa IIa

Program rozwijający emocje „Krokodyl w akcji”

Innowacja pedagogiczna: „Moje sylabki”

Program zajęć muzycznych „Tygrysy Śmiałe grają, tańczą i śpiewają” 

Metoda projektu: „Mali odkrywcy”

Pedagogika zabawy Klanza

Metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss

Profilaktyka logopedyczna

Grupa III

Poranny krąg

Kodowanie na dywanie

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Scherborn

Elementy pedagogiki Marii Montessori

Elementy pedagogiki Froebla

Terapia logopedyczna

Grupa IIIa

Program taneczny „Love Ludowe”

Metoda projektu „Teatr do góry nogami”

Kodowanie na dywanie

Pedagogika zabawy Klanza

Metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Scherborn

Terapia logopedyczna

Grupa IV

Program rozwijający umiejętność czytania: „Tygryskowe ABC” 

Metoda projektu: „Tajemnice wody”

Elementy pedagogiki Marii Montessori

Elementy pedagogiki Daltońskiej

Metoda kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona

Terapia logopedyczna



Rodzice w przedszkolu

partnerzy

w edukacji i wychowaniu dzieci

uczestnicy działań edukacyjnych

uczestnicy i współtwórcy 

uroczystości przedszkolnych



Rada Rodziców w przedszkolu
Zebranie grupowe

Wybór trójek grupowych

Wybór przedstawiciela do prezydium Rady Rodziców

(po jednym przedstawicielu z każdej grupy)

Zadania Rady Rodziców określa Ustawa o Systemie Oświaty 

zawarte w Regulaminie Rady Rodziców



Przeznaczenie środków  Rady Rodziców:

 Wycieczki

 Edukacja muzyczna, teatralna, ekologiczna, matematyczna…

 Wycieczki, lekcje muzealne

 Przejazdy

 Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych

 Zakup  sprzętu na plac zabaw…

 Zakup nagród na konkursy przedszkolne

 Ubezpieczenie wycieczek zagranicznych

 Wkład własny finansowy w  realizacji projektów PNWM

………………………………………………………………………………

WAŻNE !!!!
Bardzo, bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy poprzez 

dodatkowe wpłaty i darowizny w postaci materiałów budowlanych, 

przyczynili się do powstania gabinetu zajęć dodatkowych do 

realizacji zadań z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.



Obroty w roku szkolnym 2020/2021

Wpływy 39265,87 zł
Wydatki : 34776,7 zł
Środki zaoszczędzone: 4494,17 zł

Wydatki:

 Koncerty, filharmonia, teatr - 5588,00 zł
 Zakup pomocy dydaktycznych - 6153,00 zł ( pomoce do kodowania i 

kącik montessoriański)

 Zakup elementów na plac zabaw - 10450,00 zł
 Organizacja wymiany zagranicznej – 1374,00 zł
 Organizacja zakończenia roku szkolnego 6- latków 3600,00 zł
 Działania w grupach: wycieczki, przejazdy, pomoce – 4645,00 zł
 Remont i wyposażenie gabinetu zajęć dodatkowych 2442,00 zł
 Opłaty bankowe i mylne wpłaty rodziców 520,00 zł



Organizacja pracy 
 Każda zmiana w diecie dziecka musi być zgłoszona u kierownika 

gospodarczego pisemnie – zaświadczenie lekarskie od specjalisty 

odnawiamy każdego roku.

 Nie podajemy dzieciom żadnych leków na terenie przedszkola. 

 Do przedszkola przyprowadzamy tylko dzieci zdrowe bez oznak 

przeziębienia! 

 Jeżeli dziecko zachoruje na chorobę zakaźną lub wszawicę natychmiast 

informujemy przedszkole i pozostawiamy dziecko w domu.

 O terminach zebrań z rodzicami powiadomimy w stosownym czasie

 Rodzice dzieci 4,5,6- letnich do 4 września składają przy wejściu do 

przedszkola dokumenty zamieszczone do pobrania (upoważnienie do 

odbioru dziecka, zgody na działania dydaktyczno -wychowawcze w 

przedszkolu i informacje o zmianach w danych osobowych).

 Wszyscy rodzice składają oświadczenie nr 2..



 Wszystkie ważne informacje zamieszczane będą na komunikatorze, 

stronie internetowej i na tablicach ogłoszeń w oknach przedszkola

 Informacje dotyczące logowania do systemu iPrzedszkole znajdują się na 

stronie internetowej przedszkola. 

 Rodzice 3- latków i nowoprzyjętych dzieci w momencie otrzymania kart 

do czytnika muszą założyć konto w systemie  iPrzedszkole i zarejestrować
karty.

 Do momentu otrzymania kart i ich zarejestrowania (okres adaptacyjny 

maksymalnie 2 tygodnie) nowe dzieci będą miały naliczane 3 godziny 

pobytu dziecka w przedszkolu dziennie.

 Szczegółowo organizację pracy opisuje Statut  i spójny z nim Regulamin 

Przedszkola, z którymi rodzice maja obowiązek się zapoznać i do nich 

stosować.



Dziękuję za uwagę.
Proszę się z nami kontaktować w każdej ważnej 

sprawie. Na bieżąco będziemy rozwiązywać
wszystkie problemy.
Telefon do przedszkola: 95 7350678

e-mail: p23@edu.gorzow.pl

Komunikator iPrzedszkole

Telefon tylko w sprawie zachorowań na COWID-19 

667659250

Jolanta Talaska dyrektor przedszkola

mailto:p23@edu.gorzow.pl

