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S T R E Ś C IP I S



Projekt  „Kreatywne przedszkola” współfinansowany przez Unię Europejską ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Okres realizacji  projektu            od 01.08.2016 do 30.06.2017

Całkowita wartość                                                  599.717,50 zł

 - w tym  dofinansowanie z UE                                                        509.759,87 zł (85 %)

 W ramach projektu „Kreatywne przedszkola” utworzono 43 nowych miejsc dla 
dzieci w wieku 3-5 lat w nowych przedszkolach w Zespołach Szkolno-Przedszkol-
nych w  Brzeźniku, Ocicach i Żeliszowie. Przedszkola zostały wyposażone w meble, 
sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne. Dzieci objęte wsparciem uczestniczą w zaję-
ciach dodatkowych z języka angielskiego, profilaktyki logopedycznej, ogólnorozwojo-
wych z elementami  gimnastyki korekcyjnej usprawniające motorykę małą i dużą oraz 
warsztatach aktywności twórczej. 

 Realizacja działań podjętych w ramach projektu przyczyni się do zwiększenia 
liczby miejsc przedszkolnych w Gminie Bolesławiec oraz do osiągnięcia jego celu 
głównego, jakim jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom w wie-
ku 3-5 lat poprzez utworzenie nowych 43 miejsc przedszkolnych w nowo utworzo-
nych przedszkolach w Brzeźniku, Ocicach, Żeliszów podlegających pod Gminę Bole-
sławiec.

 W ramach projektu utworzono 9 nowych miejsc pracy.

 W ramach realizowanych w nowych przedszkolach działań przestrzegana jest 
zasada równości szans i niedyskryminacji. Czynności podejmowane przez nauczycieli 
ukierunkowane są na podejmowanie współpracy z różnymi organami oraz instytucja-
mi, które funkcjonują na terenie Gminy Bolesławiec. Personel przedszkoli troszczy się 
poprzez tego typu działania, aby dzieci uczęszczające do przedszkoli wiejskich miały 
dostęp do tych samych form aktywności, co dzieci z obszaru miejskiego. Przedszkola 
w gminie Bolesławiec dążą do tego, by rozwijać pasje i zainteresowania dzieci nieza-
leżnie od ich dostępności na terenie wiejskim. 

Informacja o projekcie
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 Z dniem 1 września 2016r. 

Szkoła Podstawowa w Ocicach 

przekształcona została w Zespół 

Szkolno-Przedszkolny. Oznacza 

to, że wzbogaciła swoją ofertę 

edukacyjną o kolejny etap kształ-

cenia, zapewniając tym samym 

13 miejsc dla dzieci przedszkol-

nych od 3. do 5. roku życia. Dzię-

ki funduszom z Unii Europejskiej, 

pod hasłem projektu „Kreatywne 

Przedszkole”, zostaliśmy doposa-

żeni m. in. w tablicę multimedial-

ną, laptop, aparat fotograficzny, 

telewizor, urządzenie wielofunk-

cyjne oraz wiele innych, niezwy-

kle pomocnych sprzętów, dzięki 

którym wachlarz możliwości 

pracy z najmłodszymi miesz-

kańcami gminy został znacznie 

urozmaicony.

Ocice
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 Przedszkole ściśle współpracuje ze szkołą po-

przez organizację wspólnych imprez, m.in. kierma-

szu świątecznego, apeli okolicznościowych, Wigilii 

Środowiskowej czy koncertów Filharmonii Dolno-

śląskiej. Jako przedszkole nawiązaliśmy współpracę 

z Biblioteką Gminną, wspieramy czytelnictwo np. 

poprzez organizację Dnia Postaci z Bajek oraz biorąc 

udział w projekcie „Wędrująca Książka”. 

 W ramach projektu „Kreatywne przedszkole” 

dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych z języka 

angielskiego, profilaktyki logopedycznej oraz ogól-

norozwojowych z elementami gimnastyki korekcyj-

nej, usprawniających motorykę małą i dużą. Dodat-

kowo prowadzone są zajęcia, wspierające zmysłową 

integrację sensoryczną oraz warsztaty kulinarne. Te 

ostatnie prowadzone są co najmniej raz w miesią-

cu na terenie kuchni szkolnej, a w czasie ich trwania 

dzieci, przy pomocy osób dorosłych, przygotowują 

różne smakołyki, np. dżem dyniowy, faworki, babecz-

ki. Zajęcia te sprzyjają rozwojowi nawyków i zacho-

wań, prowadzących do samodzielności oraz świado-

mości potrzeby dbania o zdrowie.
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 Prowadzone doświadczenia pobudzają 

wszystkie zmysły, poprzez które dzieci odbierają 

bodźce ze świata. Wspieramy aktywność przedszko-

laków, podnosząc poziom integracji sensorycznej        

i umiejętności korzystania z rozwijających się proce-

sów poznawczych, co niezbędne jest do prawidło-

wego i harmonijnego rozwoju dziecka.

 Na zajęciach organizowane są święta trady-

cyjne oraz te niestandardowe, np. Dzień Przedszko-

laka, Dzień Dyni, Dzień Kubusia Puchatka, Dzień 

Ziemi czy Mój dom jest biało-czerwony. Działania te 

kształtują uczucia przywiązania do ojczyzny, umie-

jętności zachowania się podczas uroczystości, pro-

mowania zdrowego stylu życia, integracji dzieci oraz 

umiejętności pracy w zespole. Dbamy również o to, 

aby dzieci czuły się wyjątkowe poprzez organizowa-

nie im w przedszkolu urodzin. Jesteśmy placówką 

dbającą o to, by dzieci posiadały świadomość eko-

logiczną, co potwierdza fakt, że wspólnie posadziły-

śmy w tym roku drzewa na terenie Zespołu Szkolno-

-Przedszkolnego.  

 Celem naszej pracy jest wsparcie całościowe-

go rozwoju dziecka. Przekraczając próg przedszkola 

wnosi ono ze sobą różne doświadczenia, wiadomo-

ści i umiejętności. Naszą rolą jest rozpoznawanie 

indywidualnych predyspozycji każdego wychowan-

ka, zarówno w celu wspomagania jego rozwoju, jak           

i z myślą o rozwijaniu jego talentów.
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 Od 1 września 2016r.         

w Brzeźniku funkcjonuje Zespół 

Szkolno-Przedszkolny, w skład 

którego wchodzi Szkoła Pod-

stawowa oraz Publiczne Przed-

szkole. To ostatnie utworzone 

zostało dzięki współfinansowa-

niu ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ra-

mach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020. 
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 Obiekt przedszkola, jego bazę lokalową i dydaktyczną 

cechuje wysoki standard. Stworzone są tu właściwe warunki 

do realizacji optymalnego procesu edukacji i rozwoju dziec-

ka. Budynek został zmodernizowany i dostosowany do po-

trzeb przedszkola. Powstały dwie funkcjonalne i przestronne 

sale dydaktyczne, każda posiada własną łazienkę. Na parterze 

umiejscowione zostały szatnia i pion żywieniowy. Przedszkole 

posiada oddzielne wejście. W dni pogodne dzieci mogą korzy-

stać z placu zabaw, który wyposażony jest w sprzęt i zabawki 

dla dzieci.

 W przedszkolu funkcjonują 2 oddziały – procesem na-

uczania, wychowania i opieki objętych jest 38 wychowanków,  

a większość z nich przebywa w placówce w godzinach powy-

żej obowiązującej podstawy programowej. Do przedszkola 

przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci 5- i 6-let-

nie realizują tu obowiązek rocznego przygotowania przed-

szkolnego.

 Są tu zatrudnione 3 nauczycielki, w tym 2 dyplomowa-

ne i 1 stażystka. Dodatkowo jedna nauczycielka ma ukończo-

ne studia podyplomowe z terapii pedagogicznej z arteterapią 

oraz z oligofrenopedagogiki, co w znacznym stopniu ułatwia 

pracę z dziećmi z trudnościami. Nauczycielki w pracy z dziec-

kiem wspomagane są przez personel obsługi, tj. pomoc na-

uczyciela.

 Kadra placówki tworzy zgrany zespół. Pracownicy są    

w pełni oddani swojej pracy zawodowej, która ukierunkowana 

jest przede wszystkim na wszechstronny rozwój naszego wy-

chowanka oraz na realizację potrzeb i oczekiwań rodziców.
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 Zajęcia w przedszkolu mają charakter zajęć twórczych. 

Dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności podczas zajęć prowa-

dzonych nowatorskimi metodami. W ramach projektu, oprócz 

zajęć dydaktycznych, prowadzone są zajęcia z języka angiel-

skiego, ćwiczenia ogólnorozwojowe z gimnastyką korekcyjną 

oraz zajęcia logopedyczne. Zajęcia dodatkowe prowadzone 

są przez nauczycieli mających pełne kwalifikacje. Przedszkole 

wyposażone zostało w meble, pomoce dydaktyczne, zabawki                     

i sprzęt audiowizualny. Dzieci młodsze lub przebywające dłu-

żej w przedszkolu mają możliwość wypoczynku w kąciku, wy-

posażonym w leżaki i pościel.

 Dużą wagę przywiązujemy do współpracy przedszkola 

z środowiskiem rodzinnym wychowanków. Współpraca z ro-

dzicami przebiega zgodnie z przedszkolnym programem „Ro-

dzic naszym partnerem” i oparta jest na zasadach wzajemnego 

zaufania, jedności oddziaływań, pozytywnej motywacji, życzli-

wości i przychylności dla naszej działalności edukacyjnej. 

 Wśród rodziców przedszkole cieszy się bardzo dobrą 

opinią. Możemy zawsze liczyć na ich pomoc i zaangażowanie. 

Zintegrowaliśmy ich wokół realizacji statutowych zadań przed-

szkola. Rodzice są współorganizatorami naszych uroczystości              

i imprez przedszkolnych oraz czują się współgospodarzami 

placówki. We współpracy z nimi zostały zorganizowane takie 

uroczystości jak Dzień Przedszkolaka, Mikołajki, Andrzejki, Ja-

sełka, Dzień Babci i Dziadka czy Dzień Ziemi.

 Najważniejszym priorytetem dla Zespołu Szkolno-

-Przedszkolnego w Brzeźniku jest szczególna dbałość o wysoki 

poziom pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej oraz      

o szeroką ofertę edukacyjną, spełniającą oczekiwania uczniów, 

rodziców, nauczycieli i środowiska lokalnego. 12
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 Zespół Szkolno-Przed-

szkolny w Żeliszowie tworzą 

Przedszkole Publiczne w Żeli-

szowie oraz Szkoła Podstawowa 

im. Jana Brzechwy w Żeliszowie. 

Przedszkole zostało uruchomio-

ne w roku szkolnym 2016/2017, 

natomiast szkoła jest placówką 

z 70-letnimi tradycjami. W ob-

wodzie Zespołu znajdują się Że-

liszów, Stare Jaroszowice, Nowe 

Jaroszowice, Suszki i Ustronie.

Żeliszów

14



 Nauka w szkole ma charakter jednozmia-

nowy. Dzieci uczą się języka niemieckiego i an-

gielskiego. Nauczyciele wykorzystują technolo-

gię informacyjno-komunikacyjną, a sale lekcyjne 

wyposażone są w tablice interaktywne. W szkole 

prowadzi się dzienniki elektroniczne. Uczniowie 

dojeżdżający mają zapewnioną pomoc ze strony 

opiekunów w transporcie autobusowym, a także 

korzystają z opieki świetlicy szkolnej oraz ciepłych 

posiłków.

 Przedszkole Publiczne w Żeliszowie obej-

muje opieką dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które 

pracują w dwóch grupach dydaktycznych. Te, 

uczęszczające do grupy starszej (5 i 6 lat), przygo-

towują się do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. 

 Dzięki przystąpieniu do projektu „Kreatyw-

ne przedszkola”, współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 

2014-2020, możliwym stało się stworzenie wa-

runków do objęcia wychowaniem przedszkolnym 

dzieci od 3. roku życia, kompleksowe wyposażenie 

sali dydaktycznych, organizacja zajęć dodatko-

wych oraz zatrudnienie wykwalifikowanej kadry. 

W projekcie bierze udział 15 dzieci w wieku od 3 

do 5 lat. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze pro-

wadzone są przez dwie nauczycielki przy wspar-

ciu pomocy nauczyciela. Dzieci objęte są opieką 

w godzinach od 6:00 do 16:00.

 Sala przedszkolna jest duża, przestronna, 

kolorowa oraz bogato wyposażona w zabawki, 

pomoce dydaktyczne, stymulujące rozwój dziec-

ka w każdym wieku. Pomagają one w prowadze-

niu codziennych zajęć oraz rozwijają ciekawość 

przedszkolaków. U dzieci w wieku przedszkolnym 

najintensywniej rozwijają się procesy poznawcze, 

takie jak pamięć, uwaga, myślenie.   

 W trosce o optymalny rozwój tych funkcji 

w naszej placówce wykorzystuje się najnowocze-

śniejsze osiągnięcia technologii multimedialnych 

w edukacji, czyli tablicę interaktywną. Współpra-

cuje ona z laptopem oraz wysokiej klasy projek-

torem i jest nieoceniona w pracy z dzieckiem. 

Pozwala na układanie puzzli, rozwiązywanie za-

gadek, rebusów, wykonywanie ćwiczeń grafo-

motorycznych, rozwija spostrzegawczość, ćwiczy 

pamięć itp. 15



 W naszym przedszkolu dzieci wprowadzane są w ma-

giczny świat teatru poprzez zabawy rozwijające wyobraźnię 

i wrażliwość oraz kształtujące osobowość i pomagające          

w rozładowaniu nagromadzonych emocji. Dzieci mają okazję 

przekonać się, jak wielki potencjał tkwi w ich ciele i głosie.

 Przedszkolaki otwarte są na rozmaite akcje, dotyczące 

środowiska naturalnego. Biorą aktywny udział w Sprzątaniu 

Świata, a podczas Dnia Ziemi sadzą drzewka na terenie przed-

szkola. Angażują się w życie szkoły i biblioteki oraz przygoto-

wują rozmaite występy np. z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia 

Wiosny, Dnia Pluszowego Misia itp. Przedszkole nawiązuje 

również kontakty ze środowiskiem lokalnym. Zapraszamy oso-

by, które opowiadają nam o swoim zawodzie, zainteresowa-

niach lub pasjach. Odwiedzili nas m.in. żołnierz, policjant czy 

Zespół Śpiewaczy „Żeliszów”. 

 W ramach projektu „Kreatywne przedszkola” dzieci 

uczestniczą w zajęciach dodatkowych z języka angielskiego, 

profilaktyki logopedycznej, gimnastyki korekcyjnej z elemen-

tami ogólnorozwojowymi oraz warsztatów aktywności twór-

czej. Podczas zajęć z języka angielskiego rozwijają zdolno-

ści i umiejętności językowe, kształtują wyobraźnię i umysł 

poprzez zabawę i muzykę. Celem zajęć logopedycznych jest 

wspomaganie prawidłowego rozwoju mowy dziecka i trwałe 

jej usprawnianie, wczesne wykrycie ryzyka zaburzeń mowy, 

wad wymowy i podjęcie niezbędnych działań profilaktycz-

nych. Zajęcia polegają na usprawnianiu właściwego funkcjo-

nowania narządów mowy. Gimnastyka korekcyjna wspomaga 

harmonijny rozwój dziecka, poprzez kształtowanie różnorod-

nych umiejętności ruchowych. Rozwija motorykę małą i dużą, 

uczy nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała. Nato-

miast na warsztatach aktywności twórczych dzieci mają oka-

zję wyrazić siebie poprzez różne formy ekspresji plastycznej, 

teatralnej i muzycznej. Wielozmysłowe poznawanie świata 

sprzyja nauce, pozwala na rozwijanie talentów i pasji oraz od-

krywanie własnych zdolności.

 Na każdych zajęciach dydaktyczno-wychowawczych 

panują warunki, które rozbudzają naturalną ciekawość po-

znawczą dziecka. Przestrzegane są zasady równości szans         

i braku dyskryminacji. Zarówno dziewczynki, jak i chłopcy są 

zachęcani do podejmowania różnorodnych zadań. Wszystkie 

działania opierają się na zasadzie wzajemnego szacunku, rów-

nych praw i obowiązków.

 Projekt „Kreatywne przedszkola” pozwolił nam na pod-

niesienie poziomu edukacji przedszkolnej. Zapewnił prze-

strzeń dostosowaną dla dzieci w różnym wieku, dał możliwość 

wyrównania szans edukacyjnych na terenie wiejskim oraz za-

proponowania atrakcyjnej oferty edukacyjnej.
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 Przedszkole Publiczne 

w Kraśniku Dolnym zostało 

utworzone w ramach projektu 

„Radosne przedszkole” współ-

finansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach 

Programu Operacyjnego Kapi-

tał Ludzki, Priorytet IX, Działa-

nie: 9.1 Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie 

wysokiej jakości usług eduka-

cyjnych świadczonych w sys-

temie oświaty, Poddziałanie 

9.1.1 Zmniejszenie nierówno-

ści w stopniu upowszechnie-

nia edukacji przedszkolnej. 

Funkcjonuje od 1 września 

2014 roku i wraz ze Szkołą 

Podstawową wchodzi w skład 

Zespołu Szkolno-Przedszkol-

nego  w Kraśniku Dolnym.

18

Kraśnik
Dolny



19

 Utworzenie przedszkola pozwoliło na wzrost upo-

wszechnienia edukacji przedszkolnej poprzez wsparcie 

istniejącego oddziału przedszkolnego i wygenerowania 

dodatkowych 25 miejsc dla dzieci 3- i 4-letnich oraz dało 

możliwość zatrudnienia pięciu osób z terenu gminy Bo-

lesławiec. Ponadto umożliwiło rodzicom tychże dzieci 

realizację ambicji zawodowych poprzez podjęcie pracy 

zawodowej i poprawę warunków bytowych. W przed-

szkolu zapewniono 50 dzieciom możliwość zabawy i na-

uki w przyjaznych i bezpiecznych warunkach, pod opie-

ką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

 Placówka ma doskonałe warunki lokalowe i atrak-

cyjne wyposażenie w pomoce dydaktyczne. 1 września 

2016r. do użytku przedszkolaków został oddany nowy 

budynek, w pełni wyposażony i dostosowany do potrzeb 

najmłodszych. Przedszkole posiada dwie kolorowe, sło-

neczne sale dydaktyczne z zapleczem sanitarnym. Po-

mieszczenia wyposażone są w atestowane, nowocze-

sne meble, pomoce dydaktyczne, zabawki rozwijające 

aktywność dziecka, pobudzające wyobraźnię i inwencję 

twórczą. W salach znajdują się kąciki tematyczne do za-

baw oraz kąciki rekreacyjne, gdzie dzieci mogą wypo-

cząć i zrelaksować się. Przedszkole zapewnia dzieciom 

bezpieczny pobyt, wyposażone jest w monitoring wi-

zyjny i zamykane drzwi wejściowe. Teren przedszkolny 

jest rozległy, otoczony boiskami wielofunkcyjnymi oraz 

placem zabaw wyposażonym w ekologiczny, nowocze-

sny sprzęt do zabaw i ćwiczeń, w tym do zespołowej 

aktywności rekreacyjno-sportowo-ruchowej. Takie wa-

runki dają dzieciom możliwość długiego i atrakcyjnego 

pobytu w ogrodzie w ciągu całego roku. Tuż obok placu 

zabaw znajduje się sala gimnastyczna, z której korzystają 

także przedszkolaki, gdyż troska o wszechstronny rozwój 

fizyczny i psychiczny dziecka traktowana jest, jako waż-

ne zadanie Publicznego Przedszkola w Kraśniku Dolnym.

 Dzięki miłej, serdecznej i domowej atmosferze, 

stworzonej przez wszystkich pracowników, maluchy 

łatwo odnajdują się w grupach rówieśniczych i chętnie 

uczestniczą w różnych formach aktywności oferowa-

nych przez placówkę. Wdrożony został program adapta-

cyjny dla dzieci przychodzących po raz pierwszy do pla-

cówki.
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 Przedszkole podejmuje szereg dzia-

łań o charakterze prozdrowotnym, proekolo-

gicznym, promuje zdrowy styl życia i zdrowe 

odżywianie. Posiada program wychowawczy                                               

i profilaktyczny, w oparciu o który wdraża-

ne są normy zachowań dzieci w grupie oraz 

ujednolicane oddziaływania wychowawcze. 

Jest placówką przyjazną i innowacyjną, przy-

gotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, 

umożliwiającą wyrównywanie szans edukacyj-

nych. Przedszkole współpracuje ściśle ze szkoła 

podstawową. Nauczyciele systematycznie pro-

wadzą diagnozę pedagogiczną, która pozwala 

na ukierunkowanie i zindywidualizowanie pracy.

 Wychodząc naprzeciw potrzebom dzie-

ci i rodziców, placówka zapewnia rozszerzoną 

ofertę edukacyjną w postaci prowadzenia zajęć 

dodatkowych (język angielski, zajęcia rytmicz-

ne). Organizowanych jest wiele uroczystości, 

spotkań z ciekawymi ludźmi, wycieczek i warsz-

tatów z udziałem rodziców. Placówka zaspoka-

ja ciekawość świata małych ludzi i dba o to, aby 

każdy czuł się tak samo ważny i tak samo po-

trzebny. Rodzice aktywnie uczestniczą w podej-

mowaniu decyzji dotyczących zarówno działań 

organizacyjnych, jak i realizacji procesu wspo-

magania i rozwoju dzieci. Systematyczne dzia-

łania wychowawczo-edukacyjne przedszkola 

sprawiły, że placówka postrzegana jest jako bez-

pieczna i przyjazna dzieciom.
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 Zespól Szkolno-Przed-

szkolny w Kruszynie, w którego 

skład wchodzi Szkoła Podstawo-

wa i Przedszkole Publiczne, to 

największa placówka oświato-

wa w Gminie Bolesławiec. Edu-

kację i opiekę realizuje tutaj 180 

uczniów i dzieci, z których 49 to 

przedszkolaki w wieku od 3 do 

6 lat. Placówka rozwija się dy-

namicznie i ukierunkowana jest 

przede wszystkim na wszech-

stronny rozwój edukacyjny. 
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Kruszyn
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 W ostatnich latach Przedszkole Publiczne         

w Kruszynie było uczestnikiem projektów: m.in. we 

współpracy z Gminą Bolesławiec zrealizowano pro-

jekt „Przedszkole w Kruszynie bliskie dzieciom i rodzi-

nie”, współfinansowany. ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-

ki, Priorytet IX, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stop-

niu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. W ra-

mach projektu utworzono nowy oddział dla 15 dzieci            

w wieku 3-4 lat. Projekt odniósł spektakularny sukces, 

rodzice dzieci uczestniczących w projekcie byli bar-

dzo zadowoleni z usług nowo powstałego oddziału 

przedszkolnego. 

 Możliwości, które otrzymaliśmy w ramach pro-

jektu, są nie do ocenienia. Dzieci realizowały m.in. za-

jęcia z języka angielskiego, co było związane z kierun-

kiem na etapie szkolnym, gdyż w szkole prowadzone 

są od klasy I zajęcia z dwóch języków obcych: języka 

niemieckiego i języka angielskiego. W ramach za-

jęć korekcyjno-kompensacyjnych dzieci doskonaliły 

sprawność ruchową i manualną. Usprawniały funkcję 

wzrokową i słuchową oraz orientację przestrzenną. 

Projekty umożliwiły duży skok w rozwoju infrastruk-

tury, wyposażenia, stworzenia nowych miejsc dla 

przedszkolaków i przede wszystkim warunków, które 

w żaden sposób nie odbiegają od tych z prywatnych, 

miejskich przedszkoli. Zatrudnienie dodatkowej, wy-

soko kwalifikowanej kadry w przedszkolu i pomocy 

nauczyciela dało efekt finalny w postaci 100% naboru 

na wolne miejsca do przedszkola w dwóch oddzia-

łach.

 Obecnie Przedszkole Publiczne w Kruszynie 

mieści się w nowym obiekcie, który jest wybudo-

wany zgodnie z nowoczesnymi normami – przede 

wszystkim jest bezpieczne, przestronne i kolorowe. 

Mieści się w budynku piętrowym w bezpośrednim 

sąsiedztwie kompleksowo wyposażonego placu za-

baw, w którym przedszkolaki mogą oddać się swoim 

ulubionym zabawom. Posiadamy duże, estetyczne 

sale zabaw oraz jadalnie. Przy każdej sali znajduje się 

komfortowa łazienka dla dzieci. Sprzęt multimedial-

ny, zestawy edukacyjne, a przede wszystkim bardzo 

duże zaangażowanie nauczycieli, pozwalają na od-

krywanie i kształtowanie uzdolnień wśród najmłod-

szych.
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 W przedszkolu mieszczą się dwa oddziały, a grupy 

przedszkolne liczą sobie do 25 dzieci. Domowa atmosfera 

sprawia, że dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie i kom-

fortowo. W naszej placówce stają się bardziej samodzielne, 

pogłębiają wiedzę i rozwijają aktywność twórczą przy inspi-

racji przyrodniczej i plastycznej. Dzieci 3- i 4-letnie syste-

matycznie korzystają z dodatkowych z zajęć języka angiel-

skiego, które są realizowane w sposób pozwalający im na 

naukę poprzez zabawę, natomiast dzieci 5- i 6-letnie mają 

w stałej ofercie takie zajęcia. Dzięki współpracy z Zakładami 

Ceramicznymi w Bolesławcu dodatkową atrakcją są zajęcia 

plastyczne, w trakcie których najmłodsi mają możliwość 

malowania biskwitów ceramicznych. Wszystkie zajęcia są 

bezpłatne, podobnie jak realizacja podstawy programowej 

w ilości 5 godzin dziennie. Przedszkole jest czynne 5 dni         

w tygodniu od godz. 6.00 do godz. 16.00.

 W naszym przedszkolu tworzymy atmosferę sprzy-

jającą wszechstronnemu rozwojowi dziecka. Zapewnia-

my szeroką gamę różnorodnych oddziaływań, dzięki któ-

rym nasi wychowankowie nabywają wiedzę i umiejętności, 

przydatne podczas nauki w szkole. Realizując podstawę 

programową stosujemy w pracy aktywizujące metody pra-

cy, dostosowane do potrzeb i indywidualnych możliwości 
każdego dziecka. Naszym celem jest rozwój kreatywności  

u dzieci, czyli umiejętności rozwiązywania zadań w spo-

sób oryginalny. Dziecko kreatywne będzie potrafiło myśleć 

w sposób twórczy, elastyczny, będzie gotowe do tworzenia 

nowych, oryginalnych pomysłów, a przez to będzie potra-

fiło dostosować się do każdej sytuacji. Nasi wychowanko-

wie potrafią współdziałać w zespole, są aktywni w podej-

mowaniu działań, akceptują zdrowy styl życia, cechuje ich 

gotowość do działania na rzecz środowiska przyrodniczego 

i społecznego. Nasze nowoczesne, przestronne przedszkole 

niewątpliwie spełnia oczekiwania tych najbardziej wyma-

gających – wszystkich małych pociech, zaspokaja ich po-

trzeby w różnych obszarach aktywności oraz daje szanse 

rozwoju ich zainteresowań i zdolności.

 Naszymi przedszkolakami opiekuje się wysoko wy-

kwalifikowana kadra nauczycieli o rożnych specjalnościach 

m.in: z zakresu logopedii, oligofrenopedagogiki, terapii pe-

dagogicznej z arteterapią. Ponadto w zależności od oko-

liczności wychowawcy prowadzą zabawy animacyjne, ma-

lowanie twarzy, kompozycje balonowe oraz warsztaty dla 

rodziców. Jesteśmy przedszkolem, które nastawione jest na 

kontakty ze środowiskiem i rodzicami, którzy aktywnie an-

gażują się w podejmowane przez nas działania oraz uczest-

niczą w różnych uroczystościach, imprezach okolicznościo-

wych, festynach, konkursach.
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 Wchodzące w skład 

Zespołu Szkolno-Przedszkol-

nego w Bożejowicach Przed-

szkole Publiczne funkcjonuje 

od 2013r. W ramach projek-

tu „Moje przedszkole moją 

szansą na przyszłość”, współ-

finansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach 

Programu Operacyjnego Ka-

pitał Ludzki, Priorytet IX, 

Działanie: 9.1, którego głów-

nym celem było upowszech-

nianie edukacji przedszkolnej 

na terenie Gminy Bolesławiec 

w zakresie zwiększenia licz-

by miejsc w przedszkolu dla 

dzieci 3-4 letnich, w 2014r. 

powstała trzecia grupa przed-

szkolna, licząca dodatkowo 

15 miejsc przedszkolnych. 

Obecnie przyjąć możemy 

65 dzieci, które uczęszczać 

mogą do jednej z trzech grup 

przedszkolnych: 3-4, 4-5 lub 

6-latków.

Bożejowice
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 W wychowaniu stawiamy na podmiotowość, koncen-

trujemy się na dziecku i jego indywidualnych potrzebach, by 

wychowanek miał szanse poznać siebie, swoje możliwości, 

nauczyć się wiary we własne siły. Każdego dnia prowadzone 

są zajęcia dydaktyczne, których celem jest rozwijanie mowy 

i myślenia, wzbogacanie wiedzy i rozwijanie zainteresowań. 

Prowadzone są one z wykorzystaniem najnowszych metod 

pracy z dzieckiem, jak pedagogika zabawy, bajkoterapia, za-

bawy badawcze, doświadczenia, obserwacje przyrodnicze, 

zabawy rozwijające wrażliwość słuchową i koordynację, tech-

niki parateatralne i wiele innych. Placówka stawia także na wy-

chowanie zdrowotne – od 3 lat jesteśmy inicjatorami i orga-

nizatorami Gminnej Spartakiady Przedszkolaka, która rozwija 

w przedszkolakach zamiłowanie do sportu i wykształca umie-

jętności zdrowej rywalizacji, a także do przekraczania granic 

– nie tylko na mapie, ale przede wszystkim granic własnych 

możliwości. Współpracujemy i wymieniamy się doświadcze-

niem z przedszkolem z czeskiego Mniszka.
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 Dbamy o całościowy rozwój dziecka oraz wzboga-

camy formy współpracy z rodzicami (uroczystości, spotka-

nia integracyjne, zajęcia otwarte, festyny, czytanie bajek, 

zebrania, przedstawienia teatralne w wykonaniu rodziców). 

Zapewniamy  ponadto uczestnictwo dzieci w spektaklach 

teatralnych, koncertach muzycznych i innych ciekawych 

atrakcjach. Stwarzamy odpowiednie warunki do rozwoju 

uczuć, umiejętności społecznych, fantazji i wyobraźni dzie-

cięcej.

 Oprócz realizowania obowiązującej podstawy pro-

gramowej wychowania przedszkolnego, dzieci mają tu 

możliwość korzystania z wielu zajęć dodatkowych: rytmiki, 

nauki języka angielskiego we wszystkich grupach czy zajęć 

sportowych z elementami gimnastyki korekcyjnej. Nasze 

przedszkole jest nowocześnie wyposażone, dostosowane 

do wieku i potrzeb dzieci. Mamy wiele ciekawych pomocy 

dydaktycznych i zabawek, posiadamy bogatą bazę sprzętu 

technicznego. W kolorowych, wyposażonych w nowocze-

sny sprzęt salach, dzieci uczą się i bawią pod okiem dobrze 

wykwalifikowanej i oddanej dzieciom kadry pedagogicz-

nej. 

 Praca wychowawczo-dydaktyczno-

-opiekuńcza realizowana jest tak, aby odpo-

wiedzieć na oczekiwania dzieci i rodziców. 

Zadania realizujemy w atmosferze szacunku, 

akceptacji i bezpieczeństwa. Kadrę przed-

szkola tworzy zespół wykształconych i kre-

atywnych nauczycieli z pełnymi kwalifika-

cjami pedagogicznymi, dbających o ciepłą 

i przyjazną atmosferę. Nauczyciele w naszej 

placówce pracują z sercem, niezwykłą pasją 

i zaangażowaniem. Wspomagają i ukierun-

kowują rozwój dzieci, mając na uwadze ich 

wrodzone predyspozycje i zdolności. Malu-

chy, wymagające pomocy w zakresie wad 

wymowy, mogą u nas liczyć na bezpłatną 

opiekę logopedyczną, gdyż mamy dwóch 

specjalistów w tej dziedzinie.

 Wychodząc na przeciw dziecięcym 

marzeniom staramy się przynosić im radość 

i sprawiać, by uśmiech zawsze gościł na twa-

rzach naszych wychowanków.28
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Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Trzebieniu tworzą Szko-

ła Podstawowa i Przedszkole 

Publiczne. To ostatnie daje 

dzieciom możliwość wspólnej 

nauki i zabawy w warunkach 

przyjaznych i bezpiecznych, 

dostosowanych do różnych  

potrzeb rozwojowych wycho-

wanków.
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Trzebień
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 Staramy się wspomagać podopiecznych w roz-

wijaniu uzdolnień, ciekawości, aktywności i samodziel-

ności, a także rozwijamy ich umiejętności społeczne, 

które są tak ważne dla zachowania poprawnych relacji 

dzieci z rówieśnikami i dorosłymi. 

 Wprowadzamy maluchy w świat wartości este-

tycznych, uczymy wypowiadania się nie tylko słowami, 

ale także poprzez muzykę, sztuki plastyczne i niewiel-

kie formy teatralne. Dzięki organizacji przedstawień dla 

rodziców czy dziadków dzieci przezwyciężają nieśmia-

łość oraz uczą się, jak w piękny sposób wyrażać można 

wdzięczność za pomoc i miłość swoich bliskich. Takie 

wydarzenia mają duży wpływ na rozwój emocjonalny 

przedszkolaków.

 W przedszkolu przeprowadzane są akcje i pro-

gramy edukacyjne, a kalendarz uroczystości jest bar-

dzo bogaty – obchodzimy Dzień Babci i Dziadka, Dzień 

Mamy i Taty, święta państwowe i wiele innych.
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 Maluchy regularnie spotykają się z przedstawiciela-

mi różnych zawodów, między innymi bibliotekarką, poli-

cjantem, strażakiem czy leśniczym, a podczas tych spotkań 

nie tylko poznają specyfikę pracy tych osób, ale także uczą 

się nawiązywania kontaktów oraz pracy w grupie. Uczest-

niczą także w przedstawieniach teatralnych i słuchają kon-

certów muzyków. W grupie 5- i 6-latków prowadzone są 

zajęcia języka z angielskiego i religii.

 Przedszkolaki spożywają smaczne i zdrowe posiłki 

w stołówce, która znajduje się na terenie szkoły. Uczy ich 

to samodzielności oraz zdrowego trybu życia. Nasza pla-

cówka dysponuje wielofunkcyjnym placem zabaw. Przy 

sprzyjającej pogodzie jest doskonałą formą aktywności na 

świeżym powietrzu.

 Kadra przedszkola to zespół świetnie wykwalifiko-

wanych pedagogów, w tym również logopedy. Nauczyciele 

pracują z wielkim zaangażowaniem, dbają o bezpieczeń-

stwo i zdrowie wychowanków, otaczają ich troską, ciepłem 

i uśmiechem. Uczą, wyjaśniają, inspirują…

 Rodzice w naszej placówce są traktowani jak partne-

rzy w procesie wychowania. Biorą aktywny  udział  w życiu 

przedszkola, uczestnicząc w różnych uroczystościach, słu-

żąc pomocą i pomysłami.

 Dążymy do tego, aby dziecko w naszym przedszko-

lu było zdrowe i szczęśliwe, bezpieczne, twórcze, wrażliwe, 

tolerancyjne, otwarte i pewne siebie, ale także kierowało się 

prawdą i dobrem.
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 Przedszkole Publiczne w Dą-

browie Bolesławieckiej mieści się na 

parterze Szkoły Podstawowej. Teren 

wokół przedszkola jest spokojny        

i bezpieczny – z własnym placem 

zabaw, piaskownicą oraz boiskami 

sportowymi. Placówka usytuowana 

jest w sąsiedztwie parku. Sale dzie-

cięce są słoneczne, dobrze wypo-

sażone w zabawki i pomoce dydak-

tyczne. Przedszkole jest placówką 

dla dzieci od 3 do 6 lat, czynną od 

poniedziałku do piątku w godzi-

nach od 6.00 do 15.00. 

Dąbrowa 
Bolesławiecka

34



 Zapewniamy wszechstronny, bezpieczny rozwój dzie-

ci. Uczymy tolerancji, wyrozumiałości, otwartości i wrażli-

wości na potrzeby innych, wyrównujemy szanse edukacyjne 

maluchów. Zapewniamy warunki sprzyjające realizacji in-

dywidualnej drogi rozwoju dziecka, z wykorzystaniem jego 

indywidualnych predyspozycji. W naszym przedszkolu dzieci 

czują się kochane, akceptowane i szczęśliwe. Przygotowuje-

my je do przeżywaniu sukcesu, ale również do radzenia sobie 

z porażkami. 

 Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną, miłą i życzli-

wą kadrę pedagogiczną. Nauczycielki prowadzą zajęcia dy-

daktyczne  w sposób ciekawy oraz w oparciu o najnowsze 

metody i formy pracy, zgodnie z podstawą programową. Ofe-

rujemy zajęcia z mowy i myślenia, matematyczne, przyrodni-

czo-badawcze, umuzykalniające oraz ruchowe.

 Nasi nauczyciele, wprowadzając do nauki różne gry       

i zabawy, stwarzają sytuacje, w których dzieci angażują się 

w to co robią, chętniej pracują, nabierają wiary w swoje 

możliwości, a zarazem wyzbywają się nieśmiałości. Kadra, 

wykorzystująca w swojej pracy różne zabawy wie, że nie 

przeszkadza ona w nauce – wręcz pomaga w odkrywaniu 

i przeżywaniu świata, a towarzysząca jej radość wzbogaca 

proces nauczania i rozwija psychikę dziecka.

 Kształtujemy u maluchów szeroko pojętą samo-

dzielność i przygotowujemy do rozpoczęcia nauki szkolnej. 

Współpracujemy nie tylko z rodzicami, ale i z instytucjami 

i organizacjami z najbliższego otoczenia m.in. z ratownic-

twem medycznym, policją, strażą pożarną, strażą graniczną, 

WOPR-em, Biblioteką Publiczną w Bolesławcu, Gminnym 

Ośrodkiem Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie, Ki-

nem Forum i Młodzieżowym Domem Kultury w Bolesławcu, 

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz z placówkami 

oświatowymi gminy i miasta Bolesławiec.
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 W przedszkolu organizowane są zajęcia języka an-

gielskiego, zajęcia teatralne dla dzieci 5- i 6-letnich, kon-

certy muzyczne i teatrzyki prowadzone przez artystów, im-

prezy okolicznościowe, plenerowe pikniki rodzinne (Festyn 

Pierogowy, Festyn Rodzinny), wyjazdy do teatru i wyjścia 

do kina, wycieczki oraz różne projekty edukacyjne (np. 

Bądźmy zdrowi, Śniadanie daje moc, Moje dziecko idzie do 

szkoły, Czyste powietrze wokół nas  i inne).

 Najważniejsze jest jednak to, że w Przedszkolu w Dą-

browie Bolesławieckiej maluchy realizują podstawowe za-

danie dzieciństwa – bawią się i dzięki temu są szczęśliwe. 

W lokalnym środowisku mamy bardzo dobrą opinię, odno-

simy małe i duże sukcesy, a dzieciom stwarzamy możliwość 

pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania                           

i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, po-

znawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem war-

tości uniwersalnych, czyli dobra, prawdy i piękna.
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Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Ocicach

Ocice 55
59-730 Nowogrodziec

tel. 75 736 12 45
www.spocice.edupage.org

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Brzeźniku

Brzeźnik 67 
59-700 Bolesławiec

tel. 75 730 16 05
www.spbrzeznik.edupage.org

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Żeliszowie

Żeliszów 102
59-700 Bolesławiec

tel. 75 784 32 93
www.spzeliszow.edupage.org

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Kraśniku Dolnym

Kraśnik Dolny 45
59-700 Bolesławiec

tel. 75 736 99 29
www.spkrasnik.edupage.org

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Kruszynie

ul. Kasztanowa 1, Kruszyn
59-700 Bolesławiec 

tel. 75 732 14 91
www.szkolawkruszynie.edupage.org

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Bożejowicach

Bożejowice 1
59-700 Bolesławiec

tel. 75 789 77 12
www.spbozejowice.edupage.org

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Trzebieniu

ul. Leśna 9, Trzebień
59-700 Bolesławiec

tel. 75 736 55 86
www.sptrzebien.edupage.org

Szkoła Podstawowa 
w Dąbrowie Bolesławieckiej

Dąbrowa Bolesławiecka 43
59-700 Bolesławiec

tel. 75 736 99 27
www.spdabrowabl.edupage.org

Wykaz placówek oświatowych, prowadzonych 
przez Gminę Bolesławiec
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