
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole Krasnal Hałabała 
 

ul. Nowowiejska 23 
64-530 Kaźmierz 

 
tel.   61 29 18 216 

 

e-mail:    przedszkolehalabala@onet.pl 

      sekretariathalabala@onet.pl 

 
strona internetowa:    

http://przedszkole-halabala.com.pl/ 

TERMIN ZGŁASZANIA DZIECKA 
DO PRZEDSZKOLA: 

01.03.2019r. - 29.03.2019r. 
 

- pobranie i zwrócenie wypełnionego wniosku 
o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz innych 

wymaganych druków w sekretariacie w 
godzinach:  

8.00 -16.00 (poniedziałek) 
7.30 -15.30 (wtorek, środa, czwartek) 

7.00 -15.00 (piątek) 

INFORMACJE OGÓLNE 
 

Przedszkole położone jest wśród zieleni 
pobliskiego parku. Spokojna okolica zapewnia 
komfort do zabawy i  wypoczynku dzieci. 
Patronem placówki jest wesoła postać 
z opowiadania L. Krzemienieckiej „Z przygód 
Krasnala Hałabały”.  

 
Kadra pedagogiczna placówki to nauczycielki                   
z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi                             
i doświadczeniem w pracy z małymi dziećmi.  

 

Czas pracy przedszkola:  
600- 1700 

 

Przedszkole zapewnia bezpłatną opiekę oraz 

realizację podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego. 

Pobyt dziecka poza wyznaczonymi godzinami jest 

odpłatny zgodnie z bieżącą Ustawą o Systemie Oświaty 

oraz bieżącą Uchwałą Rady Gminy Kaźmierz. 

TYDZIEŃ ADAPTACYJNY  

19.08.2019r. - 23.08.2019r. 
w godz. od 9.30 do 11.30 

 
dla dzieci w wieku 3-6 lat w celu umożliwienia 

lepszego startu we wrześniu 

Wyżywienie 
 śniadanie godz. 900 
 zupa godz. 1200  
 II danie godz. 1400 
 podwieczorek godz. 1610 

 
Opłaty za żywienie na dzień 1.03.2018 r. 

 2,30 zł dziennie (śniadanie + zupa) 
 4,50 zł dziennie (śniadanie + zupa + II danie) 
 5,00 zł dziennie (śniadanie + zupa + II danie + 

podwieczorek) 
 

16.03.2019r. godz. 10.00 - 12.00 DZIEŃ OTWARTY 

Zapraszamy naszych przyszłych przedszkolaków wraz z rodzicami/opiekunami :) 
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Tu przygoda się zaczyna... 

Placówka umożliwia rodzicom uczestnictwo                 
w życiu przedszkola m.in. poprzez organizowane: 

 zajęcia otwarte 

 warsztaty 

 konkursy 

 uroczystości 

 festyn 

 dzień otwarty 

 

METODY STOSOWANE W DZIAŁANIACH 
EDUKACYJNYCH: 

 

 Metoda Naturalnej Nauki Języka  

 Metoda Odimiennej Nauki Czytania wg I. Majchrzak 

 Metoda Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz 

 Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki  
Sherborne  

 Edukacja matematyczna wg koncepcji  
E. Gruszczyk-Kolczyńskiej 

 Pedagogika zabawy 
 

 

 

UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNE: 
 

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA 
OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA 

PIKNIK POŻEGNANIE LATA, POWITANIE JESIENI  
BALIKI: JESIENNY, KARNAWAŁOWY 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA 

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 
JASEŁKA 

DZIEŃ BABCI, DZIADKA 
DZIEŃ RODZINY 
DZIEŃ DZIECKA 

Z RODZINĄ NA IMIENINY HAŁABAŁY  
(festyn dla społeczności lokalnej) 

PRZEDSTAWIENIA „RODZICE DZIECIOM” 
PRZEDSTAWIENIA „DZIECI – DZIECIOM” 

i wiele innych... :) 

 

DODATKOWA OFERTA PRZEDSZKOLA: 

 Konkursy (recytatorskie, wokalne, teatralne, 
plastyczne) o zasięgu lokalnym, powiatowym, 
ogólnopolskim 

 Projekty edukacyjne związane z patronem 
przedszkola - Krasnalem Hałabała 

 Wycieczki (piesze i autokarowe) 

 Spektakle teatralne, koncerty  

 Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów  

 Współpraca z Bibliotekę Publiczną w Kaźmierzu 

 Współpraca ze Szkołą Podstawową w Kaźmierzu  

 Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE (PŁATNE): 

 Atelier Tańca Agata Judkowiak 

 Warsztaty Wyobraźni Anna Przymusiak 
 

BEZPŁATNE ZAJĘCIA DODATKOWE:  

 j. angielski 3 x w tygodniu w każdej grupie 
wiekowej 

 rytmika 2x w tygodniu w każdej grupie wiekowej 

 religia  - na wniosek rodziców 
 

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA: 

 terapia pedagogiczna - specjalistyczne zajęcia 
mające na celu niesienie pomocy  dzieciom 
ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości 
rozwoju i  zachowania 

 terapia logopedyczna  - zajęcia podczas których 
nauczyciel specjalista zajmuje się diagnozowaniem, 
stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką   oraz 
terapią zaburzeń mowy  dziecka 

 terapia integracji sensorycznej 

 zajęcia z psychologiem 

 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 
 
 

 

PROGRAMY REALIZOWANE W PLACÓWCE: 

 „AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA” – autorski program 
wychowania przedszkolnego 

 „ZABAWA W CZYTANIE” – autorski program nauki 
czytania 

 „NA KAŹMIERSKIM SZLAKU” – autorski program 
edukacji regionalnej 

 

Tu przygoda się zaczyna... 


