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z zainteresowaniem strony polskiej. Zaprezentowano kilka podstaw organizacyjnych, które 

dotyczą Stowarzyszenia NANK w Szczecinie: 

• niedawne zgłoszenie do zarejestrowania w KRS; 

• brak siedziby – podjęcie kroków w celu uzyskania siedziby od Urzędu Miasta;  

• 30 osób zaangażowanych w działanie NANK PL – socjologów, pedagogów i ekono-

mistów;  

• 11 tysięcy euro darowizny z Santander Banku na rzecz realizacji projektu NANK; 

• korzystanie z doświadczeń niemiecko-duńsko-austriackich (OTELLO) – wykorzysty-

wanie know-how; 

• próbowanie uniknięcia jakiegokolwiek powiązania ze strefą polityczną;  

• planowanie polsko-niemieckiej publikacji naukowej na temat rynku pracy oraz 

możliwości dokształcania (publikacja przewidziana na czerwiec 2013). 

W drodze dyskusji ustalono kilka punktów niezbędnych do osiągnięcia w celu dalszego 

rozwoju Stowarzyszenia i Centrum:  

1. Warunkiem koniecznym jest posiadanie fizycznej siedziby (wystarczy jedno biuro), 

obsługiwanej przez co najmniej pięć osób.  

2. Pozyskiwanie środków na funkcjonowanie Centrum jest niezbędne i powinno 

pochodzić ze środków unijnych, np. z EFS bądź z INTERREG (najbliższy termin 

złożenia wniosku z INTERREG to koniec 2013 roku). Przykład niemiecki wskazuje 

również na uzyskiwanie środków od prywatnych sponsorów i innych stowarzyszeń. 

Dofinansowanie musi jednak pochodzić z bezstronnych źródeł – podmiot finansu-

jący nie może mieć bezpośredniego wpływu na decyzje podejmowane przez Centrum. 

Szybkim sposobem powiększenia budżetu Centrum jest organizacja szkoleń  

i warsztatów (jako przykład podawano wdrażanie w Austrii projektu OTELLO).  

3. Ważne jest uzyskanie poparcia politycznego, lecz na podobnej zasadzie jak uzyskanie 

dofinansowania – bez możliwości wywierania bezpośredniej presji na działalność 

Centrum. 

4. Podjęcie współpracy z innymi centrami posłuży budowie sieci NANK w Europie. 

5. Rozważenie wspólnego kierunku rozwoju – coaching rodziny czy wdrażanie zasad 

wykorzystanych w OTELLO – z zastrzeżeniem, iż sam NANK Familien Coaching jest 

zbyt małym elementem, aby uzyskać dofinansowanie z INTERREG (przewidziane 

jest włączenie NANK Familien Coachingu jako części składowej do wspólnego 

polsko-niemieckiego projektu NANK). 

Spotkanie zostało zakończone zapowiedzią dalszych dyskusji w następnym dniu trwania 

wizyty Profesora i delegatów Centrum Nowej Pracy w Szczecinie.  

Małgorzata Falkiewicz-Szult 

 

 

Przedszkole i Żłobek TWP „Wyspa Malucha” 

 

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek TWP „Wyspa Malucha” w Przecławiu funkcjonuje 

już prawie dwa lata. I to funkcjonuje z powodzeniem! 

Usytuowane w środku cichego, nowoczesnego osiedla, w sąsiedztwie Szkoły Podsta-

wowej, imponuje swoim wyglądem, wielkością, kolorystyką.  
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Ta nowocześnie urządzona placówka o bardzo wysokim standardzie została 

wybudowana specjalnie na potrzeby najmłodszych mieszkańców Przecławia, Kołbaskowa, 

Szczecina i okolic przez TWP OR w Szczecinie ze środków własnych. 

 

Infrastruktura i bezpieczeństwo 

Budynek o powierzchni użytkowej 1000 m kw. składa się z parteru i piętra z bez-

piecznym, przystosowanym dla dzieci wejściem do placówki, miejscami parkingowymi  

i ogrodem. Przedszkole spełnia wszystkie wymogi postawione przez Unię Europejską, 

gwarantujące warunki bezpieczne i higieniczne dla dzieci,: wymaganą wysokość sal, 

odpowiednią szerokość drzwi, przystosowane schody i przejścia, materiały antypoślizgowe na 

schodach i w salach, doskonałe zabezpieczenie ppoż., system bezpieczeństwa – monitoring, 

odpowiednią liczbę sanitariatów. 

Przedszkole posiada: 

• dużą szatnię dla dzieci, gdzie każde dziecko ma do dyspozycji własną szafeczkę; 

• pięć przestronnych, kolorowych sal dydaktycznych (cztery przedszkolne i jedną 

żłobkową); 

• łazienki w każdej sali z brodzikiem, przystosowane do potrzeb dziecka; 

• salę gimnastyczną wyposażoną w sprzęt sportowy z nagłośnieniem audio; 

• bogato wyposażoną salę multimedialno-językową z projektorem cyfrowym i dzie-

więcioma notebookami z oprogramowaniem; 

• kamery wideo w każdej sali; 

• gabinety administracji z zapleczem socjalnym; 

• windę; 

• ogród wyposażony w bezpieczny i bogaty sprzęt sportowo-rekreacyjny (część ogrodu 

zaadaptowana została na ogródek, gdzie każda z grup przedszkolnych ma swoje 

miejsce do hodowania roślin, itp.); 

• kuchnię z własnym zapleczem kuchennym o najnowocześniejszych parametrach 

wydajnościowych, spełniających wszystkie wymagania sanitarno-epidemiologiczne 

oraz bhp; 

• jadalnię, gdzie dzieci spożywają posiłki; 

• położony obok budynku parking, gwarantujący spokój i wygodę przy przywożeniu 

oraz odbieraniu dzieci z przedszkola; 

• system monitoringu działający 24 godziny na dobę w oparciu o profesjonalne syste-

my alarmowe i wyspecjalizowane grupy interwencyjne. 

Budynek wyposażony jest w: 

• solary, wykorzystujące energię słoneczną do podgrzewania wody bieżącej; 

• system wentylacji z rekuperatorami pozwalającymi odzyskać energię cieplną z po-

wietrza wydmuchiwanego na zewnątrz budynku; 

• kotłownię, w której znajdują się piece gazowe spełniające funkcję centralnego 

ogrzewania; 

• toalety dla dorosłych oraz toaletę dla niepełnosprawnych; 

• przedszkole jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych (winda, rampy i pochyl-

nie przy dwóch wejściach do przedszkola oraz przy furtce wejściowej, miejsce do 

parkowania dla niepełnosprawnej osoby). 
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Wszystkie przedmioty znajdujące się na terenie placówki i ogrodu posiadają atesty oraz 

certyfikaty.  

Obie placówki (żłobek i przedszkole) zarejestrowane są w urzędzie gminy i podlegają 

wszelkim kontrolom wszystkich organów nadzorujących wynikającym z przepisów prawnych 

dotyczących przedszkoli i żłobków. 

 

Grupy 

W trosce o zapewnienie odpowiedniej jakości opieki oraz indywidualnego podejścia 

wychowawców do każdego z podopiecznych przedszkola zapewniona jest mała liczebność 

grup wiekowych: 15-20 dzieci.  

Każda z grup prowadzona jest przez nauczyciela wychowawcę, który jest z dziećmi  

8 godzin dziennie, oraz nauczycieli wspierających: lingwistę i logopedę. Ponadto nauczy-

cielom pomagają „ciocie” na etacie pomocy z obowiązkami woźnej. 

Placówka oświatowa „Wyspa Malucha” to także żłobek dla dzieci od roczku do 2,5-3 lat, 

w którym znajduje się 16 dzieci. Grupą maluszków opiekują się wykwalifikowane i doświad-

czone nauczycielki z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym oraz dyplomowana 

opiekunka dziecięca, a także panie woźne oddziałowe dbające o czystość i porządek w salach. 

Nauczycielki i opiekunki dziecięce przebywają w grupie każda po 8 godzin dziennie, 

jednocześnie (w tym samym czasie) sprawując opiekę nad dziećmi. 

Nauczycielkom i opiekunkom pomagają: psycholog współpracujący z przedszkolem, 

nauczyciel języka angielskiego będący na etacie w placówce, nauczyciel logopeda, dyrektor  

(w ramach godzin dydaktycznych oraz w razie koniecznej pomocy, np. przy posiłkach, 

spacerach itp.), a także studenci WSH TWP odbywający praktyki pedagogiczne w placówce  

i wolontariusze. 

 

Kadra 

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół młodych, wykształconych i kreatywnych nauczycieli 

z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesno-

szkolnej, dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę. Pedagodzy przedszkola i żłobka pracują  

z sercem, niezwykłą pasją i zaangażowaniem. Wspomagają i ukierunkowują rozwój dzieci, 

mając na uwadze ich wrodzone predyspozycje i zdolności.  

Nasi nauczyciele to w większości absolwenci WSH TWP w Szczecinie, którzy chcąc 

jeszcze podwyższyć jakość usług placówki, zdobywają kolejne umiejętności i kwalifikacje na 

tej właśnie uczelni. 

 

Posiłki 

Placówka zapewnia odpowiednio zbilansowane posiłki o najwyższych wartościach 

odżywczych i energetycznych, uwzględniając również indywidualne potrzeby żywieniowe 

dzieci. 

Kuchnia przedszkola wyposażona jest w sprzęt gastronomiczny, umożliwiający bez-

pieczne i wartościowe przygotowanie smacznych posiłków. Personel kuchenny dba o różno-

rodność dań i zapewnia odpowiednio dobraną dietę.  
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Oferta edukacyjna 

Wiedząc, jak ważna jest dla dzieci edukacja, jednym z priorytetów przedszkola jest 

zapewnienie jak najlepszych warunków do tego, aby dzieci przebywające w placówce mogły 

się prawidłowo rozwijać. 

Przedszkole „Wyspa Malucha” opiera swą działalność na podstawie programowej MEN. 

Realizowany jest tu program wychowania przedszkolnego wspomagający wszechstronny 

rozwój dziecka.  

W pracy dydaktyczno-wychowawczej wykorzystywane są tradycyjne i nowatorskie 

metody oraz formy pracy pedagogicznej. 

W ramach czesnego oferowane są dzieciom:  

• codzienne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z nauczycielem prowadzącym;  

• opieka psychologiczna i bieżąca diagnoza osiągnięć dziecka;  

• codzienne zajęcia w formie zabawy i warsztatów z języka angielskiego;  

• opieka logopedyczna;  

• rytmika i taniec;  

• gimnastyka korekcyjna;  

• zajęcia komputerowe w nowoczesnej pracowni multimedialnej;  

• bajko- i muzykoterapia;  

• szereg imprez organizowanych w placówce oraz poza nią. 

Przedszkole i żłobek „Wyspa Malucha” oferuje swoim podopiecznym bogaty harmo-

nogram imprez, spotkań z ciekawymi ludźmi, wyjść i wycieczek, zajęć edukacyjnych, 

poznawczych, warsztatów, przedstawień teatralnych i koncertów muzycznych.  

Oprócz imprez cyklicznych, takich jak: uroczyste pasowanie na przedszkolaka, Koncert 

Jesienny dla Rodziców w wykonaniu dzieci, Wigilia i Jasełka dla najbliższych, występy  

z okazji Dnia Babci, Dziadka, Mamy, Taty, zajęcia otwarte i pokazowe dla rodziców, festyny 

integracyjne dla całej społeczności, bale karnawałowe, halloweenowe i andrzejkowe, zabawy  

i quizy z okazji święta Pluszowego Misia, świąt narodowych i innych, organizowane są liczne 

wyjścia dzieci do zaprzyjaźnionych placówek czy miejsc użyteczności publicznej, wyjazdy do 

Teatru Pleciuga, Opery i Operetki, Muzeum Narodowego na lekcje muzealne, na wystawy, np. 

Eureki, wyjazdy na majówkę itp. 

Nadrzędnym celem przedszkola i żłobka „Wyspa Malucha” jest wspieranie potencjału 

każdego dziecka, tak aby wyzwolić w nim ciekawość poznawania świata, chęć uczenia się, 

wyzwalania emocji, rozwój ekspresji i samorealizacji, jak również umożliwienie pełnego 

rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, moralnego i fizycznego. 

 

Organizacja 

Przedszkole i żłobek otwarte są od poniedziałku do piątku przez cały rok kalendarzowy, 

w godzinach 7:00 do 17:00, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy oraz 

dwutygodniowego okresu wakacyjnego. 

 

Działalność placówki 

Pierwsze półtora roku funkcjonowania Żłobka i Przedszkola „Wyspa Malucha” w Prze-

cławiu można uznać za sukces zarówno w sferze edukacyjnej, jak i organizacyjnej. Duże 
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nakłady poniesione na budowę i nowoczesne wyposażenie placówek oraz zatrudnienie 

wykwalifikowanej kadry podniosły standard opieki i edukacji dzieci z gminy wiejskiej oraz 

przyczyniły się do wysokiej oceny funkcjonowania placówki w środowisku.  

Z przeprowadzonej ewaluacji funkcjonowania „Wyspy Malucha” wynika, że 99% 

rodziców jest bardzo zadowolonych ze świadczonych usług. 90% rodziców stwierdziło, że 

przedszkole sprzyja rozwojowi intelektualnemu i społecznemu dzieci, 99% potwierdziło także, 

że są zadowoleni z oferty zajęć dodatkowych.  

Na koniec pierwszego roku działalności liczba dzieci uczęszczających do placówki 

wzrosła o 40%. We wrześniu 2012 roku około 30 dzieci nie zostało przyjętych z braku 

wolnych miejsc. O potrzebie istnienia placówki, a także dobrej opinii w środowisku świadczy 

fakt, że w ciągu trzech pierwszych dni rekrutacji na rok oświatowy 2012/2013 zostały 

obsadzone wszystkie miejsca w żłobku oraz w najmłodszych grupach przedszkolnych.  

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Szczecinie wypełniając swoje zadania statutowe  

i stwarzając nowe placówki nie tylko zapewniło łatwiejszy dostęp do opieki i wychowania 

dzieciom z gminy Kołbaskowo (około 75% dzieci uczęszczających do naszego żłobka  

i przedszkola mieszka w Przecławiu i Warzymicach), ale także stworzyło nowe miejsca pracy 

dla 16 osób. Zatrudnienie w placówkach znaleźli: nauczyciele, położna, opiekunka dziecięca 

oraz pracownicy obsługi przedszkola.  

 

Współpraca z WSH TWP 

Nasze placówki (żłobek i przedszkole) współpracują bezpośrednio z kadrą dydaktyczną 

Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, zarówno 

pod względem merytorycznym (tworzenie koncepcji przedszkola oraz planowanie i realizacja 

innowacji pedagogicznych), jak też organizacyjnym (praktyki studenckie). W roku oświato-

wym 2011/2012 grupa 34 studentów WSH TWP na kierunku „Pedagogika wczesnoszkolna  

z przedszkolną” odbywała tu praktyki.  

Współpraca ze studentami okazała się bardzo owocna dla obu zainteresowanych stron: 

studentów i przedszkola. Praktykanci wykazywali się dużym zaangażowaniem w pracy  

z dziećmi, pomysłowością, chęcią współpracy z nauczycielkami przedszkola, obowiązkowością 

i sumiennością. Brali czynny udział w życiu przedszkola: przygotowywali dekoracje, pomoce 

do zajęć, uczestniczyli w zajęciach jako obserwatorzy i jako osoby prowadzące, brali udział  

w wycieczkach, wyjściach poza teren przedszkola jako dodatkowi opiekunowie, w balach  

i przedstawieniach, organizowali zabawy edukacyjne, integracyjne, itp. Pełnili rolę pomocy 

nauczyciela. 

 

Joanna Macuk 

 

 


