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iejskie Przedszkole im. Krasnala Hałabały usytuowane jest w śród-
mieściu Częstochowy, przy ulicy Dunikowskiego. Jest placówką cztero-
oddziałową. Posiada dobre warunki lokalowe – przestronne, słoneczne 

sale zajęć, hol do ćwiczeń gimnastycznych oraz ogród wyposażony w sprzęt do 
zabaw terenowych. Dyrektorem przedszkola jest L. Bednarek. Placówka zatrudnia 
8 nauczycielek i 10 pracowników administracyjno-obsługowych. 

Przedszkole dysponuje bogatą bazą pomocy dydaktycznych, literatury, sprzętu  
i zabawek wykorzystywanych podczas codziennych zajęć z dziećmi. Praca wy-
chowawczo-dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o programy zatwierdzone 
przez MEN oraz autorskie, skonstruowane przez nauczycielki. W ostatnich latach 
były to: 

– Komputer w oczach dziecka. 

– Od Tatr do Bałtyku. 

– Profilaktyczno-wychowawczy program przeciwdziałania agresji u dzieci w wie-
ku przedszkolnym. 

– Jestem przyjacielem przyrody. 

– Przedszkolak żyje zdrowo i bezpiecznie. 

Nauczycielki w swojej pracy wspomagane są przez pedagogów, psychologów  
i logopedów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

Grono pedagogiczne aktywnie uczestniczy w różnych formach doskonalenia 
zawodowego – konferencjach metodycznych, kursach doskonalących, warsztatach, 
szkoleniach. Wzbogaca to wiedzę nauczycielek, ich umiejętności i doświadczenia, 
inspiruje do opracowywania samodzielnych programów oraz przedsięwzięć edu-
kacyjnych. Przyczynia się do lepszej, efektywniejszej pracy z dziećmi. Podniesieniu 
jakości pracy przedszkola służyło również ukończenie przez nauczycielki kursów 
kwalifikacyjnych z pedagogiki opiekuńczej i terapii pedagogicznej oraz studiów 
podyplomowych w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz wycho-
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wania fizycznego i zdrowotnego we współczesnej edukacji. W dorobku mają 
również liczne opracowania, artykuły, scenariusze opublikowane przez: 
Wydawnictwo Raabe, Biuletyny Edukacyjne SOD-u, Dwumiesięcznik Nauczyciela, strony 
internetowe LOP-u i SOD-u. Przedszkole wydaje też gazetki: Wesoły Przedszkolak, 
Zeróweczka. Są one chętnie czytane przez dzieci i rodziców, zdobywają nagrody 
i wyróżnienia w przeglądach gazet szkolnych. 

W swojej codziennej pracy nauczycielki uwzględniają indywidualne potrzeby 
dzieci. Każdy przedszkolak ma możliwość rozwijania osobowości, uzdolnień 
i zainteresowań. Służą temu m.in. różnorodne zajęcia dodatkowe: rytmika, język 
angielski, gimnastyka korekcyjna, taniec nowoczesny i religia. Wszystkie te zajęcia 
są prowadzone przez osoby z odpowiednim przygotowaniem. Dzieci mają również 
okazję uczestniczyć w wycieczkach edukacyjnych i rekreacyjnych. W Węglowicach 
oglądały mini zoo; w Mirowie i Złotym Potoku zwiedzały stadninę koni, odbyły 
przejażdżki bryczką; w Olsztynie poznawały krajobraz Jury Krakowsko-
Częstochowskiej; w Popowie zwiedzały przetwórnię warzyw i owoców; w Poraju, 
Starczy i Kuźnicy Brzeźnickiej bawiły się w środowisku leśnym. Uczestnicząc 
w konkursach organizowanych m.in. przez Młodzieżowy Dom Kultury, LOP, 
Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, Miejską Galerię Sztuki przedszkolaki 
mają możliwość zaprezentowania swoich talentów wokalnych, aktorskich, 
plastycznych. Często zdobywają nagrody i wyróżnienia.  

 

Spotkanie wigilijne 

Tradycją przedszkola jest organizowanie uroczystości, festynów, zajęć otwar-
tych, warsztatów z udziałem rodziców oraz innych członków rodzin dzieci. 
Spotkania te corocznie rozpoczynają się pasowaniem na starszaka. Kalendarz 
uroczystości zawiera również: 
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 pasowanie na przyjaciela przyrody, 

 wróżby andrzejkowe, 

 spotkanie ze św. Mikołajem, 

 spotkanie wigilijne, 

 Dzień Babci i Dziadka, 

 powitanie wiosny, 

 spotkanie wielkanocne, 

 Dzień Mamy i Taty, 

 festyn rodzinny w ogrodzie przedszkolnym, 

 pożegnanie przedszkola. 

Uroczystości sprzyjają integracji dzieci, rodziców i personelu placówki. Również 
dzięki temu rodzice chętnie włączają się w akcje charytatywne organizowane  
w przedszkolu (m.in. zbiórkę słodyczy dla dzieci z domu dziecka, akcję Góra 
Grosza, zbiórkę karmy dla zwierząt ze schroniska); aktywnie uczestniczą w akcji 
Cała Polska czyta dzieciom.  

 

Pasowanie na przyjaciela przyrody 

Przedszkole aktywnie i stale współpracuje z różnymi instytucjami, placówkami 
oświatowymi i kulturalnymi. Są to m.in.: 

 Biblioteka Miejska (filia przy ul. Nowowiejskiego) – spotkania literackie dla 
dzieci, konkursy, spotkania z aktorami, 

 Szkoły Podstawowe nr 33 i 39 – poznanie przez przedszkolaki miejsca przyszłej 
nauki, zabawy ze starszymi kolegami, 
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 Muzeum Częstochowskie – udział przedszkolaków w zajęciach prowadzonych 
przez pracowników muzeum, 

 Dom Dziecka w Kłobucku – udział wychowanków w zabawie karnawałowej, 

 Dom Opiekuńczo-Leczniczy przy ul. Ogrodowej – obchody Święta Babci, 

 Liga Ochrony Przyrody – wdrażanie dzieci do świadomego poszanowania 
przyrody, kształtowanie wrażliwości na jej piękno, 

 Straż Pożarna – wycieczki do siedziby straży, poznanie pracy strażaka, 

 Wydział Prewencji Policji – poznawanie przez dzieci zasad bezpieczeństwa, 

 Fundacja Ekologiczna Silesia – pomoc w zazielenianiu ogrodu przedszkolnego. 

 

Poznawanie zasad bezpieczeństwa 

W marcu 2005 roku przedszkole obchodziło jubileusz 55-lecia połączony  
z nadaniem imienia Krasnala Hałabały. Uroczystość jubileuszową uświetnili swoją 
obecnością przedstawiciele władz miasta na czele z prezydentem Częstochowy 
oraz przedstawiciele władz oświatowych. Jubileusz stał się okazją do promocji 
placówki, zaprezentowania jej osiągnięć, do podkreślenia jej wagi i roli w procesie 
wychowania wielu pokoleń przedszkolaków. Stał się również inspiracją do 
opracowania i opublikowania Monografii Miejskiego Przedszkola nr 26 w Częstochowie. 

Obecnie placówka uczestniczy w projekcie Śląskie Szkoły Promujące Zdrowie, 
ubiegając się o przyznanie certyfikatu w dziedzinie prozdrowotnych działań edu-
kacyjnych.  
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