NASZE OSIĄGNIĘCIA W ROKU
SZKOLNYM 2016/2017
- Udział w konkursie plastycznym Plastuś- „Ulubiona postać z bajki”
Wyróżnienia: Agata Bielaszewska, Izabela Michna, Oliwia Weltrowska, Aleksander
Podhajecki
-Udział w biegach przełajowych podczas otwarcia kompleksu boisk w Lubichowie
I miejsca: Agata Bielaszewska i Konrad Ostrowski
II miejsca: Weronika Szyca i Oliwier Kolasiński
III miejsca Agata Mieczkowska i Michał Mokwa
- Dzieci z grup starszych uczestniczyły w „Projekcie lapbook”- dowiedziały się co to
lapbook i do czego służy. Wykonały z pomocą rodziców 20 lapbooków, które
zaprezentowały na forum grupy i otrzymały z rąk p. dyrektor nagrody
- Dzieci z grup starszych nauczyły się układów choreograficznych, które
prezentowały podczas uroczystości przedszkolnych
- Nasi przedszkolacy: Elżbieta Kaleta, Mirela Stiwe, Michał Mokwa, Nikodem Guz są
członkami zespołu regionalnego „Lubichowskie Kociewiaki”, który ma duże
osiągnięcia artystyczne, między innymi III miejsce w Międzynarodowym Festiwalu
Kolęd i Pastorałek w Będzinie
-Liczne sukcesy sportowe w minionym roku szkolnym osiągał Mikołaj Segar
reprezentujący klub SKK Shuto- Starogard Gdański. Największe jego osiągnięcia to II
i III miejsce w Grand Prix Sopot oraz dwa I miejsce w Klubowym Turnieju Karate
WKF o Puchar Wójta Gminy Zblewo - „SHUTO 2017”.
-Braliśmy udział II-iej edycji Konkursu Ekologicznego „Edukujemy- Pomagamy”
organizowanym przez Reba O.O.S.A.

NASZE OSIĄGNIĘCIA W ROKU
SZKOLNYM 2015/2016
W roku szkolnym 2015/2016 dzieci z naszego Przedszkola brały udziały w:
1.Konkursie plastycznym (Huta Kalna) pod tytułem,, Żywot konia na
Kociewiu’’.
I miejsce - Michał Mokwa
III miejsce – Aleksandra Szczygielska

2.Ogólnopolskim konkursie plastycznym pod tytułem ,,Moje ulubione
zwierzątko’’
wyróżnienia: Magdalena Drost
Sabina Fryska
Aniela Jędrzejewska
podziękowania: Nikola Peplińska
Michał Mokwa
3.Klubowym Turnieju Karate WKF (Pączewo)
I miejsce w konkurencji ,,Tor przeszkód 4-6 lat’’ w ,,SHUTO’’- Mikołaj Segar
III miejsce w konkurencji ,,Kihon 4-6 lat’’ w ,,SHUTO’’- Mikołaj Segar
4.Międzywojewódzkim Festiwalu Szkolnych Zespołów Kociewskich
,,BRZAD’’
I miejsce dla zespołu ,,Lubichowskie Kociewiaki’’ wraz z Michałem Mokwa
5.Udział grupy "Wiewiórki" w ,,V Olimpiadzie przedszkolaków’’(Pączewo)
V miejsce - puchar wraz z dyplomem dla grupy
6.Wszystkie grupy przedszkolne otrzymały podziękowanie za
zbieranie wyczerpanych baterii ,,REBA’’.
7. Udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym na Kociewską Kartkę
Pocztową o tematyce Bożonarodzieniowej. Wyróżnienie otrzymała Julia
8. Otrzymaliśmy również Certyfikaty dla Przedszkola poświadczający, że placówka
uczestniczy w projekcie, którego celem jest kultywowanie tradycji świątecznych
oraz drugi, którego celem jest poszerzanie wśród dzieci wiedzy na temat pór roku.
9. Udział Przedszkola w VIII Edycji Programu Kubusiowi Przyjaciele
Natury. Otrzymaliśmy Certyfikat potwierdzający przyznanie tytułu Kubusiowi
Przyjaciele Natury.

WAŻNE WYDARZENIA W ROKU
SZKOLNYM 2014/2015
- pasowanie na przedszkolaka – uroczystość połączona z Ogólnopolskim Dniem
Przedszkolaka – 22.09.2014r.
- zajęcia otwarte dla rodziców
-współpraca z rodzicami: praca krawcowej, wykonanie szkatułek, prezentacja ozdabiania
pisanek wstążką, wykonanie pisanek z drewna, zajęcia rytmiczne, świąteczne pierniki,
sponsoring rękawiczek „Sprzątanie świata”, wykonanie soku owocowego, pieczenie gofrów,
kanapki , wykonanie bukietów z liści klonu, wykonywanie ozdób choinkowych, wykonanie
krokusów z krepy na powitanie wiosny
- wizyta sztygara – emerytowanego górnika, pani dróżnik/kolejarz – I 2015
- warsztaty ceramiczne – upominki z gliny;
- wyjazdy do Wirt;
- zdrowe odżywianie – dnia 3 października 2014r. grupę "Biedronek" odwiedziły
nauczycielki z Technikum Gospodarki Żywnościowej w Smętowie. Dzieci utrwaliły swoje
wiadomości nt zdrowego odżywiania się, poznały piramidę żywienia, a co najważniejsze samodzielnie przygotowywały kanapki, sałatkę z owoców i pyszny soczek owocowo warzywny.
- spotkanie edukacyjne z policjantami z posterunku policji w Lubichowie. Podczas spotkania
przedszkolacy dowiedzieli się o tym jak bezpiecznie poruszać się po drogach, podróżować
samochodem, bawić w domu i w przedszkolu oraz jak reagować w sytuacji innych zagrożeń,
m.in. gdy zaczepia dziecko osoba dorosła, kiedy zauważy się pożar, itp.
- udział w programie przedszkolnej edukacji antynikotynowej „ Czyste powietrze wokół nas”
oraz w konkursie plastycznym „Mądry dorosły wie, że przy dziecku nie pali się”organizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Starogardzie Gd.
-udział w akcji „Góra grosza” – 24.11-05.12.2014r
- zbiórka nakrętek, baterii,
- zbiórka karmy dla schroniska dla zwierząt w Starogardzie Gd.
- podczas zebrania z rodzicami odbyła się prezentacja multimedialna „ W jaki sposób mądrze
zagospodarować czas wolny dzieciom” – 5i6 listopad 2014r oraz pogadanki nt. higieny „To
nie wstyd mieć wszy – wstyd nic z nimi nie zrobić”
- wizyta leśnika w naszym przedszkolu – p. Z. Ostrowski
- wszystkie dzieci uczestniczyły w spotkaniach z p. A. Toczek – strażak i ratownik medyczny
- wizyta p. weterynarz - pozycja obronna przed atakującym psem
- segregacja śmieci – pokaz śmieciarki – p. Pączek
-Rodzinny festyn sportowy– 02.05.2015r.
- 29.05.2015 – udział grupy przedszkolnej Żabki w IV Olimpiadzie przedszkolaków w
Pączewie – I miejsce

- Wykonanie prac plastycznych nt ” Moja gmina – moja wieś” na 25-lecie Samorządności
Terytorialnej w Gminie Lubichowo – 20.05.2015r.
- wizyta w Pasiece u p. S.Brzezińskiego – gr. Biedronek – 8.05.2015
- 11.05.2015 – wyjazd gr. Bierdronek do Mirotek – drukarnia Mirex,
- uczestnictwo dzieci z grup starszych Mistrzostwach Przedszkola w Biegach Przełajowych
organizowanych przez p. G. Czapiewską- n-lkę PSP Lubichowo;
-wycieczki na zakończenie roku szkolnego: najmłodsze dzieci z grupy "Pszczółki" były na
wycieczce w Starogardzie Gd. w "Zamkowym raju. "Biedroneczki" wraz ze "Słoneczkami" i
"Krasnoludki" wraz z "Wiewióreczkami" odwiedziły Malbork i znajdujący się tam Park
Dinozaurów oraz oglądały film 5D "Mała Gwiazdka". Biedroneczki wraz ze Słoneczkami
ponadto zwiedzały Zamek Krzyżacki. Dzieci z grupy "Żabki" udały się na wycieczkę do
"Centrum Hewelianum", gdzie uczestniczyły w zajęciach „Z Panem Kleksem w kosmosie” z
wykorzystaniem tablicy interaktywnej oraz zwiedzały wystawę „ Siedem kontynentów”. Były
też nad morzem.

OSIĄGNIĘCIA W ROKU SZKOLNYM
2013/2014R.
a.
b.
c.
d.
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I.
PROMOCJA PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU
Na stronie internetowej kuratorium oświaty zostały umieszczone przykłady dobrych
praktyk realizowanych w naszym przedszkolu.
Przedstawienie artystyczne o tematyce Unii Europejskiej na zorganizowanym
festynie gminno – rodzinnym dla społeczności Lubichowa,
Artykuły w prasie lokalnej – życzenia dzieci przedszkolnych z okazji Dnia Babci i
Dziadka oraz Dnia Matki,
Życzenia świąteczne dla społeczności lokalnej poprzez kolędowanie z Jasełką,
Udział dzieci w Przedszkoliadzie TOUR 2014 –Starogard Gd.- zawody sportowe,

Udział dzieci w III Olimpiadzie przedszkolaków organizowanej przez ZSP w
Pączewie;
g. Udział dzieci w Mistrzostwach Szkoły i Przedszkola w biegach przełajowych
organizowanych przez PSP Lubichowo.
1. Konkursy
 wyróżnienie w XXII Kociewskim Konkursie Plastycznym na
Najciekawszą Szopkę Bożonarodzeniową,
 I miejsce oraz wyróżnienie w XXII Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym na Kociewską Kartkę Pocztową o Tematyce
f.



Bożonarodzeniowej,
udział w Wielkim Konkursie Plastyczno - ekologicznym „Drugie życie
śmieci”,







udział w Konkursie Plastycznym „Ratujmy wieczorynkę”,
trzy wyróżnienia w VII edycji konkursu plastycznego „Żywot konia na
Kociewiu”
Udział w III edycji „ Zbieraj kartridże – Ratuj konie”,
Udział w I Ogólnopolskim Logopedycznym Konkursie Plastycznym
„Poznajemy polskie przysłowia” – Bambino;
Wyróżnienie w XXIV Regionalnym Konkursie Dziecięcej Twórczości
Plastycznej pn. „Ulubiona postać z książki” organizowanym przez
Spółdzielnię Mieszkaniową „Kociewie” w Starogardzie Gdańskim.

