Piastowska Gromada
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Gazetka
Jubileuszowa
Z okazji 30 - lecia istnienia
Przedszkola

1984 - 2014

Tak sie wszystko zaczelo
30 lat temu zaczęliśmy od
wspólnego kółeczka,
przyjmowaliśmy pierwszych
ważnych gości, wymyślaliśmy
pierwsze stroje, pomoce. Czerpiąc
przy tym wiele radości, a uśmiech
pozostał nam do dziś…

Duma że jesteśmy społecznością
Piastowskiej Gromady, towarzyszy
nam do dziś.
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Towarzyszyło nam przy tym duzo swietnej zabawy
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Wiele wspomnien z wycieczek

ę
ś

ą
ż

ę

kk
kkkk

4

Nasze przedszkole to
radosna i ciepła placówka.
Dzieci czują się tu
akceptowane i szczęśliwe,
gdyż dajemy Im możliwośd
samorealizacji,
kreatywnego myślenia,
twórczego działania i
eksperymentowania.
Jednym z naszych atutów
są tradycje, które uczą
dzieci pielęgnowad
historię, zwyczaje, dają
poczucie stabilizacji.
Do naszych najnowszych
tradycji należy Ogólnopolski
Dzieo Przedszkolaka oraz
Śniadanie Wielkanocne,
pozostałe towarzyszą nam od
dawna, a są to:
o

Pasowanie na
Przedszkolaka,
o Dzieo Edukacji
Narodowej
o Dzieo Pluszowego
Misia
o Andrzejki
o Basiowy Bal
Pasiastych
o Mikołajki
o Spotkanie Wigilijne
WOŚP
o Bal karnawałowy
o Walentynki
o Biesiada z Babcią i
Dziadkiem
o Powitanie wiosny
o Światowy Dzieo Ziemi
o Olimpiada Sportowa
Przedszkolaków
o Wspomnienie Ojca
Świętego Jana Pawła
II
o Dzieo mamy i taty
o Festyn Rodzinny
o Dzieo Dziecka
o Pożegnanie
Przedszkola
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Istotnym elementem pracy
Piastowskiej Gromady
jest współpraca z rodzicami

Za dziećmi chodzącymi do naszego przedszkola stoją Ich rodzice,
którzy nie tylko współdecydują o ważnych sprawach dotyczących Ich
dziecka, ale prężnie współpracują z placówką. Zawsze życzliwi,
uśmiechnięci i choć ogromnie zajęci -pomocni w przeróżnych
sytuacjach! Wspólnie organizujemy festyny, przedstawienia, dni
rodziny, wycieczki, pikniki, pomagali również w zagospodarowaniu
naszego ogródka przedszkolnego w przeszłości, teraz w zgromadzeniu
materiałów i roślin na piękny, nowy skalniak .Przychodzą dzieciom
czytać książki i opowiadać o swoich ciekawych zawodach lub
zapraszają nas do swoich zakładów pracy na wycieczki!
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Miarą sukcesu jest – nie poddawać nigdy się!

Piastowska Gromada lubi wyzwania i te intelektualne
i te sprawnościowe. Przedszkolaki z naszego
Przedszkola czynnie biorą udział w różnego rodzaju
olimpiadach i konkursach, często zajmując podium. Z
dumą informujemy iż z inicjatywy naszej
emerytowanej Pani Dyrektor Jolanty Dorywalskiej do
dziś odbywają się corocznie Olimpiady Sportowe dla
Przedszkolaków.
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Współpraca
Istotnym czynnikiem osiągania
wysokich efektów w pracy
wychowawczo-dydaktycznej
przedszkola

jest

współpraca

z

partnerami

placówki

ścisła

naturalnymi
czyli

rodzicami oraz środowiskiem
społeczno-przyrodniczym.

Od

lat współpracujemy z wieloma
organizacjami
działającymi

i

instytucjami
w

naszym

środowisku lokalnym, jest to
nasza kolejna mocna strona.
Współpracujemy m.in. Z
- Miejskim Ośrodkiem Kultury,
Biblioteką Publiczną, PCK, Parafią
Bł. Radzyma Gaudentego,
Nadleśnictwem Gniezno,
Schroniskiem dla bezdomnych
zwierząt, Polskim Klubem
Ekologicznym w Gnieźnie, Polskim
Związek Działkowców w Gnieźnie,
Medycznym Studium
Zawodowym, Przedszkolami z
terenu miasta, Policją, Strażą
Pożarną, Firmą Bridgestone,
Centrum Dietetycznym
Naturhouse, Szkołą Muzyczną,
Poradnią PsychologicznoPedagogiczną, Muzeum Początków
Paostwa Polskiego, Przychodniami
lekarskimi, oraz różnymi punktami
usługowymi.
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Absolwenci
Witam serdecznie!
Nazywam się Ania Eicke milo wspominam lata spędzone w przedszkolu. Moją
panią nauczycielka była Pani Ania Baszczyoska, której bardzo dziękuję za moje
pierwsze lata nauki. Pamiętam, że największą radośd sprawiały mi zajęcia
plastyczne. To zamiłowanie pozostało mi do dziś i wykorzystuje je jako stylistka
paznokci. Prowadzę swój gabinet kosmetyczny.

Witam, nazywam się Jacek Nitka,
Pobyt w Piastowskiej Gromadzie wspominam bardzo mile – przedszkolakiem
byłem, aż 4 lata pod opieką Pani Grażynki – były to lata pełne zabawy i uśmiechu.
Obecnie jestem absolwentem Akademii Morskiej w Szczecinie - Transport Morski,
kierunek nawigacja. Moja praca polega na kilkumiesięcznych rejsach po całym
świecie.

Witam, mam na imię Mateusz Stawski.
Co pamiętam z przedszkola?. Utkwiła mi w głowie sytuacja kiedy po
śniadaniu myliśmy zęby. Dobrze wspominam pobyt w przedszkolu.Teraz
mam 23 lata – jestem trenerem jednej z największych grup Capoeira na
świecie. W centrum kultury EsTeDe prowadzę grupę pod szyldem „Grupo
Axe Capoeira”. Od 4 lat prowadzę zajęcia z dziedmi w wieku od 5 – 12 lat.
Witam nazywam się Krzysztof Wagnerski. Obecnie pracuję w Policji.
Przedszkole Piastowska Gromada - wspominam bardzo mile, jedyne
czego nie lubiłem to leżakowania. Utkwiły mi w pamięci rozmowy przez
ogrodzenie przedszkola ze starszą siostrą – ona wracała ze szkoły, ja
bawiłem się na placu zabaw.
Nazywam się Krzysztof Kobyłecki jestem absolwentem przedszkola nr 17 a
obecnie żołnierzem zawodowym. Z Przedszkola pamiętam pyszne obiadki i
podwieczorki. Pamiętam też Panią Alę, Panią Anię i Panią Grażynkę - bardzo
miłe, sympatyczne i wyrozumiałe panie. Najbardziej utkwił mi w pamięci
„Dzieo Babci i Dziadka”, kiedy wraz z moją babcią Heleną wygrałem konkurs
polegający na jedzeniu jabłka na czas. To było moje pierwsze zwycięstwo.
Czasami oglądam zdjęcia z przedszkola i żałuję, że czas tak szybko mija…
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WYDARZENIA

Do

najważniejszych

wydarzeo

w

historii

naszego

przedszkola

zaliczamy

niewątpliwie

orzeczenie o powołaniu
placówki oraz akt nadania
imienia

przedszkolu

„Piastowska

Gromada”.

Następnie powstało logo,
którego

autorką

absolwentka

jest

naszego

przedszkola – Katarzyna
Hybza,
hymn

a 10 lat temu
przedszkola,

którego słowa

do

napisała

Pani Barbara Robioska, a
muzykę Pani Małgorzata
Konowalska.
nagranie

Pierwsze
hymnu

przygotowano

na

Jubileusz 20-lecia placówki
w

wykonaniu

przedszkolaków,
dziś

naszych
którzy

już

są

gimnazjalistami.
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Dyrektorzy i Personel

Zapisaliśmy wspólnie już wiele kart historii Piastowskiej
Gromady.

To

podopiecznych,

chwile

pełne

niezwykłej

uśmiechu,

troski

odpowiedzialności

o

dobro

z

faktu

współuczestnictwa w wychowaniu młodych ludzi i kreowaniu
ich osobowości.

Życzymy sobie więcej i więcej … I …Nie
możemy się doczekać co przyniesie jutro!
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