50-lat minęło...
w Przedszkolu Nr 117 im. Czecha w Poznaniu
Opracowanie – Elżbieta Szlandrowicz
Trochę historii...
3 marca 1969r. to początek działalności Przedszkola nr 117. Pierwsze
oddziały Państwowego Przedszkola nr 117 mieściły się w Szkole Podstawowej nr
31 na Osiedlu Piastowskim. Przeprowadzka do wolnostojącego budynku miała
miejsce 23.02.1970 r., a uroczyste otwarcie przedszkola i nadanie imienia
zbiegło się z obchodami 25 rocznicy Wyzwolenia Poznania. W pierwszych latach
swojej działalności do przedszkola uczęszczało 250 dzieci. Było to największe i
najbardziej aktywne i twórcze przedszkole w Poznaniu. Przez wiele lat
wiodącym kierunkiem wychowywania było wychowanie muzyczne. W
przedszkolu działał zespół muzyczny, „Czarodziejki”, który tworzyli ówczesna
dyrektorka, założycielka i organizatorka przedszkola Pani Anna Niedbała i
nauczyciele pracujący w placówce oraz muzyczny zespół dziecięcy „Orlęta”.
Zespoły uatrakcyjniały uroczystości i imprezy nie tylko przedszkolne, ale także
konferencje o zasięgu miejskim i wojewódzkim. Przedszkole odwiedzały
delegacje ośrodków kulturalnych i oświatowych z Brna, Niemiec, Holandii,
Danii, Czechosłowacji i Szwecji. W kronikach przedszkolnych widnieją takie oto
zapisy: „Poznaliśmy w waszym Przedszkolu wysokie pedagogiczne

mistrzostwo i głęboką miłość do dziecka, jesteśmy pod wielkim
wrażeniem muzycznych zdolności dzieci i grona pedagogicznego”.
W II dziesięcioleciu funkcjonowania przedszkola tradycje kontynuowały
następne dyrektorki pani Małgorzata Lewandowska i Teresa Dykier. Swoje pasje
i zamiłowanie do muzykowania wszyscy pedagodzy przenosili na dzieci, tworząc
przedstawienia i operetki w wykonaniu dzieci i nauczycieli: „Królewna Śnieżka”,
„Dziewczynka z zapałkami”, „Królowa Śniegu”, „Porwanie choinek”. do których
muzykę i teksty pisali sami pedagodzy.
W latach 1990 - 2007 pod kierownictwem Pani Hanny Biegały przedszkole
zbliżało dzieci do różnych rodzajów sztuki w zakresie plastyki i teatru. Udział
przedszkolaków w Przeglądach teatralnych organizowanych przez Centrum

Sztuki Dziecka dawał niezapomniane przeżycia zarówno dla dzieci jak i
nauczycieli, bo nagrodą były występy na deskach Teatru Animacji.
Od 2007 roku dyrektorem Przedszkola Nr 117 jest Pani Elżbieta
Szlandrowicz. Jako dyrektor postawiła na całościową modernizację placówki.
Dzisiejsze Przedszkole Nr 117 im Czecha to nowoczesna placówka
wychowawczo-edukacyjna. Odnowione i odpowiednio wyposażone sale zabaw,
zaplecze kuchenne, biura administracyjne i ciągi komunikacyjne stanowią
wspaniałe miejsce do zabawy, nauki i pracy dla dzieci i zatrudnionych
pracowników. W przedszkolu został całkowicie zmodernizowany ogród
przedszkolny, który stanowi wspaniałe miejsce dla dzieci do zabaw sportoworekreacyjnych, odpoczynku i zdobywania doświadczeń przyrodniczych.
Proces wychowawczo- edukacyjny opiera się w głównej mierze o
Koncepcję Planu Daltońskiego, metodę edukacji przez ruch tzw. kinezjologię
edukacyjną i metodę projektu. „Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego
możliwościami, to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy, a
wszystko, co dziecko potrafi – nauczycielowi zrobić nie wolno” w oparciu o tą
właśnie myśl Helen Parkhurst na co dzień pracują nauczycielki ucząc dzieci
samodzielności, umiejętności współpracy, odpowiedzialności i autorefleksji.
Przedszkole kieruje się potrzebami dziecka, jego możliwościami rozwojowymi i
oczekiwaniami rodziców. Zapoznajemy dzieci ze środowiskiem naturalnym i
społecznym poprzez organizację atrakcyjnych wycieczek we współpracy z
rodzicami. Wizyta w przedszkolu studentów z Iranu i Malezji dała dzieciom
możliwość poznania innych kultur, tradycji kulinarnych, egzotycznej muzyki i
tańców, a przede wszystkich najpopularniejszych bajek rysunkowych, jakie
oglądają dzieci irańskie i malezyjskie.
Oferta edukacyjna wzbogacana jest o organizację zajęć dodatkowych takich jak:
język angielski, logopedia, zajęcia z psychologiem, rytmika, zajęcia taneczne,
robotyka, Mali naukowcy, gimnastka korekcyjna, judo, piłka nożna.
Przedszkole dba o rozwój fizyczny przedszkolaków poprzez organizację różnych
imprez sportowych: rajd na kółkach, olimpiady sportowe, zabawy sportoworekreacyjne czy rowerowe, rolkowe i hulajnogowe piątki organizowane w
ogrodzie przedszkolnym. Dodatkowym atutem Przedszkola Nr 117 jest
atrakcyjne położenie w pobliżu parku nad Wartą. Z myślą o dzieciach i rodzicach

wykorzystuje się tereny zielone nadwarciańskiego parku i infrastrukturę
sportowo-rekreacyjną do rozwijania tężyzny fizycznej przedszkolaków.
Imprezy, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez przedszkolnych to:
koncerty muzyczne, obchody Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka, Sprzątanie
Świata, Dzień Ziemi, konkursy recytatorskie, Rok ogrodnika – przegląd ogródków
przedszkolnych, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, kultywowanie tradycji
związanych ze Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocą, festyny dla
środowiska lokalnego, Strasznie Dziwny Dzień, Andrzejkowe czarowanie, baliki
karnawałowe, Pożegnanie 6-latków, spotkania edukacyjne o tematyce
przyrodniczo-ekologicznej.
Przedszkole posiada stronę internetową i w zakładce „Szkoła dla
rodziców. Porozmawiajmy o...” umieszcza ciekawe artykuły dla rodziców o
tematyce wychowawczej, edukacyjnej, zdrowotnej i psychologicznej.
Nauczycielki wraz z dziećmi realizują wiele projektów edukacyjnych o
zasięgu przedszkolnym, lokalnym czy międzynarodowym. Od 10 lat we
współpracy z młodzieżą z LO nr XIV, seniorami z klubu „Promień” i rodzicami
realizowany jest projekt „Cała Polska czyta dzieciom i my też...”, projekt
adaptacyjny dla najmłodszych dzieci, „Piękna nasza Polska cała”, przedszkole
zorganizowało Apel Patriotyczny w związku z 100 rocznicą uzyskania przez
Polskę niepodległości i wzięło udział w akcji MEN-u „Rekord dla Niepodległej”,
posiada też certyfikat „Przedszkole w ruchu”.
Przedszkole nie pozostaje bierne na potrzeby innych i skrzywdzonych
przez los ludzi lub zwierząt. Organizuje się liczne akcje humanitarne i
ekologiczne. Rodzice bardzo wysoko cenią sobie spotkania w ramach
Przedszkolnego Klubu Turystyki Pieszej ,,TRAMPEK”, sobotnie rodzinne
spotkania z Teatrem Animacji oraz szeroką ofertę zajęć dodatkowych
uwzględniających potrzeby rodziców i zainteresowanie dzieci.
Sprzymierzeńcami i przyjaciółmi Przedszkola są: Urząd Miasta Poznania
Wydział Oświaty, Rada Osiedla „Rataje”, Szkoła Podstawowa nr 3, 14 i Liceum
Ogólnokształcące Nr XIV, Administracja Osiedla Piastowskiego, Dom Kultury,,
Na Skarpie” , Klub ,,Promień” , Rada Rodziców.

Kontynuując wcześniejsze tradycje wychowania muzycznego i
teatralnego na Jubileusz 50-lecia Przedszkola, który obchodzony był
22.03.2019r. nauczycielki wraz z dziećmi przygotowały spektakl teatralny
„Wesele Wielkopolskie”. Na ten dzień przedszkole zamieniło się w tradycyjną
wiejską chatę. Kolorowe firanki, dziergane obrusy, serwetki, stoły z zaprawami i
swojskim jadłem zauroczyły nie tylko rodziców i dzieci, ale także zaproszonych
gości, wśród których był Zastępca Prezydenta Poznania Pan Mariusz Wiśniewski,
dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty Pani Aneta
Szurkowska, dyrektor Wydziału Oświaty Pan Przemysław Foligowski,
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Poznania Pan Przemysław Alexandrowicz,
Przedstawiciele Rady Osiedla Rataje, byłe dyrektorki przedszkola, dyrektorzy
szkół i przedszkoli, przedstawiciele rodziców, pracownicy i emeryci oraz
absolwenci przedszkola. Uroczystość uświetniły właśnie występy absolwentów.
Pani dyrektor Elżbieta Szlandrowicz wyróżniła i nagrodziła długoletnich
pracowników przedszkola, wręczając im listy gratulacyjne i nagrody.

