
Rok szkolny 2008/2009 w 7 przedszkolach gminnych rozpo-
częło 409 dzieci, w tym 148 sześciolatków, co stanowi 36% wszyst-
kich dzieci przedszkolnych. Korzystnym zjawiskiem jest zaob-
serwowany w ostatnich latach wzrost liczby dzieci młodszych 
uczęszczających do przedszkoli. 

Na początku roku praca w przedszkolach odbywała się  
w 17 oddziałach, a w ciągu roku, w marcu, uruchomiony został 
18 oddział „Słoneczne promyki” w przedszkolu nr 3 w Sułkowi-
cach. Uczęszczają do niego najmłodsze dzieci z terenu całej gminy.  
W przedszkolu Nr 1 w Sułkowicach funkcjonuje oddział integracyj-
ny, do którego uczęszczało 3 dzieci niepełnosprawnych. Również  
w przedszkolu Nr 1 w Sułkowicach prowadzone są dni otwarte, pod-
czas których  matka może przyprowadzić dziecko nie zapisane do 
przedszkola. Ponadto organizowane są wspólne zabawy plenerowe  
z rodzinami, przedstawienia publiczne i kiermasze prac dziecięcych. 

Liczba etatów administracyjnych i obsługi na początku 
roku szkolnego wzrosła o 0,25 i wynosi 28,75; etaty nauczyciel-
skie wzrosły o 1,21 i wynoszą 28,1. 

Przedszkola, podobnie jak inne placówki oświatowe gmi-
ny Sułkowice, współpracują z Poradnią Psychologiczno-Peda-
gogiczną, Ośrodkiem Kultury, Policją oraz OSP.

Z przemówienia burmistrza: 
W Roku Przedszkolaka zwracam się do najmłodszych. 

Dla podkreślenia znaczenia wychowania przedszkolnego rok 
szkolny 2008/2009 został bowiem przez MEN ogłoszony Rokiem 
Przedszkolaka. W naszej gminie obserwujemy stały wzrost za-
potrzebowania na miejsca w przedszkolach. Ze strony samo-
rządu staramy się jak najbardziej dbać o nasze przedszkole, 
remontować je i doposażać, by dzieci korzystały jak najszerzej 
z prawa do dobrze zorganizowanej i umożliwiającej ich indy-
widualny rozwój edukacji przedszkolnej.

Życzę Wam, Kochane Przedszkolaki dużo radości z chodze-
nia do przedszkola, radości z poznawania nowych koleżanek  
i kolegów, beztroskiej zabawy, ale także radości płynącej  
z uczenia się – z poznawania cyferek i literek, nauki czytania  
i pisania, i odkrywania świata. Rodzicom życzę radości  
z sukcesów i osiągnięć ich pociech oraz tego, by byli przyja-
ciółmi szkoły, by wspierali oświatę – nasze wspólne dobro – we 
wszystkich działaniach służących dzieciom i całej naszej spo-
łeczności. Nauczycielom i Wychowawcom życzę wielu sukce-
sów i satysfakcji w ich trudnej i odpowiedzialnej pracy.

Remonty i inwestycje w przedszkolach gminnych
Przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego  

w przedszkolach gmina Sułkowice jak zwykle rozpoczęła  
w czasie wakacji od przeprowadzenia remontów i inwestycji. 

W Sułkowicach w Przedszkolu nr 1 odnowione zostały parkiety 
w trzech salach  (koszt 15 000 zł). 

W Przedszkolu nr 2 wymieniono instalację elektryczną oraz wy-
konano malowanie (koszt 16 000 zł). 

W Przedszkolu nr 3 przeprowadzono remont ogrodzenia rozpo-
częty w ubiegłym roku oraz wymieniono krawężnik wzdłuż ul. 
Starowiejskiej (koszt 15 000 zł). 
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W Przedszkolu w Biertowicach wymienione zostały drzwi ze-
wnętrzne do przedszkola i szkoły (koszt 12 000 zł) oraz prowa-
dzona była modernizacja c.o. z wymianą pieca węglowego na 
gazowy i wymianą komina (koszt 14 000 zł).

W przedszkolu w Harbutowicach w miesiącach wiosennych zostały 
wykonane roboty dekarskie, a w lipcu wymieniono grzejniki c.o. 
w czterech pomieszczeniach oraz rozbudowana została instalacja 
elektryczna o dodatkowy zewnętrzny obwód (koszt 16 000 zł).

W budynku Przedszkola w Krzywaczce z dwóch małych pomieszczeń 
wygospodarowano dużą, piękną salę, co wiązało się z kapitalnym 
remontem: wymianą stropu nad piwnicą, instalacji elektrycznej 
i c.o., posadzek, tynków i malowaniem. Budynek przedszkola  
w Krzywaczce to jeden ze starszych obiektów oświatowych  
w gminie i jego modernizacja wymaga wielu nakładów finanso-
wych, dlatego samorząd postanowił zwiększyć środki przezna-
czone na ten cel do kwoty 56 000 zł.

Kalendarium najważniejszych wydarzeń 
Roku Przedszkolaka

12 września – Przedszkole nr 2
Przedszkole gościło nauczycieli, dyrektorów oraz wi-

zytatorów z Ukrainy i Krakowa, pracujących w Funda-
cji Partnerstwo dla Środowiska zawodowo związanych  
z wychowaniem przedszkolnym oraz władze lokalne. Dzieci 
przywitały gości wierszem i kwiatami. Chłopcy przedstawili 
program taneczny Chaplin, a dziewczynki Taniec z chustami 
do muzyki Fryderyka  Chopina.

14 września – Sułkwicka Jesień
Na gminny Jarmark dzieci z przedszkoli nr 1 i 2 przygoto-

wały jesienny program w pięknych „jesiennych strojach”.

4 października – Przedszkole w Biertowicach
Otwarty został nowy plac zabaw i miasteczko komuni-

kacyjne. Budowę sfinansowała Fundacja Banku Gospodar-
stwa Krajowego im. J.K. Steczkowskiego w Warszawie, co 
stanowi bonus dla gminy – laureata konkursu „Wzorcowy 
Urząd w Małopolsce” za wdrożenie rozwiązania zarządcze-
go pn. Najważniejsi są ludzie. Pomoc władz gminy w po-
budzaniu aktywności społecznej na rzecz potrzebujących. 
Fundacja realizuje program pn. Bezpieczny przedszkolak 
– twórczy przedszkolak, którego celem jest nauka przed-
szkolaków zasad bezpieczeństwa na drodze, w domu oraz  
w kontaktach z nieznajomymi, a także stworzenie małym dzie-
ciom warunków do bezpiecznego rozwoju. Gmina realizuje 
ten program jako pilotaż akcji, a przedszkole w Biertowicach 
zostało wybrane do lokalizacji miasteczka komunikacyjnego 
wraz z placem zabaw.

W otwarciu placu zabaw wzięli udział liczni goście. Część 
oficjalną zakończyło przecięcie wstęgi przez Prezesa BGK Ire-
neusza Fąfarę, Prezesa Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego 
Radosława Żuka, Burmistrza Gminy Sułkowice Piotra Pułkę 
oraz dyrektor Renatę Skrzeczek.  Następnie przygotowany zo-
stał piknik rodzinny, jednak uciążliwa pogoda nie pozwoliła na 
tę wspólną zabawę na świeżym powietrzu. Pozostała cześć uro-
czystości musiała odbyć się więc wewnątrz budynku. Wolon-
tariusze przy współpracy z nauczycielami przygotowali quizy  
z bezpieczeństwa ruchu drogowego, sportowe, plastyczne, a nawet 
z prawidłowych zachowań nad wodą. We wspólnej zabawie wzięli 
udział policjanci z komisariatu w Sułkowicach oraz Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza OSP Biertowice. W przygotowaniu posiłków 
pomogły panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Biertowicach.

25 października – Przedszkole nr 3
Palcówka obchodziła jubileusz 30-lecia działalności. Ty-

dzień wcześniej przedszkolaki uczestniczyły we Mszy św. od-

Otwarcie miasteczka kounikacyjnego  
i  nowego placu zabaw w Biertowicach



prawionej przez Ks. Biskupa Józefa Guzdka w naszym kościele 
parafialnym. W jubileuszu brały udział dzieci z dwóch grup wie-
kowych. Władze oświatowe reprezentowała wizytator Małgo-
rzata Wajda z Kuratorium Oświaty w Krakowie, a samorządowe  
– wiceburmistrz Rozalia Oliwa oraz wiceprzewodnicząca 
Rady Miejskiej Marta Biernat. Przybyły także dyrektor-
ki przedszkoli i szkół w Sułkowicach oraz dyrektor ZPO 
w Rudniku. W uroczystości wzięli również udział przed-
stawiciele rodziców i sponsorzy. Honorowym gościem uro-
czystości była emerytowana wieloletnia dyrektorka przed-
szkola Halina Zawada. Były gratulacje, kwiaty, prezenty 
urodzinowe (gmina podarowała dzieciom słodycze, a przed-
szkolu aparat fotograficzny), były wspomnienia, podziękowa-
nia dla sponsorów, przypomniano wykonane inwestycje i hi-
storię placówki. Dzieci zaprezentowały się w przedstawieniu  
w barwnych strojach. Z ogromnym przejęciem śpiewały, re-
cytowały i tańczyły. Zaprezentowały nawet przedstawienie pt. 
Dwie mamy. Widzów zachwycił polonez brawurowo zatańczony 
przez sześciolatków. Przedstawienie przygotowały nauczyciel-
ki Teresa Szwajdych, Marzena Kaleta i Elżbieta Żołnierek.

13–14 grudnia 2008 – Przedszkole nr 1
Placówka obchodziła jubileusz 65-lecia przez dwa dni: 

w sobotę 13 grudnia dzieci przedstawiły program dla zapro-
szonych władz samorządowych, kuratoryjnych oraz byłych 
pracowników przedszkola, a w niedzielę 14 grudnia goszczo-
no rodziców. Odbył się występ przedszkolaków,  prezentacja 
multimedialna Przedszkole na przestrzeni 65 lat,  zwiedzanie 
przedszkola oraz przedświąteczny kiermasz prac dzieci, upo-
minków, kartek świątecznych oraz innych ozdób. Zebrane 
fundusze zostały przeznaczone na zakup zabawek dla przed-
szkolaków. Nad całością przygotowań czuwała dyrektor Kry-
styna Starzec. Gratulacje złożyli m.in. zastępca burmistrza 
Rozalia Oliwa, wizytator Kuratorium w Krakowie Małgorzata 
Wajda, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Marta Biernat, ks. 
proboszcz Stanisław Jaśkowiec, który ofiarował przedszkolu 
radiomagnetofon. Od gminy przedszkole dostało również pre-
zent – aparat fotograficzny. Były kwiaty i albumy, wspomnienia  
i wspaniała rodzinna atmosfera.

25 stycznia  – Żywa szopka
Dzieci z Przedszkola nr 2 przedstawiły program jasełkowy  

w Żywej Szopce, w której wraz z mieszkańcami gmniy kolędowały 
zespoły artystyczne i dzieci z różnych placówek oświatowych . 

16 do 27 lutego – Przedszkole nr 2
Podczas ferii zimowych w godz. od 9.00 do 11.00 zorgani-

zowana została akcja Oswoić pierwszy dzień. Celem akcji było: 
poznanie przez dzieci nowego otoczenia i środowiska spo-
łecznego, zaspokojenie potrzeb bezpieczeństwa, nawiązanie  
i utrwalenie kontaktu z rówieśnikami i dorosłymi.

28 lutego – Przedszkole nr 2
Oficjalnie otwarty został nowy oddział przedszkola „Słonecz-

ne Promyki”, do którego uczęszczać będą najmłodsze dzieci z ca-
łej gminy Sułkowice. Wśród gości zasiedli wiceburmistrz Rozalia 
Oliwa, wizytator z Kuratorium Oświaty w Krakowie Małgorzata 
Wajda,  dyrektorki przedszkoli w Sułkowicach: Krystyna Starzec 
i Alicja Temple oraz Alicja Judasz – kierownik  Referatu Oświa-
ty. Przybyli także rodzice wraz z dziećmi należącymi do nowego 
oddziału. Uroczystość rozpoczęły dzieci sześcioletnie występem 
artystycznym przygotowanym pod okiem nauczycielek: Ma-
rii Światłoń i Katarzyny Folgi. Następnie dokonano uroczyste-
go przecięcia wstęgi nowo otwartego oddziału. W dalszej części 
spotkania wszystkie dzieci wraz z rodzicami zostały zaproszone 
przez nauczycielki do wspólnych zabaw integrujących.

30-lecie Przedszkola nr 2

65-lecie Przedszkola nr 1

Przedszkole nr 2 w Żywej szopce



24 marca – Przedszkole nr 2
Specjaliści z Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Ani-

matorów KLANZA przeprowadzili pierwszą – teoretyczną 
część szkolenia dla wszystkich nauczycieli przedszkolnych   
z całej gminy, zorganizowanego w ramach programu Bezpiecz-
ny przedszkolak – twórczy przedszkolak przez Fundację Banku 
Gospodarstwa Krajowego im. Jana Kantego Steczkowskiego. 

4 – 5 kwietnia – Przedszkole nr 2
Odbyła się druga – praktyczna cześć szkolenia  

w ramach programu Bezpieczny przedszkolak – twórczy przed-
szkolak. W sumie kurs trwał 23 godziny i zakończony został 
wręczeniem certyfikatów 27 biorącym w nim udział nauczycie-
lom. Uczestnicy byli zachwyceni sposobem prowadzenia szko-
lenia i bardzo cenią sobie zdobyte podczas niego wiadomości  
i umiejętności.

16 kwietnia– konkurs gminny 
W Przedszkolu Nr 2 w Sułkowicach odbyło się rozstrzy-

gnięcie Gminnego Konkursu Plastycznego pt. O co prosi pla-
neta Ziemia? Celem konkursu było: kształtowanie świadome-
go, przyjaznego odnoszenia się do natury i wszelkich form 
życia na Ziemi, kreowanie myślenia plastycznego, wyobraźni 
i fantazji, zachęcanie do twórczej działalności i wrażliwości 
estetycznej, rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za stan 
środowiska przyrodniczego. Organizatorami były nauczyciel-
ki Teresa Jakuba i Katarzyna Folga. Konkurs przeznaczony 
był dla dzieci przedszkolnych z naszej Gminy w dwóch kate-
goriach wiekowych: I – dzieci 5-letnie, II – dzieci 6-letnie.

28 kwietnia – sesja Rady Miejskiej
Na sesji przyjęta została uchwała w sprawie zasad i try-

bu korzystania z przedszkoli samorządowych prowadzonych 
przez gminę Sułkowice. Ustalono m.in. że: jeśli do przedszko-
la uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny pobierającej 
zasiłek rodzinny, to odpłatność za pobyt drugiego dziecka  
w przedszkolu może być obniżona o 30%, a za trzecie i na-
stępne dziecko o 50% – na pisemny wniosek rodzica skiero-
wany do dyrektora. W szczególnie uzasadnionych przypad-
kach dyrektor może zwolnić z opłat  na pisemny uzasadniony 
wniosek rodzica, zaopiniowany pozytywnie przez Dyrektora 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach, gdy dochód na 
członka rodziny nie przekracza kryterium dochodowego 351 
zł, oraz gdy rodzina korzysta w danym miesiącu ze świadczeń  
z Ośrodka Pomocy Społecznej. Jeśli dziecko z powodu choroby 
lub ważnych przyczyn rodzinnych co najmniej dwa tygodnie 
nie uczęszczało do przedszkola, to opłata  miesięczna podle-
ga zwrotowi proporcjonalnie do czasu nieobecności dziecka. 
Zmiany te obowiązywać będą od 1 września 2009 r. 

Prezent na Dzień Dziecka – 3 nowe place zabaw od gminy
Zamontowane zostały piękne, nowe, drewniane, atesto-

wane urządzenia na 3 placach  zabaw dla dzieci. Już bawią się 
na nich pełne radości i energii, nasze pociechy. Do dyspozycji 
mają  m. in. tzw. zestaw  „maluch” ze zjeżdżalnią oraz huśtaw-
ki i miejsce do gry w kosza.

Zestaw „maluch” oraz huśtawki po raz pierwszy umiesz-
czono w parku przy Rynku, w którym do tej pory były tylko 
ławki i piaskownica. Na placach zabaw przy Przedszkolu Sa-
morządowym nr 2 oraz na osiedlu Zielona w Sułkowicach urzą-
dzenia były dosyć przestarzałe i w bardzo złym stanie, dlatego 
wymienione zostały na urądzenia bezpieczne dla dzieci.

Na placu zabaw na Zielonej koło ośrodka zdrowia, gdzie 
została już zerwana część asfaltu, montowane są 2 huśtawki,  
1 zestaw ” maluch” oraz kosz do gry dla młodzieży. 

Planuje się też urządzenie mini placu zabaw przy Placu 
Targowym „Zielona Podkowa”.

Otwarcie oddziału „Słoneczne promyki”

Szkolenie „Bezpieczny przedszkolak  
– twórczy przedszkolak”

Wystawa pokonkursowa  
„O co prosi planeta Ziemia?”



Wakacyjny dyżur przedszkoli
Burmistrz Gminy Sułkowice informuje P.T. Rodziców, że  
organizuje się wakacyjny dyżur przedszkoli, dla dzieci z tere-
nu Gminy Sułkowice. Dyżurować będą:
w lipcu – Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Sułkowicach, ul.  
1 Maja 56,  tel. ( 12 ) 273-26-78
w sierpniu – Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sułkowicach, 
ul. 11 Listopada 10, tel. ( 12 ) 273-25-02

Zapisu dziecka na dany miesiąc wakacyjny należy do-
konać w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2009 r.  
u dyrektora  przedszkola. Odpłatność za korzystanie dziecka  
z przedszkola w czasie wakacji  uiszcza się do 5 dni od dnia 
podpisania umowy. Szczegółowych informacji udzielają dy-
rektorzy przedszkoli pełniących dyżur.

Dyżur zostanie zorganizowany pod warunkiem zgłosze-
nia odpowiedniej liczby dzieci. 

3 Nowe place zabaw
prezent od Gminy na Dzień Dziecka


