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          11.12.1983r.  
 uroczyste otwarcie przedszkola z udziałem Władz Miasta Rybnika 
 Pani Barbara Kieś otrzymuje powierzenie funkcji dyrektora przedszkola
 ok. 100 dzieci w wieku 3 – 5 lat przekroczyło progi nowego przedszkola i pod opieką            
     swoich Pań nauczycielek rozpoczęło 
     przedszkolną przygodę i historię
     Przedszkola Publicznego nr 42 w Rybniku           

              11.06.2005r.
 uroczystość nadania nazwy przedszkola,

               tablicę z logo przedszkola odsłonił
               Prezydent Miasta Rybnika Pan Adam Fudali
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                          Kadra pedagogiczna w latach 1983 – 2008                                                   Kadra pedagogiczna  2008 rok

                               Kieś Barbara – dyrektor 1883 – 2002                                                  Mirela Porwoł – dyrektor od 2002 roku 
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Elżbieciak Maria
Fojcik Danuta

Grajner Katarzyna
Gzyra Ilona

Hlubek Krystyna
Konsek Małgorzata
Kowalczyk Danuta
Kozłowska Irena
Kuczera Grażyna
Lulińska Janina

Łaganowska Halina
Markiton Maria

Miszczak Elżbieta
Mocek Zenona
Musiałek Halina

Musiolik Małgorzata
Okrzesik Renata

Olcha Mirosław
Parchoniuk Barbara

Piechaczek Lidia
Pryfer Joanna
Pytlik Dorota

Rudek Urszula
Rzepka Joanna
Skulska Barbara

Sobeczko Renata
Sznajder Danuta

Szulik Helena
Szydło Teresa

Walter Lilla
Wąsik Danuta

Wirkus Elżbieta
Wojtalik Barbara

Żółkiewicz Katarzyna

Małysa Joanna
Mika Aleksandra

Ochojska Katarzyna
Piekorz Danuta

Rogowska Magdalena
Syguła Aneta
Taszka Janina

Zając Ewa



                                  

                          Pracownicy administracji i obsługi                                                           Pracownicy administracji i obsługi
                                    w latach 1983 – 2008                                                                                               2008 rok
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Adamiak Maria
Bajor Barbara
Banach Jerzy

Bielak Jan
Blaut Gerard

Dworaczek Beata
Filusz Ryszard

Gęgotek Zdzisław
Guzy Grażyna

Hamros Gabriela
Hoffman Krystyna

Kaczmarczyk Danuta
Klementowska Halina

Kloc Barbara
Kluczniok Agnieszka

Kolenda Alicja
Konieczny Róża

Kowalewska Ewa
Kowalonek-Sokol Barbara

Kozielska Bernadeta
Kozik Franciszek 

Kozłowska Bożena
Koźlik Edward

Kraszewski Janusz
Krawczyk Alicja

Kukla Józef
Kwiecień Maria
Łyczek Helena

Mandrysz Izydor
Mann Marta

Masłowski Zygmunt
Masternak Ewa
Miernik Danuta
Misiorek Zofia

Nowakowska Janina
Orlik Izabela 
Rosa Leszek

Ruszczyńska Krystyna
Szwajkowska Izabela
Wieczorek Stanisław
Wojciechowska Maria

Wojtalik Sebastian 

Lewoń Bogumiła
Markowska Alicja

Parchoniuk Barbara
Paszek Jolanta

Siwicka Jadwiga
Swatek Iwona

Szędzielorz Wiesław
Śledź Stanisława

Tomiczek Ewa
Wieczorek Bronisława

Wilk Maria
Zamęcka Aniela



 

„Nasze przedszkole placówką, w której dzieci poznają zasady współżycia społecznego, współdziałania  
i wszechstronnie się rozwijają”

To przesłanie towarzyszy naszej codziennej pracy. Każdego roku ok. 125 dzieci bawi się i uczy w naszym przedszkolu.
Praca wychowawczo – dydaktyczna przedszkola odbywa się w oparciu o programy:

 „Moje przedszkole”– program wychowania przedszkolnego
 „Zabawa słówkami” – program do nauki języka angielskiego
 „Przyjaciele Zippiego” międzynarodowy program zdrowia psychicznego,
 „Znam siebie, komunikuję się i współpracuję z innymi, dostrzegam ich problemy” – program własny opracowany przez nauczycieli 

przedszkola
W pracy wykorzystujemy metody pedagogiczne, które wpływają na harmonijny rozwój dzieci, pobudzają do działania i tworzenia:

 Pedagogika zabawy – zabawy i gry integrujące grupę
 Metoda Ireny Majchrzak – przygotowanie do nauki czytania
 Metoda dobrego startu M. Bogdanowicz – przygotowanie do nauki pisania
 Edukacja matematyczna wg metodyki E. Gruszczyk – Kolczyńskiej 
 Techniki Freineta
 Metoda Batti Strauss

Współpracujemy z:
 Śląskim Centrum Muzycznym „Muzyka i Ruch” 
 Szkołami Podstawowymi nr 11, 34 i 2,
 Miejskim Klubem Szachowym,
 Ośrodkiem Rehabilitacji im. Jana Pawła II 
 Radą Dzielnicy Maroko – Nowiny

oraz  okazjonalnie  z  wieloma  instytucjami:  Muzeum  w  Rybniku,  strażą  pożarną,  policją,  bibliotekami,  teatrami  oraz  innymi 
przedszkolami.
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     Przedszkole  organizuje bezpłatne zajęcia dodatkowe :
 z  języka angielskiego dla wszystkich dzieci,
 z nauki gry w szachy dla 5 i 6 – latków.

     oraz na życzenie rodziców odpłatne zajęcia :
 rytmika, taniec,
 nauka pływania,
 relaksacyjne w grocie solnej.

     Ponadto przedszkole organizuje :
 Spotkania z muzyką klasyczną i współczesną – koncerty dzieci z Centrum Muzycznego,
 Przedstawienia różnych form teatru na terenie przedszkola – teatr żywego aktora, teatr kukiełkowy, teatr marionetek,
 Lekcje muzealne w Rybnickim Muzeum,
 Wycieczki krajoznawcze,
 Wydawanie gazetki przedszkolnej „Nowinki przedszkolne” 
 „Dni otwarte” dni adaptacyjne dla nowych dzieci i rodziców, 
 Uroczystości okazjonalne, spotkania rodzinne, coroczny piknik przedszkolny.

Placówka posiada bogatą bazę dydaktyczną min. dzięki współpracy z rodzicami wymieniono sprzęt w ogrodzie, zakupiono atrakcyjne 
zabawki, pomoce dydaktyczne. 
Staramy się zapewnić wszystkim dzieciom jak najlepsze warunki rozwoju, uczyć je stawania się dobrymi ludźmi, aby w przyszłości mogły 
powiedzieć, że 
„wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, o tym jak żyć, co robić i jak postępować, nauczyłem się w przedszkolu.”

                                                                                                                                                                    Robert Fulghum 
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                     … lubię koleżanki i być w ogrodzie. Z Julką bywa śmiesznie. Ja najbardziej lubię się bawić i lubię zajęcia. 
                             A najlepsza to jest nasza sala i ogród! – Magda 5 l.  

… lubię tu grać w ogrodzie w piłkę i chodzić na tańce. I ważne, że mamy tu co jeść. Mam tu super kolegów, tych 
           wszystkich z „Misiów” i Kubę ze starszaków – Jaś 5 l. 

                                       …, bo ma nazwę „Tęczowa Kraina”, ma dużo wspaniałych dzieci i jest kolorowo. 
                                              Można tu ćwiczyć i jeździć na turnieje szachowe – Hania 6 l.

                               Tu jest super i zabawnie. Można się tu bawić i odrabiać zajęcia – Milenka 6 l.

                                                          …bo koledzy mnie lubią. Lubię przedszkole, bo jest tu odlotowo! – Jaś 6 l. 

                  … do przedszkola chętnie chodzę, bo można się tu dużo dowiedzieć i nauczyć piosenek – Ania 6 l.
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,…bo tu jest dużo dzieci – Kamila 3 l.           …bo to jest tęczowe przedszkole – Gabryś 3 l.

                                                                                                                  ,…bo są różne zajęcia – Zosia 4l. 
     
           …jest tu dużo kolorów, fajnie się bawię, jest dużo zabawek – Dominika 4 l.

                                                         ,…bo tu jest fajnie kolorowo, bo tu jest Tęczowa Kraina – Emilka 4l. 
 
                  … tutaj są fajne zabawki. I ważne żeby dzieci były grzeczne. Gdyby nie było przedszkola to byłoby         
                         nudno, a dziadek i mama mnie zapisali. I dobrze! – Filip 5 l.

        ,…bo tu są bardzo dobre dania. Przedszkole jest potrzebne, bo Pani wychowuje, a rodzice mogą pracować. 
                      Podobają mi się zajęcia. Tu jest dobrze – Mateusz 5 l. 

              …tu jest fajnie, lepiej niż w domu. Bo w domu mama chodzi do szkoły, tata do pracy a babcia się nie 
                         zna na zabawie i to są same nudy. Aha! A dziadek jest na rybach! – Agatka 5 l.  
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              Słońce tutaj świeci, wita wszystkie dzieci
                                       W Tęczowej Krainie kolorowy świat.
                                              Zapraszamy dzieci, zapraszamy starszych

                  Niech każdy zobaczy nasz tęczowy świat.

Przedszkole Publiczne nr 42            6 czerwiec 2008r.
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