Przedszkole nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach mieści się w budynku
przy ul. M. C.-Skłodowskiej 7. Przedszkole otwarte jest w godzinach 6.30 -16.30.
Dzieciom zapewniamy 3 posiłki (również dla dzieci z dietami): o godz. 8.30 –
I śniadanie, o godz.11.00 – II śniadanie, o godz. 14.00 – obiad. Każda grupa znajduje
się w osobnej sali. Przedszkole posiada salę gimnastyczną wyposażoną w sprzęt do
zabaw ruchowych (materace, zjeżdżalnię, równoważnię, piłki rehabilitacyjne, drabinki
i inne), szatnie dla dzieci, pokój do pracy indywidualnej i terapeutycznej. Wokół
budynku znajduje się ogród przedszkolny z nowoczesnym placem zabaw, oddanym do
użytku w 2017r. Jesteśmy jednostką budżetową prowadzoną przez Miasto Suwałki.
Nadzór pedagogiczny nad placówką pełni Podlaski Kurator Oświaty.
Nasze przedszkole jest placówką oświatową z tradycjami, mającą ponad
50-letnie doświadczenie w pracy z małymi dziećmi. Wysoką jakość pracy przedszkola
zapewniają właściwe warunki do rozwoju dziecka, dobra atmosfera, wdrożone
programy dydaktyczne, przyjęte priorytety wychowawcze, dobre kontakty z rodzicami
oraz właściwe zarządzanie. Gwarancją sukcesów jest w pełni wykwalifikowana i ciągle
doskonaląca się kadra pedagogiczna oraz zaangażowanie wszystkich zatrudnionych
pracowników.
Zajęcia dla dzieci 3,4,5,6-letnich prowadzone są w oparciu o podstawę
programową wychowania przedszkolnego oraz autorskie programy edukacyjne. Duży
nacisk kładzie się na rozwój emocjonalny i społeczny, ale także poznawczy, stosując
wiele ciekawych form pracy. Organizujemy wiele zabaw w ogrodzie przedszkolnym
lub sali ruchowej, tym samym dbając o rozwój ruchowy dziecka.
Podopiecznym oferujemy: imprezy, zabawy integracyjne, cykliczne przeglądy
i konkursy, profesjonalne występy aktorów i muzyków, bliższe i dalsze wycieczki,
spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia dodatkowe. W roku szkolnym 2018/19
przewidziane są następujące nieodpłatne zajęcia dodatkowe:
- język angielski w każdej grupie,
- gimnastyka korekcyjna,
- rytmika,
- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
- zajęcia matematyczne,
- zajęcia plastyczne
- zajęcia ruchowe,
- zajęcia umuzykalniające,
- zajęcia taneczne.
Przedszkole uczestniczy w unijnym Projekcie „Bądź aktywny, bądź zdrowy”,
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
w którym biorą udział wszystkie suwalskie publiczne przedszkola oraz przedszkola na
Litwie. W ramach projektu wyposażono plac zabaw w zestawy integracyjne do zabaw
dla dzieci. Projekt obejmuje również działania dotyczące zdrowego stylu życia, zajęcia

dla dzieci i rodziców z rodzin wykluczonych społecznie, szkolenia dotyczące zdrowego
żywienia dla nauczycieli w przedszkolach, zakup sprzętu do zajęć ruchowych przy
muzyce oraz zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjnej.
Nasze najważniejsze dokonania i wydarzenia publikowane są na stronie
internetowej placówki. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami.

