
...bo fajne przedszkole to udane dzieciństwo...

SportArt
Przedszkole Arty

styczno-Sportow
e

ŻłobekIntegra SportART

Żłobek i Przedszko
le oddziały Montessorii 

ŻŁOBEK 
PRZEDSZKOLE



 

Przedszkole SportArt funkcjonuje od 2012r. i  obecnie jest to
najbardziej utytułowana instytucja edukacyjna na poziomie żłobka

i przedszkola w naszym kraju. 

 

Po wielu latach doceniania naszej działalności przez rodziców i
przyznaniu  licznych nagród przez instytucje zewnętrzne, SPORTART

otrzymał najwazniejsze wyróżnienie w kraju tj. 
Godło TERAZ POLSKA 2021.

 

Obecnie pod naszą opieka jest blisko 800 dzieci dziennie.

Niemniej jednak struktura organizacyjna składająca się z wielu
małych kameralnych placówek pozwala na utrzymanie

odpowiedniej rodzinnej atmosfery i podmiotowości każdego
dziecka.

 

U nas działa egalitaryzm - wszystko dla wszystkich  ! Wszelkie
zajęcia, atrakcje i możliwości dostępne są dla każdego dziecka w
takim samym stopniu bez względu na wiek, status społeczny  czy

finansowy. 

 

Jednocześnie SportArt ma duże możliwości organizacyjne dzięki
czemu możliwość rozwoju i edukacji dzieci jest optymalna. 

 

Dbamy o finanse rodziców oferując zbilansowane kompleksowe 

 usługi przy zachowaniu wysokiej jakości oferowanych usług:

bezpieczeństwa, edukacji i rozwoju.

Bezpieczeństwo i doskonałe warunki do nauki, 
zabawy i wypoczynku!

Kilka słów o Nas...
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KADRA Przedszkole 

p.Karolina

p.Joanna

p. Kamila

Lidia Michalska

Wicedyrektor Wicedyrektor

Iwona Porembska Paweł Janas Anna Skiba

p.Monika

p.Monika p.Klaudia p.Magdalenap.Sylwiap.Katarzyna p.Jolanta
p.Patrycja 

p.Natalia

p.Katarzyna

p.Laura

p.Paulina

p.Ewelina p.Kinga p.Irena

p.Martyna p.Olga

p.Daria

p.Dominika

p.Katarzyna

Dyrektor Pedagogiczny Dyrektor Organizacyjny

"Nasza Kadra to ludzie o otwartych sercach i umysłach mający wspólny cel
jakim jest zapewnienie możliwie najlepszej edukacji dzieciom" 

p.Agata 

p.Katarzyna

p.Dorota p.Barbarap,Anna

p.Edyta

p.Anna
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p.Natalia

p.Kinga
p.Klaudia

Kierownicy i Koordynatorzy

Nauczyciele - Asystenci - Specjaliści

p.Mariola p. Monika p. Magda

p. Natalia

p. Patrycja

p.Edyta

p.Karolina

p.Paulina

p.Justyna

p.Beata

p.Piotr

ŻŁOBEK 
PRZEDSZKOLE

p.Juliap.Marzena



Monika Stepnowska-Juszczak

Dyrektor
Pedagogiczny
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Dyrektor
Organizacyjny

Wicedyrektor kierownik

Ewa Sadowska Paweł Janas
Katarzyna Hlubek

KADRA Żłobek 

p.Aneta p.Paulina p.Danusia

p.Monikap. Aleksandra p.Aneta p. Jadwiga

p.Katarzyna p.Kingap.Ninap.Joanna

p.Milena

p.Karinap.Anieszkap.Basiap.Edyta

p.Judyta

p.Wioletta

Koordynatorzy i certyfikowane opiekunki 

ŻŁOBEK 
PRZEDSZKOLE

p.Aneta

p.Karina

p.Maja

p.Ilona



 małe kameralne placówki tworzące jeden duży organizm
ambitna kadra specjalistów 

ekologia w praktyce: kuchnia, placówki, czystość, edukacja 
egalitaryzm edukacyjny - wszystko dla wszystkich

nauczanie przez działanie
własne opatentowane projekty edukacyjne

niskie ceny usług - wysoki standard
bogate wyposażenie żłobków i przedszkoli

kuźnia talentów sportowych, artystycznych, językowych 
współpraca z rodzicami - prężna Rada Rodziców 

szkolenia rozwojowe dla kadry
TeamWork - kadra to drużyna 

oddziały Montessorii
wielobranżowe doświadczenie Dyrekcji

nasi nauczyciele to specjaliści z dziedzin sportu, sztuki, teatru
etc. 

rodzinna atmosfera
wykształcona i ambitna kadra

otwartość na konstruktywną krytykę

 

 

SportArt
Żłobek Przedszkol

e Artystyczno-S
portowe
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Dlaczego

...bo fajny żłobek i  przedszkole to u
dane dzieciństwo...

"Tutaj wiele się dzieje i moje dziecko przychod
zi

szczęśliwe do domu"  

Mama Marysi
"Mój nieśmiały syn stał się otwartym na świat

i innych ciekawym odkrywcą" 
Tata Wiktora "Mądry balans pomiędzy atrakcjami, zabawą  i

skupieniem dzieci na ważnych rzeczach." 
Tata Asi

"Dużo zajęć, na kt
óre poza przedszk

olem nie moglibyśmy

sobie pozwolić, nie mówiąc już o braku cz
asu" 

Mama bliźniaków
"Moje dziecko zostało świetnie przygotowane do szkoły 
 co bardzo doceniam !! " Mama absolwentki SportArt

"Kadra z pasją i zaangażowaniem. Nie mogłam
wybrać lepiej." 

Mama, też nauczycielka 

ŻŁOBEK 
PRZEDSZKOLE

?

"Bałam się oddać dziecko do żłobka..zupełnie
niepotrzebnie! Ciocie są przekochane i

fantastyczne. Jestm im bardzo wdzięczna"
Mama jedynaczki 

środki transportu w żłobkach SportARt
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Sukcesy i osiągmięcia

Laureat XXXI GODŁO TERAZ POLSKA 

MISTRZOSTWO MIASTA W KARATE 

BeActive AWARD  GRAND PRIX POLAND 

WICEMISTRZOSTWO POLSKI w TAŃCU

MISTRZOSTWO MIASTA W HOKEJU NA LODZIE 
MISTRZOSTWO MIASTA W SPARTAKIADZIE 

LAUREAT "PRZEDSZKOLE ROKU" 
LAUREAT "NAUCZYCIEL ROKU"

ZWYCIĘZCY OLIMPIAD SPORTOWYCH 

GRAND PRIX REJONOWYCH PRZEGLĄDÓW PIOSENKI  
GRAND PRIX REJONOWYCH PRZEGLĄDÓW ARTYSTYCZNYCH 

4- krotne 
BICIE REKORDóW GUINESSA

Wybrane

ZWYCIĘZCY KONKURSÓW PLASTYCZNYCH

ZWYCIĘZCY KONKURSÓW RECYTATORSKICH



Sportlandia

Sportlandia

Artlandia

Mały 
lingwista

Artlandia

Ekolandia

Żaglówki

Wymiana
pocztówkowa

Fitlandia

6

SPORT
wielopłaszczyznowa edukacja poprzez  SPORT

To właśnie w Sportlandii Twoje dziecko może zacząć swoją przygodę ze sportem

Kto prowadzi?

Częstotliwość:
- 1x w tygodniu dla każdej grupy

liczne pomniejsze projekty sportowe

 
                            - Wicemistrzostwo podczas Spartakiady Przedszkolaków w Tychach

          - 1 miejsce w Turnieju  Hokejowym Przedszkolaków
                           - 1 i 3 miejsce w Międzyprzedszkolnym Turnieju Karate

                                                                   - Udział w pierwszej w Polsce Olimpiadzie Zimowej dla
Przedszkolaków

                                                          - Udział w Śląsko-Małopolskiej Olimpiadzie - Sportlandia
                                                        - Wicemistrzowstwo w Turnieju Hokeja na lodzie

                                                                    - Udział w Międzynarodowym Turnieju MiniEuro!

 

Jeśli Twoje dziecko nie może usiedzieć w jednym miejscu, to Sportlandia jest stworzona dla niego!

Pod czujnym okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej, doświadczonej w pracy z najmłodszymi dziećmi,
Twoja pociecha pozna różne formy ruchu, zobaczy na czym polega aktywność fizyczna i nauczy się

podstaw najpopularniejszych dyscyplin sportowych.

 

W ramach projektu organizowane są liczne Olimpiady Sportowe!!

- Wykwalifikowani trenerzy piłki nożnej
- Wykwalifikowani instruktorzy lekkoatletyki
- Fizjoterapeuci
- Asystenci sportowi
- Wykwalifikowani instruktorzy gimnastyki
  korekcyjnej i ogólnorozwojowej

Co rozwija?
- Sprawność fizyczną
- Koordynację i koordynację wzrokowo- ruchową
- Szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość
- Umiejętność pracy w zespole
- Orientację przestrzenną

 

   Nasze osiągnięcia



Mały 
lingwista

ART

Częstotliwość:
- Muzycy
- Plastycy
- śpiewacy
- Dyrygenci
- Tancerze
- Choreografowie
  

- Udział w Międzynarodowym Konkursie Piosenki Przyrodniczej "Na zieloną nutę" - 2019
- II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Eko - miś" - 2019

- Organizacja koncertu:  "100 Lat Polski Niepodległej! w hołdzie Artystom" - 2018
- Udział w Świąteczno-Zimowych Impresjach. - 2018

- Organizacja Koncertu Twórczości Dziecięcej
- Organizacja Gali Oskarków 2017, 2018, 2019

 

7

wielopłaszczyznowa edukacja poprzez  sztukę

NASZE OSIĄGNIĘCIA

Projekty mające na celu edukację artystyczną dzieci oraz realizację celów wynikających 

z potrzeb małych artystów. Przeprowadzamy zajęcia sceniczne, plastyczne, muzyczne, taneczne,

teatralne i wiele innych a także organizujemy spektakle, przeglądy artystyczne 

i wielkie wydarzenia kulturalne.

Kto prowadzi?

- Kreatywność i wyobraźnię
- Wrażliwość artystyczną
- Zdolności manualne
- Motorykę małą i dużą
- Wyrażanie emocji poprzez sztukę
- Koordynację wzrokowo - ruchową
- Koncentrację
      

Co rozwija?

- 1 x w tygodniu dla każdej grupy
      występy na scenach teatru 

Artlandia



Artlandia

Mały 
lingwista

Artlandia

Ekolandia

Żaglówki

Wymiana
pocztówkowa

Fitlandia
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wielopłaszczyznowa edukacja językowa

- Filolog hiszpański
  lektor języka hiszpańskiego

Sportlandia

Sportlandia

Projekt ma zachęcić do poznania kultury i tradycji Hiszpanii, Francji
i krajów angielskojęzycznych  oraz wczesnej nauki języka poprzez
zabawę, naukę piosenek oraz różnorodnych form aktywizowania

dzieci.

- Umiejętności językowe
- Podstawowe kompetencje komunikacyjne 
  w języku angielskim, francuskim,
hiszpańskim
- Ciekawość i chęć poznawania innych kultur
- Pamięć
- Koncentrację i skupienie uwagi

Częstotliwość:
- 1 x w tygodniu dla każdej grupy
hiszpański i angielski

Języki Obce

 
ANGIELSKI  HISZPAŃSKI FRANCUSKIJęzyk 

Co rozwija?

język francuski pilotaż



Ekolandia

Sportlandia

Sportlandia

Artlandia

Mały 
lingwista
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Komunikacja i Edukacja  online

W IRTUALNE
Z DSZKOLER EP

jesteśmy cały czas w kontakcie z Państwem informacja o codziennym posiłku

zdjęcia i filmiki z zajęć płatności poprzez apkę 

komunikacja w grupie rodziców bezpieczne szyfrowanie danych

zajęcia online spotkania z rodzicami onlineszybkie konsultacje 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

POMOC PEDAGOGICZNO -PSYCHOLOGICZNA online

DODATKOWE ŚWIADCZENIA DLA DZIECI NIEOBECNYCH 

LOGOPEDA PSYCHOLOG

TERAPIA PEDAGOGICZNA

REWALIDACJA 

TERAPIA SITERAPIA RĘKI

REHABILITACJA 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE



Młode 
Wilki

Język
Angielski

Edukolandia to unikatowy projekt edukacyjny
zapewniający stabilny, regularny rozwój

dziecka na wszystkich płaszczyznach.  Strefę
sportową realizuje Sportlandia, a artystyczną

Artlandia.  Edukolandia wzbogaca wiele innych
projektów zapewniając  pełny rozwój dziecka.
 Edukolandia dzieli się na warstwę zajęciową i
specjalistyczną, w których zawarte są zajęcia

edukacyjne realizowane przez przedszkole przy
wsparciu fundacji oraz szereg otrzymanej

pomocy dla edukacji. 

Język
Hiszpański

Sportlandia
Hokej 

na lodzie Karate

Sportlandia

Młode
Wilki

Badminton Akrobatyka

Artlandia Muzykolandia
Warsztaty
artystyczne

MDK

Taniec
nowoczesny

Taniec
regionalny

Projekt
patriotyczny

Matlandia 
Piłki

edukacyjne

Artlandia

Mania 
kodowania

Palcem  
po 

mapie

Rok  
Przedszkolaka

Zajęcia
Szachowe

Laboratorium
Przedszkolaka

Ekolandia Warsztaty
kulinarne

Eko-rok Żaglówki
Wymiana

pocztówkowa

ZoolandiaDogoterapiaGimnastyka
korekcyjna

FizjoterapiaFitlandia

Mały 
lingwista

Język
Francuski

Edukolandia
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Młode 
Wilki

Hokej 
na lodzie Karate Badminton

Muzykolandia Taniec
nowoczesny

Taniec
regionalny

Mania 
kodowania

Palcem  
po 

mapie

Rok  
Przedszkolaka

Zajęcia
Szachowe

D
ogoterapia

 

 

Karate
 

 

Artla
ndia

 

 

M
atlandia

Piłki

edukacyjne

 

Warsztaty

kulinarne

 

Mały poliglota

25 projektów 

ZOOlandia
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Edukolandia 
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Edukolandia Plus
  Model funkcjonowania projektu oparty jest o atrakcyjne

 zajęcia wzbogacające podstawę programową realizowane
przez przedszkole oraz wsparcie specjalistyczne  

 (organizacyjne, materiałowe, logistyczne etc.)  tychże
zajęć oraz wiele dodatkowej pomocy edukacyjnej w trakcie

całego roku przekazanej przez Fundację MultiIntegra
podopiecznym.

W ramach tej pomocy znajdują się między innymi 
wszelkie materiały edukacyjne w prowadzonych

zajęciach, 
opieka i szkolenia specjalistów, zwierzęta i rośliny jako

edukatorzy, autorskie programy zajęć, sprzęt sportowy,
materiały artystyczne, sesje zdjęciowe, bilety wstępów na

wydarzenia i wiele innych elementów niezbędnych do
realizacji w pełni tego projektu.

 



Baza sportowo-artystyczna
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Każda placówka ma dostęp do placu zabaw, sali gimnastycznej, lodowiska i basenu oraz auli
widowiskowo-teatralnej. Ponadto Sala Gimnastyczna i Aula Teatralna są w pełni w zasobach

SportArt, dzięki czemu dzieci mogą z nich często korzystać. 

ŻŁOBEK 
PRZEDSZKOLE



Baza sportowo-artystyczna
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Liczne turnieje, olimpiady, przeglądy artystyczne, spektakle , widowiska, spotkania z rodzicami,
szkolenia kadry, festyny rodzinne  i wiele innych wydarzeń regularnych i okazjonalnych mogą

odbywać się w najlepszych do tego warunkach. 

ŻŁOBEK 
PRZEDSZKOLE



ZIELONE PRZEDSZKOLE
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Zielone przedszkole to coroczna możliwość uczenia dzieci samodzielności. Sprawdzone ośrodki z
dostepem do sal gimnastycznych i boisk  oraz basenem. Liczne atrakcje programu edukacyjnego
bez względu na pogodę pozwalają dzieciom przeżyć prawdziwą życiową przygodę. Zielone

Przedszkole to kluczowy punkt na drodze do dojrzałości szkolnej realizowany z sukcesem od wielu
lat w naszym przedszkolu.

ŻŁOBEK 
PRZEDSZKOLE



EKOLOGIA W SPORTART 
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Ekologia w SportArt jest bardzo ważna i realnie stosowana.

 Edukacja dzieci ma charakter praktyczny poprzez liczne zajęcia plastyczne i
naukowe,

 ale ich ochrona zdrowia ma wymiar realny. 

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych środków do mycia i sprzątania BEZ CHEMII,
 w każdej sali OCZYSZCZACZY POWIETRZA i EKOLOGICZNEJ KUCHNI. 

ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE



Gdzie i na czym? – Bez oleju,
bez zbędnego tłuszczu, w

piecach konwekcyjno-
parowych,z użyciem

nowoczesnego sprzętu gastro
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Kuchnia EkoMiam

Kto gotuje? - Zawodowi
kucharze, 

połączenie młodości 
i doświadczenia.

5 FILARÓW ZDROWEJ KUCHNI 

Co gotujemy? –
Zbilansowana dieta,

nad którą pracują
dietetycy i promotorzy
zdrowego żywienia.

Z czego? – Naturalnie,
świeżo, z surowców

wysokiej jakości 
z wykorzystaniem

żywności Eko oraz
tradycyjnie swojskich

wyrobów.

Jak szybko? – Na stół trafiają
bezpośrednio świeżo ugotowane

potrawy! Dojazd
najnowocześniejszym środkiem

transportu. Bliskość i
bezpośrednia dostawa utrzymuje

długo świeżość i smak potrwa

Od lat gotujemy dla żłobków, przedszkoli i szkół

zdrowa  smaczna eko



jest gotowy na następny etap edukacji

Nasz Absolwen†...
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jest zainteresowany nauką, książkami oraz nowymi technologiami;

jest otwarty na potrzeby innych ludzi;

podejmuje działania przyjazne przyrodzie;

ma rozwinięte kompetencje społeczne; akceptuje odmienność;

dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych;

jest samodzielny i współdziała z innymi;

ma pozytywny obraz samego siebie;

efektywnie komunikuje się z innymi osobami w znanym otoczeniu;

przestrzega zasad współżycia w grupie;

jest kulturalny i wrażliwy
estetycznie;

wykazuje ciekawość świata;

jest gotowy do rozwiązywania problemów;

prezentuje aktywność oraz ciekawość poznawczą i twórczą;

akceptuje zdrowy styl życia;

ma twórcze podejście do zadań i problemów;

ma poczucie bycia Polakiem i
Europejczykiem;

jest gotowy do opanowania umiejętności czytania i pisania;

jest gotowy do podjęcia obowiązku szkolnego;

potrafi liczyć i jest zmotywowany do rozwijania swoich umiejętności matematycznych;

jest tolerancyjny na inność. 
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Samodzielnie jem
, 

dbam
 o higienę osobistą

 i porządek 

wokół siebie.

Umiem
 zachować się na

uroczystościach, bawię się 

w teatr, śpiewam
,

 tańczę, gram
 na instrumentach

perkusyjnych, wypowiadam
 się              

w różnych technikach

plastycznych, wykazuję

zainteresowanie malarstwem
,

rzeźbą i architekturą.

"Wszystkiego, co naprawdę trzeba
wiedzieć nauczyłem się         

w przedszkolu
o tym, jak żyć, co robić, jak postępować,
współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać,

myśleć, marzyć i wyobrażać 
sobie lepszy świat".

/`R. Fulghum/

Uważnie patrzę, obserwuję, słucham,

zapamiętuję. 

Wiem, jak się nazywam, znam imiona

i nazwiska swoich najbliższych,

nazwę Ojczyzny
 i miejscowości oraz swój adres.
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`Dbam o zdrowie, 
uczestniczę w zajęciach

ruchowych, 
w grach

i zabawach na
świeżym powietrzu

i w sali.

Rozpoznaję i nazywam zjawiskaatmosferyczne, znam pory roku,chronię się przedniebezpieczeństwami pogodowymi.

Przew
iduję w

 m
iarę

m
ożliw

ości 

skutki sw
oich działań,

zachow
uję bezpieczeństw

o

podczas zabaw
y, na

drogach

i w
 środkach transportu.
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NASZE DZIECI TO OTWARCI I 
CIEKAWI ŚWIATA LUDZIE



osiągnięcia spontanicznej koncentracji;
rozwinięcia samodzielności i wiary we własne siły;
wypracowania zamiłowania do porządku i pracy;

wypracowania zamiłowania do ciszy i pracy indywidualnej;
wypracowania postaw posłuszeństwa opartego na swobodnej

decyzji, a nie zewnętrznym przymusie;

uniezależnienia od nagrody;
osiągnięcia spontanicznej samodyscypliny, wynikającej z

dziecięcego posłuszeństwa;

powstania postaw wzajemnej pomocy bez egoistycznej rywalizacji;
zainteresowania rzeczywistością i otoczeniem.

Wychowanie Marii Montessori
„POMÓŻ MI ZROBIĆ TO SAMEMU”

M. Montessori
 

Według Marii Montessori istotą wychowania jest doprowadzenie
dziecka do samodzielności, niezależności od dorosłych,

odpowiedzialności za siebie i świat.
Cele i zadania Pedagogiki Montessori

Praca dziecka i nauczyciela przy respektowaniu zasad pedagogiki
Marii Montessori powinny prowadzić do następujących celów:
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Montessori
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Montessori

dwuletnie gruntowne przygotowanie do otwarcia oddziałów
Montessori

całkowicie nowe przygotowane oddziały 
certyfikowana przeszkolona kadra w wielopłaszczyznowych kursach

i studiach 

współpraca z Instytutem Montessorii 
przygotowane sale i pomoce edukacyjne

dostosowana organizacja pracy w oddziałach Montessori
wsparcie merytoryczne z Instytutu w Londynie 

konsultacje z rodzicami na każdym etapie edukacji
dzieci nadal mają możliwość brania udziału w ofercie SportArt

MONTESSORI w SPORTART
 dla dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym

 

ŻŁOBEK 
PRZEDSZKOLE



Rodzice Chrzestni SportArt-u 
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Goście specjalni

Multimedalistka Olimpijska

Karolina Naja
Najbardziej znany MIM na Świecie

Ireneusz KROSNY 

Rada Rodziców

strojów sportowych dla wszystkich dzieci
strojów hokejowych i sprzętu specjalistycznego

prezentów świątecznych i okazjonalnych dla dzieci
nagród dla dzieci w konkursach
realizacji wycieczek i wyjazdów

organizacji wydarzeń sportowych i przeglądów artystycznych
wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami 

RADA RODZICÓW w żłobku i przedszkolu SPORTART jest prężnie
działającą organizacją. Posiada własny budżet i niezależne
pomysły wspierające edukację  swoich dzieci i egalitaryzm w

placówkach między innymi w zakresie: 

 



BEZCZESNEGO !

WIELE

LOKALIZACJI 

NAJBARDZIEJ

UTYTUŁOWANE 

ZDROWA
KUCHNIA 

 SPORTART

 
WOLNE OD CHEMII

PROJEKTY

EDUKACYJNE

...bo fajny żłobek i przedszkole
 to udane dzieciństwo...

ROZWIJA

TALENTY

 SPRAWDZONENA MEDAL

ZLOBEKSPORTART.PL

LAUREAT 31 KONKURSU  TERAZ POLSKA 2021 

PRZEDSZKOLESPORTART.INFO

ŻŁOBEK 
PRZEDSZKOLE

32  7497 333


