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Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Wszyscy Sympatycy Przedszkola CASPER .... 

 
 Mamy zaszczyt oddać w Państwa ręce Biuletyn wydany z okazji 
obchodów 10-lecia Naszego Przedszkola. Zawarliśmy w nim kilka wspomnień, 
wierszy oraz informacji, którymi chcielibyśmy się z Państwem podzielić.  
 Nasze Przedszkole mieści się przy ul. Cichej 6 w Lubartowie. 
Funkcjonujemy w budynku należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej, z którą 
ściśle współpracujemy. Jest to spokojna okolica, pełna zielonych zaułków oraz 
odnowionych alejek spacerowych. 
 Przedszkole CASPER to nie tylko nowy budynek, ale przede wszystkim 
wykwalifikowana kadra, która stale podnosi swoje kompetencje. Organizujemy 
też szereg zajęć dodatkowych, które mają na celu rozwijanie 
uzdolnień Dzieci, ich pasji, szukanie talentów jednocześnie gwarantujących 
bezpieczeństwo, m.in.: zajęcia z piłką, tańce, zajęcia taneczne, karate. 
Przedszkole jest otwarte na potrzeby Dzieci i Rodziców. Każdego dnia, od 
wczesnych godzin porannych – 6.30, witamy Casperków i jesteśmy do 
dyspozycji, aż do godziny 17.30. 
 Przedszkole Prywatne CASPER istnieje od 10 lat, i pomimo zmian jakie 
przynosiły kolejne lata staramy się zawsze być wierni swoim głównym 
założeniom: najważniejsze jest DZIECKO. Wszechstronny rozwój naszych 
wychowanków stanowi podstawę codziennych zajęć i zabaw. Staramy się, by 
każdy Przedszkolak czuł się w naszej placówce  jak w domu. Casper to 
bezpieczna, domowa atmosfera, budująca przyjaźnie, trwałe wspomnienia, a 
nade wszystko gwarantująca rozwój Dzieci. 
 Dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy obdarzyli nas zaufaniem i 
przez te lata powierzyli nam swoje Dzieci. Mamy nadzieję, że będziecie 
Państwo zawsze miło wspominać czasy spędzone w naszym Przedszkolu.  
 Przed nami kolejne lata i kolejne pokolenia CASPERKÓW... Zapraszamy 
do Nas wszystkie chętne Dzieci i zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, 
by czas spędzony w Przedszkolu CASPER nie był czasem straconym.  

 
 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne  



 3 

NASZE CASPERKI : 
 

GRUPA "MOTYLKI" - 6 latki 

 
Oraz Panie: Joanna Rzechuła i Monika Poznańska 

 
 

GRUPA "JEŻYKI" - 5 latki 

 
Oraz Panie: Ewa Jaszczak i Monika Włoch 
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GRUPA "KOTKI" - 4 latki 

 
Oraz Panie: Angela Więsek i Katarzyna Sitkowska  

(do lutego Pani Kamila Lalak) 
 

GRUPA "PSZCZÓŁKI" - 3 latki 

 
Oraz Panie Magdalena Świstak i Magdalena Wolińska    
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GRUPA ŻŁOBKOWA  - "JAGÓDKI" 
 

 
 

Oraz Panie: Katarzyna Bednarska, Kinga Piskorska i Aneta 
Chłopaś  

(do kwietnia Pani Magda Białoszewska) 
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O Przedszkolu CASPER  słów kilka...  

 10 lat temu rozpoczęła się niezwykła przygoda, której inicjatorką i 

pomysłodawczynią była Pani Kamila Skrzypczyńska. Myśl o założeniu przedszkola i 

pracy dla Dzieci towarzyszyła jej od dawana, a Lubartów stał się dogodna lokalizacją. W 

czerwcu 2009 roku przy budynku Spółdzielni Mieszkaniowej powstaje jedno z 

pierwszych prywatnych przedszkoli w naszym mieście. Placówka ta otrzymuje nazwę – 

Przedszkole Prywatne „Casper” w Lubartowie.  

 Początki jak zawsze nie były łatwe. Panie nauczycieli z zapałem i kreatywnością 

otwierały się na potrzeby Dzieci oraz oczekiwania Rodziców. Niewielkie grupy zaczęły 

się rozrastać, a Dzieci przybywało. Poszerzała się także kadra pedagogiczna.  

 Rozrastająca się społeczność przedszkola wywarła kolejne zmiany- wczesnym 

latem 2013 roku rozpoczął się remont piętra przedszkola, czego skutkiem było powstanie 

ogromnej sali na piętrze i zaadoptowanie jej jako sali dla najmłodszych dzieci w wieku 

1,5 roku do 2,5 roku.  

Lata mijały i niepostrzeżenie minęło 5 lat przedszkola. 

 Przez ten czas przedszkole mogło poszczycić się wieloma dziecięcymi talentami 

wokalnymi, plastycznymi, językowymi. Dzieci osiągały sukcesy w licznych konkursach 

międzyprzedszkolnych, a chlubą i dumą przedszkola był organizowany corocznie pod 

kierunkiem Pani Anny Krupy „Przegląd Wiersza z Casprem”. Coroczna impreza 

gromadziła chętne i utalentowane recytatorsko dzieci. Przegląd wiersza na stałe gości do 

dnia dzisiejszego w harmonogramie imprez przedszkolnych, jest tez doskonałą okazją do 

integracji środowisk przedszkolnych z terenu Lubartowa i okolic.  

 Kolejne lata działalności przedszkola to czas rozwoju nastawiony na 

wprowadzanie nowych, twórczych pomysłów, zajęć z Dziećmi, zapraszanie niezwykłych 

gości, których nie w stanie wyliczyć. To także zaangażowanie przedszkola w działalność 

o charakterze wolontariatu takie jak udział w zbiórce darów w akcji „Pomóż Dzieciom 

Przetrwać Zimę”, zbiórka karmy dla schroniska psów w Nowodworze, udział w akcji 
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„Góra grosza”. Był to również czas kiedy spod „przedszkolnych skrzydeł” wyfrunęli 

pierwsi absolwenci- dzisiaj są to dzieli i mądrzy uczniowie klas szkół podstawowych.  

 Przedszkole „Casper” to placówka nastawiona na współpracę z wieloma 

różnorodnymi organizacjami, placówkami i osobami. Od dawna wspólne działania 

przedszkola oraz Spółdzielni Mieszkaniowej owocują organizacją „Spółdzielczych 

Mikołajek”, „Spółdzielczego Dnia Dziecka”. Powstanie Prywatnego Przedszkole „Casper” 

w Firleju zapoczątkowało integrację społeczności przedszkola w Lubartowie z tamtejsza 

placówką. Przykładem tej integracji jest udział dzieci w Gminnym Dniu dziecka, który 

odbywa się co roku na rynku w Firleju.  

 Od niedawna przedszkole nawiązało współpracę z „Karuzelą”- Centrum 

Kreatywności. Współpraca ta stała się początkiem takich działań jak; zajęcia z 

dogoterapii, zajęcia krawieckie, kulinarne, różne formy teatralne, koncerty muzyczne, 

spotkania z ciekawymi osobami.  

 Od 2018 roku przedszkole rozpoczęło przygodę przystępując do ogólnopolskiego 

projektu edukacyjnego „Piękna nasza Polska cała”. W ramach realizacji projektu odbyło 

się wiele interesujących imprez i działań, których celem było ukazanie przedszkolakom 

piękna przyrodniczego, kulturowego i historycznego naszego kraju. 

 Przedszkole stale włącza się w działania o charakterze kulturalnym poprzez udział 

dzieci w różnorodnych konkursach, stwarza miejsce przyjazne rozwojowy każdego 

dziecka, jest drugim domem dla każdego przedszkolaka.  

 Obchodząc swój 10 jubileusz Przedszkole Prywatne „Casper” z nadzieją patrzy w 

przyszłość i z otwartymi umysłami chce tworzyć nowy wizerunek swojej placówki.  

 

 

 

 

M.P 
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Nasze CASPERKI zawsze chętnie uczestniczą we wszystkich 
organizowanych konkursach. Jeden z nich pod hasłem 

"Przedszkole- Drugi Dom"  polegał na ułożeniu wiersza lub  
opowiadania o naszym Przedszkolu. 

 Dziękując za zaangażowanie Dzieciom, Rodzicom a nawet 
Absolwentom Naszej Placówki pragniemy zaprezentować 

Państwu wszystkie nadesłane prace: 
 
 

1.  Praca Wiktorii Niebrzydowskiej  i jej  Mamy Katarzyny 
Niebrzydowskiej - Grupa Żłobkowa - "Jagódki" 
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2. Praca Tymoteusza Mysiaka i Mamy Patrycji Mysiak- Grupa 
Żłobkowa - "Jagódki" 
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3. Eryk Włosek wraz Mamą Sylwią Włosek - Grupa Pszczółki 
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4. Wspomnienie Mateusza i Ali Szczygieł napisane pod 
 kierunkiem Mamy Magdaleny Szczygieł - Grupa "Kotki" 
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5. Dziękujemy za udział również Matyldzie, Annie i Feliksowi 
Wróblewskim, którzy pod kierunkiem Mamy Pauliny 

Wróblewskiej nadesłali aż trzy wiersze: 
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6. Ala Choduń z Mamą Agnieszką Choduń - Grupa "Kotki" 
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7. Łucja Mysiak pod kierunkiem MaMy: Patrycji Mysiak - 
Grupa "Kotki" 
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8. Antonina Kozicka wraz z Rodzicami:  Katarzyna i 
Przemysław Koziccy - Grupa "Kotki" 

 
 

9.Kuba Zachwoszcz z Rodzicami: Kamilem i Magdaleną 
Zachwoszcz - Grupa "Kotki" 
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10.Wiersz napisany przez Panią Patrycję Jankowską i Mieszka 
- Grupa "Jagódki" 
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11. Kolejne Wspomnienie Naszego Absolwenta: Dawida 
Szymbora napisane pod kierunkiem MaMy Sylwii Szymbor  
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12. Nikola Bednarczyk i Jej MaMa Aneta Bednarczyk- Grupa 
"Jeżyki" 
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13. Piotr Dybała z Mamą Izabelą Dybała - Grupa "Jeżyki" 
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14. Jagoda Turowska wraz z Tatą Arkadiuszem Turowskim - 
Grupa "Jeżyki" 
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15. Julia Wójcik z Mamą Justyną Wójcik - Grupa "Jeżyki" 
 

 
 

16. Oliwia Sobieszek i Mama Agnieszka - Grupa "Jeżyki" 
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17. Natalia Reichert - Grupa "Motylki" 
 

 
 

18. Zuzia Ciesielska - Grupa "Motylki" 
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19. Opowiadanie Gabrysia Dobosza napisane wraz z 
 RODZICAMI - Grupa "Motylki" 
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20. Opowiadanie Konstancji Włosek napisane pod kierunkiem 
MaMy Sylwii Włosek - Grupa "Motylki" 
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21. Barbara Gziut z Mamą Agnieszką Gziut  - Grupa "Motylki" 
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22. Zosia Kawiak i jej TaTa Łukasz Kawiak - Grupa "Motylki" 
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Dlaczego warto wybrać przedszkole CASPER? 
 

1. Bogata oferta 

 

By w Naszym Przedszkolu nigdy nie gościła nuda nasza kreatywna kadra urozmaica 

Dzieciom czas zajęciami umuzykalniającymi i tanecznymi, nauką języka angielskiego, 

spotkaniami z ciekawymi gośćmi, niezapomnianymi wycieczkami, a przede wszystkim 

wyjątkowymi zajęciami codziennymi. Rodzice bardzo cenią sobie zajęcia z psychologiem, 

zajęcia logopedyczne, zajęcia z piłkami oraz karate. Kładziemy również nacisk na aktywność 

sportową oraz zajęcia na świeżym powietrzu. 

 

2. Doskonałe warunki do rozwoju 

 

Świetne warunki lokalowe, a także wykształcona kadra składają się na ciepłą atmosferę 

naszego przedszkola, gdzie Dzieci rozwijają się bez stresu i presji. Kształtujemy u swoich 

podopiecznych nowe umiejętności wykorzystując nowoczesne zabawy. Zachęcamy Dzieci do 

samodzielności, dbania o zdrowie, higienę oraz wspieramy w nabywaniu nowej wiedzy. 

 

3. Doświadczona kadra 

 

Przedszkole Casper zatrudnia wyłącznie specjalistów o wysokich kwalifikacjach. Wiemy, że 

nasi pracownicy posiadają wiele umiejętności, a także stale się rozwijają. Dzięki temu 

zapewniamy podopiecznym dużą różnorodność zajęć. W naszym zespole pracują między 

innymi instruktorzy tańca, karate, muzykoterapii, a także logopeda, lektor języka angielskiego 

i psycholog. 

 

4. Adaptacja 

 

Kwestię adaptacji przyszłych „Casperków” traktujemy jako sprawę najwyższej wagi. 

Specjalnie dla nich przygotowaliśmy długofalowy program adaptacyjny: przedpołudniowe 

zajęcia, podczas których zapoznajemy je z przedszkolem, kadrą, a przede wszystkim 

rówieśnikami. Zajęcia adaptacyjne pozwalają na budowanie poczucia bezpieczeństwa, a także 

ułatwiają rozstanie się z rodzicami.  

 

5. Uczymy poprzez zabawę 

 

Programy wykorzystywane przez kadrę „Caspra” są skonstruowane tak, aby Dzieci w sposób 

naturalny zainteresowały się daną aktywnością. Nie zmuszamy do nauki, my inspirujemy 

Dzieci!  

 

6. Kalendarium wydarzeń 

 

Od samego początku istnienia naszego przedszkola organizujemy ciekawe wydarzenia, 

wzbudzające ekscytację wśród najmłodszych, a zachwyt wśród Rodziców. Urządzamy 

imprezy integrujące zarówno Dzieci, jak i Rodziców. 

 

 

Ewa Jaszczak 
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