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Konkurs na najbardziej kreatywne przedszkole w Krakowie rozwiązany. W zabawie
zorganizowanej przez serwis internetowy przedszkoland.pl, główną nagrodę zdobyło
Samorządowe Przedszkole nr 130, położone na ul. Krowoderskich Zuchów 28.

Celem konkursu było wyłonienie najbardziej kreatywnego pomysłu na projekt
usprawniający i poprawiający warunki edukacji w placówce przedszkolnej. - Ważnym
elementem naszej działalności jest wspieranie i poprawa warunków edukacji.
Chcieliśmy zainspirować placówek edukacji przedszkolnej do pozytywnych zmian oraz
do zwrócenia jeszcze większej uwagi na jakość edukacji najmłodszych. Stąd pomysł
na organizację konkursu – powiedziała Barbara Kupiec, zarządzająca projektem
przedszkoland.pl.
Do konkursu zgłosiło się co piąte przedszkole z Krakowa. Każda z placówek
przedstawiła swój kreatywny pomysł, w jaki sposób chciałaby się usprawnić, mając do
dyspozycji kwotę do 5000 złotych.
Zwycięzcę wytypowało jury w skład którego wchodzili: Ilona Teresa Pawluk psycholog rodzinny, Agata Wilam - współtwórczyni Why Blue Sky, Ewa Aleksandra
Mleczko - autorka bajek dla dzieci, Teresa Szymańska z Wydziału Edukcja Miasta
Kraków, Marta Tatulińska z Forum Rady Rodziców oraz Robert Halik - redaktor
naczelny „Bliżej Przedszkola”.
Placówki przedszkolne bardzo rzetelnie przygotowały projekty konkursowe, oprócz
samego pomysłu załączyły również kosztorysy i plany realizacji przedsięwzięć.
Nagroda główna była tylko jedna i otrzymało ją Samorządowe Przedszkole nr 130
położone w samym centrum dzielnicy Krowodrza Górka. Zwycięski projekt ma na
celu „stworzenie ogródka małego badacza, który byłby żywą pracownią, miejscem
doświadczeń, eksperymentów, obserwacji dla przedszkolaków”. Projekt zakłada
stworzenie ministacji pogodowej , szklarni , deszczomierzu, sensoryczno-motoryczną
“dróżkę bosych stópek", czy utworzenie „rabatki zmysłów” z roślinami o intensywnym
zapachu. Dużym atutem pomysłu jest również to, iż on zakłada zaangażowanie
rodziców w jego realizację. Cała realizacja zostanie udokumentowana reportażem
wideo.
Oprócz nagrody głównej przyznana zostało mnóstwo nagród dodatkowych, w tym
nagroda specjalna dla przedszkola z oddziałem integracyjnym - całodniowy pobyt w
The Little Gym wygrał Punkt Przedszkolny Wesoły Zakątek z oddziałem
integracyjnym.
Dodatkowe nagrody ufundowali: Mat planeta, Pozytywna dyscyplina, Music Together,
Warszaty Bokashi, Kwartet Smyczkowy VInifera, Poznaje Świat, Zekręcalnia,
Fitostrefa Zielone Koktajle, Fundacja Kraina Zdrowia, Instytut Wschodnich Inicjatyw,
Mini Basket Academy, Helen Doron, Tomasz Misztal, Monika Doroszkiewicz, Dance

Globe Szkoła Tańca, Studio Metody Feldenkraisa, Epideixis oraz wielu innych.
Konkurs swoim patronatem objął Rzecznika Praw Dziecka, a partnerem konkursu
było Miasto Kraków.
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