
ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „AKADEMIA 

PRZEDSZKOLAKA” 2014/2015 

 

 

 ŹRÓDŁA PLANOWANIA I OPRACOWANIA PROGRAMU ROZWOJU 

 wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej kończącym rok szkolny, 

 diagnozę potrzeb i zainteresowań, 

 oczekiwania rodziców wobec przedszkola na podstawie przeprowadzonego 

ankietowania w czerwcu 2014 

 treści zawarte w przyjętej koncepcji pracy przedszkola, 

 treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach 

wychowania przedszkolnego, 

 treści podstawy programowej 

oraz    Podstawowe Kierunki MEN ustalone do realizacji polityki oświatowej państwa w 

roku szkolnym 2014-2015 dotyczące przedszkola 

 

METODY i FORMY PRACY Z DZIECKIEM 

 

 metoda prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i E.Zielińskiej – Dziecięca 

Matematyka, 

 elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – metoda gwarantująca 

prawidłowy rozwój fizyczny dziecka i pomagająca zdobyć poczucie bezpieczeństwa i 

pewności siebie. Stwarza okazję do współdziałania i partnerstwa oraz umiejętności 

rozluźniania się po okresie napięcia i koncentracji, 

 gimnastyka ekspresyjna - improwizacja rytmu i wyobraźni 

 Pedagogika Zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów 

KLANZA - zabawy i gry integrujące grupę, wyzwalające aktywność, 

 aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss, C.Orffa, 

 techniki relaksacyjne, parateatralne, bajkoterapia. 

 Metoda Dobrego Startu M.Bogdanowicz – metoda słuchowo – wzrokowo - ruchowa, 

w której ważną role odgrywają 3 elementy: słuchowy (piosenka, wiersz), wzrokowy 

(wzory graficzne), motoryczny (wykonywanie ruchów w czasie odtwarzania wzorów 

graficznych) 

MOCNE STRONY PRZEDSZKOLA 
 Wysoki poziom przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole potwierdzony 

badaniami dojrzałości szkolnej 

 Przedszkole zapewnia opiekę oraz wychowanie w atmosferze akceptacji i 

bezpieczeństwa , 

 Wysokie kwalifikacje i ustawiczne doskonalenie nauczycieli oraz bardzo dobra ocena 

ich pracy 

 Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne dostosowane do możliwości rozwojowych 

dzieci 

 Atrakcyjny, konsekwentnie realizowany program wychowawczo – dydaktyczny, 

uwzględniający zainteresowania i potrzeby dzieci. 

 Bogata oferta zajęć dodatkowych, dzięki którym dzieci rozwijają swoje 

zainteresowania. 

 Ładny, bezpieczny, dobrze wyposażony budynek oraz funkcjonalnie 

zagospodarowany plac zabaw, który zaspakaja potrzeby ruchowe dzieci i zachęca do 

zabawy. 

 Bezpieczeństwo 



 Szeroki wachlarz imprez, uroczystości i integracji rodziców z przedszkolem. 

 Udział w konkursach z zewnątrz oraz dla rodziców w przedszkolu. 

 Pozytywna atmosfera i klimat przedszkola. 

 Szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym: instytucjami oświatowymi i 

społecznymi. 

 Wysoki poziom zadowolenia rodziców – powodzenie placówki w środowisku. 

 Monitoring w  placówce 

 Domofon w każdej grupy. 

  

PRZYJĘTE ZADANIA NA ROK SZKOLNY 2014-2015: 

 

Tworzenie warunków do rozwijania twórczej aktywności dzieci w różnych formach 

działalności . Osiąganie celów zawartych w Podstawie Programowej Wychowania 

Przedszkolnego 

 

- Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, 

aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są 

ważne w edukacji szkolnej 

- Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z 

dziećmi i dorosłymi 

- Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. 

Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku 

 - Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują   w poznawaniu  i 

rozumieniu siebie i swojego otoczenia 

- Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną 

 - rozwijanie sprawności posługiwania się językiem angielskim 

- stwarzanie warunków, w których dziecko będzie mogło rozwijać się zgodnie ze swoimi 

możliwościami, zainteresowaniami i zdolnościami 

- monitorowanie i stymulowanie rozwoju fizycznego, intelektualnego , emocjonalnego i 

społecznego 

- kształtowanie postaw moralnych, wartości uniwersalnych 

- prezentowanie wzorców, norm i zachowań społecznie akceptowanych 

- organizowanie sytuacji w kierunku otwartości dzieci,  rozwijanie prezentowania swoich 

umiejętności i indywidualności na forum, odnoszeniu dziecięcych sukcesów 

- odczuwanie radości z podejmowanego wysiłku i zadowolenia z doprowadzenia pracy do 

końca 

- ćwiczenia w kształtowaniu postawy gotowości do poznawania i działania oraz wytrwałości 

w wykonywaniu różnorodnych zadań kierowanych lub podejmowanych z własnej inicjatywy 

- pamiętanie o zasadach i umowach do dbałości o własne zdrowie i innych oraz 

bezpieczeństwa 

- rozbudzanie zainteresowań rolą ucznia oraz chęci przygotowywania się do nauki w szkole 

 

„Akademia Dyplomacji” – dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dziecka 

 

-         nabywanie umiejętności społecznych oraz podporządkowywanie się ustalonym zasada i  

          normą 

-         uszanowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych 

-         rozumienie potrzeby przestrzegania zasad bezpieczeństwa w życiu przedszkola i  

          środowiska 

-         kodeks bezpiecznych zachowań i nawyków dzieci w każdej grupie 



-         przystąpienie do kolejnych akcji ogólnopolskich "Bezpieczne przedszkole" 

-         przystąpienie w roku szkolnym 2014-2015 do Programu Ogólnopolskiego „Akademia 

Aquafresh”, „Dzieciństwo bez próchnicy”, Mamo, tato wolę wodę”, Kubusiowi Przyjaciele 

natury” 

-         podejmowanie działań promujących  zdrowie, bezpieczeństwo i aktywność ruchową       

-         praktyczna nauka przechodzenia przez jezdnię 

-         wykorzystanie dydaktycznej  makiety ruchu drogowego 

-          praktyczna nauka numerów alarmowych wraz z symulacją 

-  

 

              „Mam do tego prawo”  

 

-         poznawanie i realizacja zagadnień związanych z „Prawami dziecka” 

-         Pomaganie dzieciom w tworzeniu przez nie pozytywnego obrazu samego siebie, w tym 

szacunku do siebie i innych 

-         Wdrażanie do rozumienia i szanowania innych ludzi 

-         Uwrażliwienie na przestrzeganie praw dziecka zapewniając bezpieczeństwo, ochronę i 

poszanowanie godności osobistej 

-         Zwrócenie uwagi na życzliwe i podmiotowe traktowanie wszystkich ludzi bez względu 

na wiek, płeć, rasę czy kulturę i sytuację ekonomiczną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO 

PRZEDSZKOLA 

„Akademia Przedszkolaka”  

w Opocznie  

2011-2016 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        „Najważniejszą rzeczą jest to,  

aby nauka była dla dziecka radością i wyzwoleniem w 

własnej twórczości”  

/R.Gloton, C.Clero: „Twórcza aktywność dziecka”/ 



 

Punktem wyjścia do opracowania KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA były 

wymagania stawiane wobec edukacji przedszkolnej, stanowiące załącznik do rozporządzenia 

MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009r.  (Dz.U. z 2009r. nr 

168,poz.1324) z póżn.zm.   Tworząc KONCEPCJĘ PRACY uwzględniono potrzeby 

środowiska lokalnego, możliwości kadrowe i bazowe placówki oraz STATUT 

PRZEDSZKOLA.  

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA została zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną 

Akademii  Przedszkolaka –w Opocznie 01.09.2011r. 

 

  

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA  

Przedszkole jest  usytuowane w centrum miasta Opoczno, przy ulicy Kopernika 16E. Mieści 

się w nowym dwukondygnacyjnym  budynku, zaadoptowanym na potrzeby placówki 

przedszkolnej. Przedszkole zostało powołane do życia w 2011r.  Przedszkole  posiada trzy   

oddziały,  jest czynne od 6.30-18.00  przez cały rok również w wakacje i okresie 

międzyświatecznym na prośbę rodziców. Sale przedszkolne są przestronne, słoneczne i 

przystosowane do potrzeb wychowanków. Praca dydaktyczna-wychowawczo-opiekuńcza 

planowana jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Placówka 

wobec dzieci i rodziców pełni rolę wspomagającą i integrującą społeczność lokalną 

 Placówka posiada bogatą ofertę zajęć dodatkowych dla dzieci, organizowanych zgodnie 

oczekiwaniami rodziców i zainteresowaniami dzieci: zajęcia rytmiczno- umuzykalniające,  

nauka gry w szachy, warsztaty taneczne, nauka języka angielskiego, logopedia  gimnastyka 

korekcyjna, religia, nauka pływania. 

 

WIZJA PLACÓWKI 

 

„Dziecko radosnym twórcą. 

Przedszkole przyjazne dziecku, rodzicom i środowisku, pracownikom 

Miejsce radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata. 

Gwarancja sukcesu na starcie w dorosłość” 

 

 

 



MISJA PLACÓWKI 

 

„Wysokiej jakości opieka dydaktyczna i wychowawcza sprzyja osiąganiu przez dziecko 

pełnych możliwości rozwojowych” 

 

Ideą działania naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym, 

twórczym i wszechstronnym rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego aktywności ruchowej, 

muzycznej, werbalnej, plastycznej i teatralnej. 

Rozwijanie postaw twórczych wychowanków poprzez stosowanie aktywnych metod pracy, 

umożliwianie kontaktu ze sztuką, pomoc w rozwijaniu takich cech, jak: śmiałość, otwartość 

kreatywność, wrażliwość, tolerancję i koleżeństwo– jest naszym najważniejszym priorytetem.  

Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka.  

Wspieramy jego aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju jego uzdolnień, wspieramy 

w pokonywaniu trudności i barier. Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia, w zgodzie ze 

sobą i środowiskiem. Nasze przedszkole to miejsce, w którym panuje pozytywny klimat 

emocjonalny, dzieci chętnie chodzą do przedszkola i dobrze się w nim czują zwracając się  do 

opiekunek „ciociu”. Zapewniamy bezpieczeństwo dzieciom ( monitoring sal, kontrola 

dostępu, dwóch opiekunów w każdej Sali, ogrodzony, zamykany plac zabaw) dobrze 

zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w dobrze wyposażonym, bezpiecznym otoczeniu.  

Nasza placówka zabiega o partnerstwo z rodziną w wychowaniu dziecka. 

 

DYREKTOR w naszym przedszkolu: 

• prawidłowo realizuje cele nadzoru pedagogicznego 

• stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci 

• tworzy właściwy klimat pedagogiczny 

• stwarza warunki do własnego rozwoju i właściwego rozwoju kadry pedagogicznej 

• właściwie gospodaruje bazą i funduszami 

• dba o promocję placówki w środowisku lokalnym 

• dba o efektywne współdziałanie z rodzicami 

 

NAUCZYCIELE w naszym przedszkolu:  

• są aktywni, twórczy i innowacyjni, zaangażowani w swoją pracę,  

• są dyspozycyjni i taktowni, wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, 

  predyspozycje i uzdolnienia, obserwują i oceniają jego rozwój, współpracują z zespołem,  



  rodzicami i środowiskiem lokalnym,  

• pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują partnerów  

  i przyjaciół przedszkola,  

• aktywnie realizują zadania przedszkola zgodnie z prawem oświatowym i dokumentami  

  placówki,  

• stosują nowoczesne i aktywizujące  metody pracy, tworzą i realizują dostosowane do  

  potrzeb grupy i przedszkola programy własne,  

• doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje  zawodowe, wzbogacają      

 warsztat pracy, dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, monitorują         

efektywność  własnej pracy 

• odnoszą sukcesy 

 

DZIECKO w naszym przedszkolu: wyposażone jest w wiedze i umiejętności na miarę 

optymalnych i indywidualnych możliwości rozwojowych: 

• czuje się bezpiecznie, jest radosne, otwarte,  

• jest akceptowane, takie jakie jest,  

• ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces,  

•  jest ciekawe poznawczo, aktywne twórczo i kreatywne, chętnie podejmuje nowe wyznania,  

• uczy się dostrzegać swoje mocne strony, buduje pozytywny obraz samego siebie,  

• uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi, współpracować z innymi,  

• poznaje swoje prawa i obowiązki,  

• osiąga gotowość  szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą z powodzeniem  

  rozpoczęcie nauki w szkole 

• odporne emocjonalnie w sytuacjach trudnych, nowych 

 

 

RODZICE w naszym przedszkolu:  

• otrzymują rzetelną i obiektywną informację o postępach  i ewentualnych niepowodzeniach  

  swojego dziecka,  

• otrzymują rzetelną i obiektywną informację o działalności dydaktyczno-wychowawczej i 

opiekuńczej dziecka 

• otrzymują pomoc specjalistów,  

• współpracują z nauczycielami,  



• wyrażają swoje opinie i oceniają pracę przedszkola,  

• aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola,  

• są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności wychowawczej dydaktycznej i w 

zarządzaniu placówką 

 

 

CELE GŁÓWNE 

I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności 

statutowej. 

 Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa. 

 Przedszkole doskonali efekty swojej pracy. 

 Efektywna współpraca z rodzicami wpływa na jakość pracy przedszkola. 

II. Procesy zachodzące w przedszkolu. 

 Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji 

pracy. 

 W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów 

edukacyjnych.. 

III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym. 

 Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa. 

 Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego 

i lokalnego. 

 Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa. 

IV Zarządzanie przedszkolem. 

 Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją 

rozwoju. 

 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

  

→ Tworzenie warunków do rozwijania twórczej aktywności dzieci w różnych formach 

działalności: literackiej, ruchowej, plastycznej, muzycznej. Osiąganie celów zawartych w 

Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego. 

→ Rozwijanie sprawności matematycznych dzieci przedszkolnych poprzez realizację  

programu „ Dziecięca Matematyka” E.Gruszczyk-Kolczyńskiej i E.Zielińskiej 



→    Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji 

obowiązku szkolnego, dbanie o wszechstronny rozwój dziecka, wyrównywanie szans 

edukacyjnych dzieci począwszy od grupy najmłodszej. 

→   Wychowanie dziecka w poczuciu własnej wartości oraz poznawanie zasad 

warunkujących bezpieczeństwo dziecka na terenie przedszkola i poza przedszkolem . 

→ Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy. 

→    Integracja przedszkola z bliższym i dalszym środowiskiem lokalnym. 

→   Zarządzanie zapewniające sprawne funkcjonowanie przedszkola 

→   Wzmacnianie pozytywnych i sprawdzonych tradycji wprowadzonych w pracy 

przedszkola. 

→ Realizacja założeń reformy oświatowej. 

→ Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości 

wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do 

potrzeb rozwojowych dzieci. 

→ Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-kształcącej, a także atrakcyjną ofertę 

edukacyjną. 

→ Realizacja programu wychowawczego uwzględniającego system wzmacniania 

pozytywnych zachowań dzieci. 

→ Wykorzystywanie nowatorskiego i twórczego stylu pracy kadry pedagogicznej. 

→ Realizacja programów autorskich uwzględniających edukację kulinarną, zdrowotną, 

patriotyczną i europejską. 

→ Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu – realizacja programu 

profilaktycznego. 

→ Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji 

i wychowania dzieci. 

→ Skuteczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka. 



→ Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami 

działającymi na terenie miasta, 

→ Promowani znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności. 

Zasady pracy 

Zasady pracy w przedszkolu zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi: 

1.Zasada indywidualizacji 

2.Zasada integracji 

3.Zasada wolności i swobody działania 

4.Zaspakajanie potrzeb dziecka 

5.Zasada aktywności 

6.Organizowania życia społecznego 

Metody 

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystywane będą metody aktywne, 

problemowe, twórcze oraz tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają 

podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z 

wykorzystaniem ww. metod uwzględniać będzie wielostronny rozwój dziecka: 

metoda prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej- dziecięca matematyka, Ruch Rozwijający Weroniki 

Sherbone, metod K. Orffa, R. Labana, metody pedagogiki zabawy, MDS Bogdanowicz 

technik relaksacyjnych, bajkoterapii, muzykoterapii, elementów dramy, opowieść ruchowa, 

gimnastyka rytmiczna, pedagogika zabawy, gimnastyka mózgu, zabawy paluszkowe 

Nauczyciele realizować będą w grupach: Program Adaptacyjny, Program Wychowawczy, 

Program profilaktyczny, projekty własne i ogólnopolskie 

Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia: 

nasze cele wychowania i nauczania 

działania zorientowane na dziecko, 

aktualne pory roku, 

święta i uroczystości 

tradycje przedszkola (kalendarz imprez) 



 

Formy pracy  

praca indywidualna 

praca w małych zespołach 

praca z całą grupą 

„otwarte drzwi” 

zabawy 

 

 

 

Dziecko w wieku przedszkolnym wykazuje naturalną dla swojego wieku i etapu 

rozwoju potrzebę ekspresji twórczej. Tworzy ono własny świat. Po to, by dziecko mogło 

wyzwolić swój wewnętrzny świat i posługiwać się właściwymi mu sposobami ekspresji – 

gestem, mimiką, słowem mówionym, aktywnością plastyczną i muzyczną – trzeba uszanować 

jego spontaniczność, czuwać nad tym, aby unikać wszystkiego, co może pociągnąć za sobą 

zahamowanie tendencji ekspresyjnych.  Realizacja założeń  koncepcji przedszkola wpłynie na 

rozwój zdolności i indywidualności dziecka, a także na przeżywanie przez niego radości i 

szczęścia. Umożliwi mu aktywne poznawanie świata zgodnie z jego potrzebami, 

zainteresowaniami i dążeniami. Koncepcja Pracy  jest wyrazem zainteresowania i troski o 

dziecko oraz o rozwój jego zdolności i sprawności matematycznych. Jednym z wielu zadań 

przedszkola jest stymulowanie rozwoju takich zdolności dzieci, dzięki którym kształtują one 

swoją osobowość, zwiększając szansę powodzenia w szkole i w życiu. Ma ono również 

stworzyć dzieciom warunki, w których znajdą odwagę, aby podjąć wyzwania i wykorzystać 

własne możliwości. Założenia Koncepcji Pracy  uwzględnią potrzeby i możliwości 

rozwojowe dzieci w wieku 3 – 6 lat oraz stanowi ważny element w edukacji dzieci i wskazuje 

główne kierunki pracy nauczyciela z dziećmi w rozwoju ich sprawności matematycznych. 

Zadaniem edukacji przedszkolnej jest kształtowanie umiejętności potrzebnych dziecku 

do podjęcia nauki w szkole, w tym szczególnie umiejętności społecznych, odporności 

emocjonalnej i zwiększenie podatności na proces uczenia się pod kierunkiem dorosłego. 

Sprzyjać temu będzie: 

- pełna realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego, 

- rozpoznawanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, 



- diagnozowanie i analizowanie osiągnięć i zachowań dzieci z uwzględnieniem 

ich możliwości rozwojowych, 

-   indywidualizacja pracy z każdym dzieckiem, wspomaganie dzieci wolniej rozwijających 

się oraz dzieci zdolnych 

-  podnoszenie intensywności i skuteczności pracy wyrównawczej w celu wyrównywania 

szans edukacyjnych, 

-  wdrażanie dzieci do samodzielności w podejmowaniu aktywności na rzecz własnego 

rozwoju, poprzez dawanie dzieciom swobody w działaniu, dostarczanie różnorodnych 

pomocy i dyskretne naprowadzanie na samodzielne rozwiązywanie problemów, 

-  rozwijanie i wspieranie zainteresowań i uzdolnień dzieci poprzez ciekawą i funkcjonalną 

aranżację przestrzeni, 

-  stwarzanie warunków do zabawy, jako jednego z najważniejszych elementów wielostronnej 

aktywności dziecka, 

- dbanie o bezpieczeństwo dziecka, 

- wzmacnianie właściwych zachowań dzieci ułatwiających im kontakty z rówieśnikami i 

dorosłymi, 

-  podejmowanie działań wychowawczych eliminujących zagrożenia, 

-  dbanie o rozwój emocjonalny dziecka, wspieranie go w rozwiązywaniu problemów, w 

przeżywaniu ciężkich i smutnych chwil, w odczuwaniu radości i dumy oraz wzmacnianie 

pozytywnej samooceny, 

- kształtowanie u dzieci tożsamości narodowej, miłości ojczyzny, poszanowania dla polskiego 

dziedzictwa kulturowego, 

-  wzbogacanie aktywności twórczej dziecka wyrażanej za pomocą artystycznych form 

wyrazu – ruchowej, tanecznej, słownej czy plastycznej, 

- promowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia poprzez: 

-  wyrabianie umiejętności zdrowego odżywiania się, 

-  wyrabianie nawyków związanych z aktywnością ruchową, 

-  kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, 

- kształtowanie prawidłowych relacji społecznych, 

-  wyrabianie postaw proekologicznych. 

  Zadaniem przedszkola jest zadbanie o warunki uczenia się przez dziecko umiejętności 

radzenia sobie w nowych sytuacjach, umiejętności rozwiązywania zadań, włączanie się w 

działanie wspólne, reagowanie na ważne dla organizacji wspólnego działania reguły, zasady i 

normy. Realizacja powyższych zadań przyczyni się do zwiększenia gotowości do 



podejmowania zadań o bardziej złożonej konstrukcji aniżeli na użytek zabawy w przedszkolu, 

co przyczyni się do wzmocnienia gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole 

  

Bezpieczeństwo i zdrowie dziecka w przedszkolu to podstawowe zadanie dla 

nauczyciela. Dzieci mają małe doświadczenie życiowe, niewielki zasób wypróbowanych 

technik radzenia sobie z różnymi problemami. Dlatego też bardzo ważne jest, aby przedszkole 

od najwcześniejszych lat wyposażyło dzieci w nawyki unikania, zapobiegania 

i możliwie szybkiego pokonywania niebezpieczeństw. Głównym zadaniem przedszkola w 

realizacji założonych celów jest zachęcanie dzieci do pokonywania trudności, pokazywanie 

wzorców, jak mogą to zrobić, wskazywanie różnych rodzajów aktywności przydatnych dla 

wszechstronnego rozwoju, kształtowanie postaw akceptacji siebie oraz utrwalania własnego 

optymizmu niezbędnego w kształtowaniu pozytywnych postaw i zachowań.  

Umiejętne wykorzystywanie potencjału i inwencji pracowników, inspirowanie ich do 

poszukiwań, wspieranie w rozwoju zawodowym - sprzyja realizacji przyjętej w przedszkolu 

koncepcji pracy. 

Dlatego też w naszej placówce będą podejmowane działania sprzyjające: 

-  zmianie w doskonaleniu kadry z nastawieniem na te formy, które umożliwią nauczycielowi 

twórczą pracę z dzieckiem, które będą wyrównywać szanse edukacyjne dzieci, rozwijać 

zdolności wychowanków, 

-  współdziałaniu nauczycieli w tworzeniu i analizie procesów wspomagania rozwoju i 

edukacji dzieci 

-   współtworzeniu oferty zajęć odpowiadającej potrzebom dzieci i ewentualnym jej 

modyfikowaniu w celu rozwoju zainteresowań dzieci, 

- zachęcaniu i tworzeniu warunków do realizowania nowatorskich rozwiązań programowych, 

projektów, przedsięwzięć, 

- otaczaniu opieką młodych nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie, zachęcaniu do 

rozwoju zawodowego – osiąganie kolejnych stopni awansu, 

-  systematyczne doskonalenie nauczycieli w różnorodnych formach doskonalenia 

zewnętrznego, zgodnie z potrzebami nauczyciela oraz przedszkola, 

-  dokładniejszym poznawaniu i wykorzystywaniu elementów metod pracy sprzyjających 

aktywności dziecka: 

-  metody nauczania matematyki – prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, 

-  metod K. Orffa, R. Labana, W. Sherborne, 

-  metody pedagogiki zabawy, 



- MDS Bogdanowicz 

-  technik relaksacyjnych, 

-  bajkoterapii, 

-  muzykoterapii, 

-  elementów dramy, 

-   efektywnym wykorzystywaniu nowoczesnych technologii informacyjnych do wymiany 

informacji /e – maile, strony internetowe, blogi/, a także do uatrakcyjnienia pracy z dzieckiem 

i współpracy z rodzicami.  

Najważniejszymi partnerami dla przedszkola są rodzice. Wypracowywanie wspólnych 

form i metod współpracy wymaga wytrwałości, otwartości, komunikatywności i szacunku dla 

drugiej osoby. Bardzo ważną rzeczą jest również pozyskiwanie i wykorzystywanie opinii 

rodziców na temat pracy przedszkola, zachęcanie do współdecydowania w sprawach 

przedszkola oraz aktywnego uczestnictwa w podejmowanych przez placówkę działaniach. 

Rolą przedszkola jest wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci, poprzez różnorodne formy 

współpracy, tj.: 

-         zebrania ogólne i grupowe, konsultacje indywidualne, 

-         organizacja zajęć otwartych dla rodziców , szkoleń, warsztatów, 

-         pedagogizacja rodziców /prelekcje, referaty, czasopisma, artykuły, książki, pogadanki,  

           gazetki itp./, 

-         prowadzenie „Kącika dla Rodziców”/informacje, eksponowanie prac dzieci/, 

-         spotkania adaptacyjne, 

-         wspólne imprezy i uroczystości przedszkolne, festyny, 

-         konkursy, turnieje rodzinne o różnorodnej tematyce 

-         Mama i Tata w przedszkolu – spotkania integracyjne , tworzenie wystaw i konkursów 

-         pozyskiwanie rodziców do prac na rzecz przedszkola, grupy. 

Bardzo ważna jest również współpraca ze środowiskiem lokalnym, ponieważ 

przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa. W ramach 

podejmowanych działań pragniemy pozyskać Przyjaciół Przedszkola, którzy widzą celowość 

i skuteczność systematycznej współpracy. Do tej pory współpraca ze środowiskiem była 

mocną stroną placówki, zatem nasze działania będą zmierzały do umocnienia pozycji naszego 

przedszkola w środowisku lokalnym i ogólnopolskim. 

Przedszkole będzie podejmować takie formy współpracy jak: 



-         prezentowanie i upowszechnianie informacji o placówce, o ofercie zabaw i zajęć 

prowadzonych w przedszkolu / aktywna strona www, artykuły w mediach lokalnych oraz na 

stronach internetowych instytucji użytku publicznego itp./ - promowanie placówki, 

-         przystąpienie do Programów: Zdrowy Przedszkolak, Akademia Aquafresh,  Bądź 

Ostrożny, 

Czyste Powietrze wokół nas. 

-         promowanie wartości wychowania przedszkolnego/dni otwarte, działania 

proekologiczne, sport rodzinny, imprezy prorodzinne, kulturalne, akcje charytatywne, 

spotkania integracyjne itp./, 

-         udział w konkursach organizowanych przez instytucje środowiska lokalnego 

i ogólnopolskiego 

-         wycieczki i spacery dzieci do miejsc użyteczności publicznej /biblioteka, ośrodki 

kultury, poczta, posterunek policji, poradnia dla dzieci zdrowych, straż pożarna, szkoła , itp./, 

-         pielęgnowanie tradycji przedszkola i regionu, 

-         współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną,  

-         współpraca z instytucjami, zakładami, Sanepidem   

-         współpraca z przedszkolami miejskimi /spartakiady, plenery, zabawy integracyjne, 

konkursy itp./, 

-         spotkania ze studentami – możliwość odbycia praktyk, czy też uczestnictwa grup 

studentów w zajęciach z dziećmi, 

-         wymiana doświadczeń w kontaktach z dyrektorami przedszkoli i szkół podstawowych 

do których będą uczęszczać nasze dzieci., 

Integracja dzieci, rodziców, pracowników przedszkola i najbliższego otoczenia 

dziecka sprzyja tworzeniu atmosfery zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Wspólnie 

podejmowane działania powodują podnoszenie jakości pracy i sprzyjają nawiązaniu 

wzajemnych sympatii. 

Podczas organizacji współpracy z szerszym środowiskiem społecznym zadbamy o poczucie 

bezpieczeństwa dziecka, aby działania przez nas podejmowane zgodne były z możliwościami 

dziecka w wieku przedszkolnym. 

W zarządzaniu przedszkolem uwzględnione będą aspekty, które sprzyjają sprawnemu 

funkcjonowaniu przedszkola tzn.: motywacja, współpraca, sprawny nadzór pedagogiczny, 

warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiające wysoką jakość pracy. 



Chcemy stworzyć zespół zgrany i zaangażowany w sprawy przedszkola. Pracownicy, naszej 

placówki powinni odnosić się życzliwie, zarówno do dzieci, jak i do rodziców. Szanować 

swoją pracę i siebie nawzajem. 

Dyrektor przedszkola ma wszystkich inspirować i wspierać podczas: 

-   organizacji właściwych warunków bezpieczeństwa stosownie do wymogów z zakresu 

higieny psychicznej i pracy umysłowej, 

-    podejmowania działań zmierzających do spełnienia czy zaspokojenia różnorakich potrzeb 

pracowników, doskonalenia ich wiedzy i umiejętności, 

-  wspólnego planowania działań podejmowanych w przedszkolu oraz rozwiązywania 

problemów, 

-    doskonalenia metod i form współpracy wszystkich pracowników /wspólne narady, 

działania na rzecz dzieci/, 

-     rozwoju umiejętności komunikacji interpersonalnej pracowników, niezwykle ważnej 

w kontaktach z drugim człowiekiem, 

- współtworzenia atmosfery pracy, w której wszyscy czują się potrzebni, ceni się fachowość, 

rzetelność, zaufanie i wiarygodność, 

- współudziału nauczycieli w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej i wykorzystywaniu jej 

wniosków do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu przedszkola, 

- podejmowaniu działań wzbogacających warunki i wyposażenie przedszkola w celu poprawy 

warunków realizacji przyjętych w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego i 

poszerzenia oferty zajęć. 

Aranżacja przestrzeni edukacyjnej powinna sprzyjać podejmowaniu przez dzieci różnych 

aktywności, w tym spontanicznej, jako najbardziej cennej z punktu widzenia małego dziecka, 

ale również inspirowanej i kierowanej przez nauczyciela. 

  

 

KRYTERIA SUKCESU  

* Realizacja założeń reformy oświatowej.  

* Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości 

wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych 

i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.  

*Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-kształcącej, a także atrakcyjną ofertę 

edukacyjną.  



*Realizacja programu wychowawczego uwzględniającego system wzmacniania pozytywnych 

zachowań dzieci.  

* Wykorzystywanie nowatorskiego i twórczego stylu pracy kadry pedagogicznej.  

*Realizacja programów autorskich uwzględniających edukację kulinarną, zdrowotną, 

patriotyczną i europejską.  

*  Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu – realizacja programu 

profilaktycznego.  

* Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji 

i wychowania dzieci.  

* Skuteczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.  

* Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowy 

* Poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o elementy nowatorskie i innowacyjne,  

* Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci  

* Wzrost efektywności pracy na 

* Zadowolenie rodziców z oferty edukacyjnej przedszkola,  

* Dobra opinia o działalności przedszkola,  

* Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole  

* Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku,  

* Prowadzenie skutecznej polityki kadrowej,  

*Wzrost motywacji i zadowolenia personelu z dobrze spełnionego obowiązku,  

*Stałe wzbogacanie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne, multimedia itp.  

 

 

MODEL ABSOLWENTA 

  

Nasz absolwent:  

- jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,  

- wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,  

- rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania,  

- jest aktywny i samodzielny, twórczy i otwarty,  

- jest wrażliwy estetycznie, zna zasady kultury, norm współżycia społecznego i zachowania,  

- ma pozytywny obraz własnego „JA”,  

- umie wyrażać i kontrolować swoje emocje, radzić sobie w sytuacjach  trudnych,  

- stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny i dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną,  

- ma bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i ich ochronie,  



- odróżnia dobro od zła, jest tolerancyjny,  

-chętnie współpracuje z innymi ludźmi, respektuje ich prawa,  

- ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.  

 

SPOSOBY WSPORACY Z RODZINĄ DZIECKA 

Cele:  

 dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i 

środowiska rodzinnego 

 wszechstronny rozwój dziecka 

 nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami 

 zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami pracy 

 przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu 

 przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka 

 przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu  

 przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy 

 wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych, 

 włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola, 

zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola, 

 podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez szkolenia, 

 ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców, 

 promowanie placówki w środowisku lokalnym. 

 

Formy współpracy z rodzicami: 
 zebrania ogólne z rodzicami 

 zebrania grupowe, 

 zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci, 

 konsultacje indywidualne, 

 prowadzenie kącika dla rodziców (informacje, eksponowanie prac,) 

 organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców, 

 organizacja szkoleń , warsztatów integracyjnych dla rodziców, 

 organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów, 

 włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych, 

 konkursy, wycieczki, 

 angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup. 

 

SPOSOBY WSPÓPRACY ZE SRODOWISKIEM LOKALNYM 

 

a) Współpraca z innymi przedszkolami i szkołami: 

 przedszkolaki uczestniczą w przeglądach, konkursach, festiwalach wspólnie z innymi 

przedszkolami,  

 uczestniczenie w lekcjach prowadzonych w klasach pierwszych szkół podstawowych, 

 badanie losów absolwentów, 



 

 

b) Współpraca z innymi instytucjami: 

 Urzędem Miasta ( akcje, konkursy, sprawy organizacyjne), 

Komendą Miejską Policji- bezpieczeństwo, profilaktyka, prewencja 

Strażą Pożarną- bezpieczeństwo, 

Muzeum, Biblioteką Miejską, Teatr Polski, Opera Nova – uczestnictwo w życiu 

kulturalnym miasta 

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, 

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

Domem Pomocy Społecznej, 

Sanepidem 

Domem Dziecka 

sponsorzy 

PROMOCJA PLACÓWKI 

Działania promocyjne obejmują: 

 prezentowanie życzliwej postaw wobec klientów, 

 dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym 

 popularyzowanie wychowania przedszkolnego 

 prowadzenie kroniki przedszkola oraz strony internetowej, 

 organizacja uroczystości , 

 zabieganie o notatki w prasie, 

 prezentacja w lokalnych mediach, 

 dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku, 

 upowszechnianie informacji o przedszkolu 

 

EWALUACJA  
 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA podlega ewaluacji:  

 

a) Poprzez bieżące obserwowanie realizacji zadań  

b)Wprowadzanie zmian, modyfikacji 

c) Sprawdzeniu które cele zostały osiągnięte 

 

 

 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju pracy przedszkola jest planem rozwoju 

tworzonym przez całą społeczność przedszkolną tj: dyrektora, nauczycieli, rodziców. 

Zatem powinien zostać szeroko upowszechniony wśród rodziców, personelu placówki. 

Koncepcja stanowi drogowskaz i mapę działań dla dyrektora, nauczycieli, pracowników. Jest 

konstrukcją na której opiera się codzienna praca przedszkola. Działania podejmowane przez 

przedszkole będą podlegały stałemu monitorowaniu efektów oraz ewaluacji, pot by 

zorientować się , co już zostało zrobione a co jeszcze wymaga realizacji w celu podniesienia 

jakości pracy przedszkola. 



 

  


