
KONCEPCJA  PRACY  PRZEDSZKOLA W   PIEKOSZOWIE 

Podstawa prawna 

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: 

ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w 

podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola, 

 

Źródła opracowania koncepcji: 

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej 

stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena 

dokonana w oparciu o obserwacje, analizę dokumentów, wywiady, ankiety. 

 

Przedszkole jest przyjazne Dziecku otwarte na potrzeby środowiska nastawione na 

wszechstronny rozwój dziecka, wspieranie jego indywidualnych potrzeb i wyrównanie 

szans edukacyjnych, promujące działania twórcze, ekologiczne, prozdrowotne oraz 

przywiązane do tradycji i kultury Naszej Małej Ojczyzny. 

 

WIZJA PRZEDSZKOLA 

Nasze przedszkole jest placówką nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dziecka tak, aby: 

• poznało radość płynącą z zabawy, 

• nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, 

• z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, 

• nauczyło się samodzielności, 

• nauczyło się zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami, 

• poznało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy. 

 

MISJA PRZEDSZKOLA 
W naszym przedszkolu dziecko: 

• znajduje możliwość rozwoju wrodzonych możliwości twórczych i intelektualnych 

• czuje się bezpiecznie w przyjaznej i miłej atmosferze 

• jest wprowadzone w świat wartości ogólnoludzkich 

• zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole 

• ma możliwość udziału w różnych rodzajach zajęć aktywności plastycznej, 

• ruchowej ,muzycznej .  

 

O NASZEJ PLACÓWCE 

 Przedszkole w Piekoszowie wchodzi w skład Zespołu Placówek Oświatowych. Przedszkole 

zajmuje drugie piętro budynku A. Przedszkole funkcjonuje na zaadoptowanych po świetlicy 

i bibliotece pomieszczeniach. Przedszkole posiada 8 sal zajęć, dwie łazienki, duży hol na 

którym urządzona jest szatnia. W przedszkolu brakuje pomieszczeń pomocniczych, pokoju 

nauczycielskiego, szatni dla personelu oraz magazynka na pomoce dydaktyczne i kostiumy. 

Sale są niezbyt duże, widne, z zabawkami i dobrze wyposażonymi kącikami tematycznymi. 

Pozostałe pomieszczenia z których korzystają dzieci są estetyczne i  funkcjonalne.  

Dzieci spożywają posiłki na stołówce, która znajduje się na pierwszym piętrze. Zaplecze 

kuchenne jest wspólne dla całego zespołu placówek, spełnia wymogi SANEPID-u posiada 

opracowany HCCP, zapewnia smaczne , urozmaicone i pożywne posiłki. 

Przedszkole posiada bardzo dość duży ogród. Znajdują się tam urządzenia rekreacyjne, oraz 

piaskownice. Przedszkolny plac zabaw jest tak zagospodarowany, aby dzieci mogły w nim 



przebywać o każdej porze roku. Zadrzewienie dające cień oraz rozległy trawnik dostarczają 

wspaniałych warunków do zabaw dowolnych oraz zorganizowanych w czasie dni ciepłych i 

słonecznych.  W czasie zimy jest bezpiecznym miejscem do zabaw na śniegu. Drzewa, 

krzewy i inne rośliny hodowane w ogrodzie dają dziecku możliwość bezpośredniego kontaktu 

z przyrodą i obserwowania jej przez cały rok.  

W przedszkolu funkcjonuje 7 – 8 grup jednolitych wiekowo lub mieszanych wiekowo. Grupy 

liczą od 20 do 25 dzieci. 

Personel składa się z 11 nauczycieli, wicedyrektora, 2 pomocy do dzieci oraz 4 woźne 

oddziałowe. 

Nasze Przedszkole oferuje  nie tylko dobre warunki lokalowo – bytowe, ale przede 

wszystkim: 

• szeroki wachlarz imprez, uroczystości i wycieczek, 

• prezentowanie umiejętności i talentów dzieci – poprzez udział w konkursach, 

przeglądach i akcjach na skalę ogólnopolską i regionalną, 

• wysoki poziom pracy opiekuńczo - wychowawczo – dydaktycznej, 

• autorskie programy zajęć, różnorodne metody pracy, 

• serdeczna atmosfera i przyjazny klimat przedszkola. 

• wysokie kwalifikacje i ciągłe doskonalenie nauczycieli. 

• szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym. 

• zaangażowanie rodziców w sprawy przedszkola. 

 

CELE I ZADANIA GŁÓWNE 

• Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, 

otwartą na ich potrzeby; 

• Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój 

osobowości; 

• Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do 

podjęcia nauki w szkole; 

• Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola; 

• Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego; 

• Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują 

wysoka jakość przedszkola; 

• Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy. 

 

 CELE I ZADANIA SZCZEGÓLOWE 

• Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla 

ich prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola. 

• Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój 

każdego wychowanka w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole. 

• Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym 

potencjałem i możliwościami rozwojowymi. 

• Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie, innych 

i otaczającego go świata, na różnych płaszczyznach jego działalności. 

• Wspieranie i organizowanie  działań w zakresie regionalizmu, działań prozdrowotnych i 

ekologicznych. 

• Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w 

celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. 



• Organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 

• Wzbogacenie ofert zajęć dodatkowych. 

• Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli. 

• Stworzenie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania placówką. 

• Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantującego właściwą 

realizację zadań placówki. 

• Dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku - współpraca 

ze środowiskiem. 

 

ROLA NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY 

• Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają  

podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. 

• Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. 

• Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką  

wszystkie dzieci. 

• Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność  

atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są 

dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie. 

• Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle 

doskonaląc swoje umiejętności. 

• Nauczycielki ściśle współpracują z rodzicami, uwzględniają ich potrzeby i oczekiwania. 

• Angażują rodziców do pracy na rzecz przedszkola. 

• Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. 

• Nauczyciele  monitorują procesy zachodzące w przedszkolu i udoskonalają je z 

wykorzystaniem  nowoczesnej wiedzy i własnych doświadczeń. 

• Dyrektor i nauczyciele dbają o sprawność systemu i właściwe wykorzystanie zasobów. 

• Nauczyciele współpracują ze sobą na co dzień, prowadząc zajęcia koleżeńskie, dzieląc 

się wiedzą i doświadczeniem  

• Opiekunowie stażu i nauczyciele stażyści podejmują działania zaplanowane w 

podpisanych kontraktach. 

• Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą 

przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne. 

 

MODEL ABSOLWENTA 
Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne,  dobrze 

przygotowane do obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje 

możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują 

problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.  

 

Nasz absolwent: 

 

w sferze zdrowotnej: 

• wykazuje się aktywnością i sprawnością ruchową, 

• ma dobrą orientację w schemacie własnego ciała i przestrzeni, dobrą koordynację 

wzrokowo-słuchowo-ruchową, wyrobione nawyki przestrzegania zasad bezpieczeństwa, 

• rozumie, co oznacza „zdrowy styl życia", 

• ma świadomość odpowiedzialności za stan swojego zdrowia, 

• dba o higienę osobistą oraz estetykę i czystość swojego otoczenia. 



 

w sferze emocjonalnej: 

• otwarcie informuje o swoich potrzebach, szanuje potrzeby innych, 

• rozpoznaje i nazywa uczucia, wyraża je w sposób społecznie akceptowany, 

• jest świadom własnej roli społecznej, więzi rodzinnej oraz tradycji. 

 

w sferze kontaktów społecznych: 

• zna i rozumie swoje prawa i prawa innych, 

• przestrzega obowiązujących reguł i zasad współżycia w grupie, 

• szanuje wspólne dobro, 

• stosuje formy grzecznościowe, 

• samodzielnie nawiązuje kontakty z rówieśnikami, 

• współdziała w grupie rówieśniczej, 

• chętnie i aktywnie uczestniczy w zabawach i działaniach rozwijających zdolności 

artystyczne i twórcze, 

• jest aktywny w podejmowaniu działań, 

• rozwiązuje sytuacje konfliktowe w sposób akceptowany społecznie, 

• dostrzega i szanuje wartości uniwersalne - prawda, dobro, piękno, 

• próbuje jasno wyrażać swoje poglądy. 

 

w sferze kontaktów ze światem: 

• zna nazwę i symbole narodowe swojego kraju, 

• posiada wiedzę z zakresu kultury, sztuki, tradycji ludowej swojego regionu, kraju, 

• jest wrażliwy na piękno i bogactwo otaczającego świata, 

• rozpoznaje i nazywa niektóre rośliny, zwierzęta, zjawiska atmosferyczne, 

• samodzielnie obserwuje, bada i eksperymentuje w zakresie przyrody ożywionej i 

nieożywionej, 

• zna zagadnienia ekologiczne związane z ochroną przyrody, 

• świadomie podejmuje działania na rzecz środowiska i jego ochrony, 

• jest zainteresowany nauką i literaturą, 

• ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym, 

• czuje się Polakiem i Europejczykiem. 

 

w sferze umysłowej: 

• posiada bogaty zasób słownictwa, 

• przekazuje swoje doświadczenia, wrażenia, potrzeby w sposób komunikatywny: wyraża 

życzenia, pytania, własne sądy i oceny, 

• dokonuje analizy i syntezy, porównuje, klasyfikuje, 

• ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze, 

• liczy w zakresie własnych możliwości, 

• określa i porównuje cechy jakościowe i ilościowe, 

• dostrzega regularności czasowe, 

• lubi działania twórcze, wykorzystuje zdobytą wiedzę do dalszego rozwoju, jest 

kreatywny, 

• chętnie podejmuje nowe zadania i doprowadza je do końca, 

• jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych. 

 

 

PRAWA DZIECKA 

Dziecko ma prawo do: 

•     życia i rozwoju, 

•     swobody myśli, sumienia i wyznania, 



•     aktywnej, serdecznej miłości i ciepła, 

•     spokoju i samotności, gdy tego chce, 

•     odseparowania się jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci, 

•     snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone, 

•     indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju, 

•     pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą, 

•     wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi, 

•     wspólnoty i solidarności w grupie, 

•     aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy, 

•     zabawy i wyboru towarzyszy zabaw, 

•     pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia, 

•     nauki, informacji, 

•     badania i eksperymentowania, 

•     nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw, 

•     doświadczenia konsekwencji swojego zachowania, 

•     zdrowego żywienia 

 

METODY  PRACY  Z  DZIECMI W NASZYM PRZEDSZKOLU : 

Metody podające  (przyswajanie) m.in.: opowiadanie , pogadanka, historyjka obrazkowa, 

wiersze, piosenki, praca z obrazkiem, prezentacje multimedialne. 

 

Metody aktywizujące ( przeżywanie)   z wykorzystaniem elementów ciekawych  metod 

takich jak: drama, pedagogika zabawy, P. Denisona, W. Sherborne, A.M. Kniessów, K. Orffa, 

R. Labana, H. Timichowej, M.CH. Knillów, metody relaksacyjne, metoda aktywnego 

słuchania muzyki wg Batii Strauss, metoda odimiennej nauki czytania I.Majchrzak, 

Gruszczyk-Kolczyńskiej, Z. Bogdanowicz 

Metody problemowe( odkrywanie) m.in.: gry dydaktyczne, metoda twórczego myślenia J. 

Osborne” burza mózgów”, inscenizacje. 

 

Metody praktyczne  (działanie) m.in.: ćwiczenia, gry dydaktyczne, zabawy intelektualne, 

doświadczenia i eksperymenty. 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE 

W celu pełniejszego rozwoju naszych dzieci, rozwijania ich zainteresowań   i umiejętności 

proponujemy :  zajęcia dodatkowe  bezpłatne odbywające się poza podstawą programową , 

zajęcia rozwijające inteligencje wielorakie, oraz kółka zainteresowań dla dzieci szczególnie 

uzdolnionych. Rodzaj zajęć i kółek  uzależniony jest od zainteresowań dzieci i ich 

predyspozycji oraz  sugestii  rodziców. 

 

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ 

Celem pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest rozpoznawanie  i 

zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci. 

 

 Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest organizowana  i realizowana w 

szczególności w formie: 



• Działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań dzieci w tym dzieci 

wybitnie zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich 

zainteresowań i uzdolnień, 

• Działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych 

potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci oraz planowanie sposobów 

ich zaspokojenia, poprzez: 

- obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i ocena gotowości dziecka do podjęcia nauki 

w szkole (diagnozę przedszkolną), 

- zindywidualizowanie pracy z dzieckiem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych, 

- zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, 

- zajęcia specjalistyczne: korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne 

oraz inne charakterze terapeutycznym, 

- porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli, 

- działań na rzecz zorganizowanej pomocy materialnej dzieciom z rodzin znajdujących się 

trudnej sytuacji życiowej. 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci i 

nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu 

zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci. 

 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest realizowana przez nauczycieli i 

specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem tworzących zespół pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej w przedszkolu, może być udzielana na wniosek: 

 - rodziców, 

- nauczyciela prowadzącego zajęcia z dzieckiem, 

 - specjalisty, 

- poradni psychologiczno pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej. 

 

Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi oraz zajęciami wspomagającymi wymaga zgody 

rodziców. 

  

Współpraca ze środowiskiem 

• Propagowanie idei wychowania przedszkolnego w środowisku, rozbudzanie 

zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci, 

• Kształtowanie postaw społecznych, 

• Kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci, 

• Urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, 

• Poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na 

rzecz dzieci, 

• Zaangażowanie się w życie społeczne środowiska lokalnego, 

• Włączanie się w przedsięwzięcia organizowanie na terenie miasta:( konkursy, przeglądy, 

festyny środowiskowe, festiwale piosenki, imprezy sportowe) 

• Udział i organizowanie akcji charytatywnych, 

• Udział w różnorodnych inicjatywach na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i 

możliwości. 



 

Współpraca obejmuje 

• Współpracę z rodzicami 

• Współpracę z placówkami oświatowymi 

• Współpracę z najbliższym środowiskiem lokalnym 

• Współpracę z instytucjami ,organizacjami itp. 

 

 Współpraca z Rodzicami 

Rodzice w naszym przedszkolu traktowani są jako partnerzy w procesie wychowania. 

Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami 

wychowanków. 

 

Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest: 

• Dążenie do jedności oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i 

 środowiska rodzinnego, 

• Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami, 

• Zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami 

pracy dydaktyczno-wychowawczej, projektami edukacyjnymi, 

• Przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu, 

• Wspieranie rodziców w celu osiągnięcia przez dziecko gotowości do podjęcia nauki   w 

szkole, 

• Przekazywanie porad i wskazówek 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, 

• Współdecydowanie przy opracowywaniu koncepcji pracy placówki, wyborze oferty zajęć 

dodatkowych oraz organizacji ważnych wydarzeń przedszkolnych. 

• Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców. 

• Promowanie placówki w środowisku lokalnym. 

 

Współpraca obejmuje 

• Zebrania ogólne z rodzicami oraz z Radą Rodziców, 

• Zebrania grupowe, 

• Zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola, 

• Konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub rodzica, 

• Organizacje spotkań ze specjalistami: logopedą, pedagogiem, psychologiem 

• Organizacje  zajęć z udziałem rodziców, 

• Prowadzenie kącika dla rodziców (eksponowanie prac dzieci, zdjęć z życia przedszkola, 

zagadnienia dydaktyczno-wychowawcze itp.) 

• Prowadzenie strony internetowej szczególnie z myślą o rodzicach 

• Organizacje uroczystości, inscenizacje z udziałem rodziców, 

• Włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych, 

• Organizowanie rodzinnych wycieczek ( np. do teatru) ,festynów itp., 

• Włączanie rodziców w różne akcje i inicjatywy na rzecz środowiska. 

• Angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola . 



  

Współpraca z placówkami oświatowymi 

 

 Szkoła Podstawowa w Piekoszowie 

• •Kontakty z nauczycielami klas pierwszych 

• Poznanie szkoły od wewnątrz ( sale lekcyjne, świetlica, szatnia itd.) 

• Korzystanie  z pomieszczeń szkoły ( sala gimnastyczna)  

• •"Zajęcia” w szkolnej bibliotece. 

• •Udział we wspólnych  uroczystościach, przedstawieniach i festynach 

• Eksponowanie prac plastycznych przedszkolaków na terenie szkoły 

• Gromadzenie informacji o losach absolwentów 

 

Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna 

W ramach współpracy prowadzone są:  

• zajęcia logorytmiczne w przedszkolu 

• badanie przesiewowe wad wymowy 

• terapia logopedyczna 

• badania psychologiczno- pedagogiczne; 

• konsultacje indywidualne z rodzicami; 

• wsparcie metodyczne dla nauczycieli, 

• spotkania z rodzicami – pedagogizacja 

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna 

• Udział dzieci i nauczycieli w konkursach pozaszkolnych organizowanych przez 

Bibliotekę; 

• Spotkania czytelnicze; 

 

Zaprzyjaźnione  Przedszkola 

• organizacja  lub udział w różnego rodzaju konkursach 

• organizacja lub  udział w imprezach ( np. ekologicznych, sportowych itp.) 

 

Gminny Ośrodek Kultury 

• udział w konkursach organizowanych przez GOK  

• udział w zajęciach ceramicznych 

• prezentacja artystycznych  umiejętności przedszkolaków 

• korzystanie z artystycznej oferty GOK-u 

  

Współpracy z najbliższym środowiskiem lokalnym: 

• Lokalne zakłady pracy i punkty usługowe 

• Ośrodek zdrowia 

  

Współpraca z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami itp. 

• Urząd Gminy Piekoszów 

• Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie 

• Zespół Ludowy „Wincentowianie” 



• Koło Gospodyń Wiejskich 

• Służby prewencyjne (Policja ,Straż Pożarna) 

• Nadleśnictwo Kielce 

• Teatr Aktora i Lalki „Kubuś” w Kielcach 

• Gabinet stomatologiczny w ZPO 

• Stowarzyszenie „Wiosna” – zbiórka „Góry grosza” 

• WOŚP 

• Instytucje, organizacje  i stowarzyszenia wspierające szeroko pojętą edukację 

 

PROMOCJA PLACÓWKI 

Działania promocyjne obejmują: 

• Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez 

wszystkich pracowników przedszkola, 

• Dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym, 

• Prowadzenie kroniki przedszkolnej, 

• Organizację uroczystości i imprez przedszkolnych ( spotkania 

integracyjne,dni adaptacyjne, pikniki itp.) 

• Organizację i udział w akcjach ,przedsięwzięciach i programach 

• Udział i organizowanie różnorodnych konkursów o zasięgu miejskim i ogólnopolskim, 

rodzinnym 

• Wzbogacanie oferty zajęć dodatkowych, 

• Realizację programów i projektów edukacyjnych opracowanych przez nauczycieli, 

• Prowadzenie strony internetowej placówki, 

• Informacje w prasie lokalnej i mediach dotyczących istotnych wydarzeń z przedszkola, 

• Prezentację multimedialna na zebraniach z rodzicami, płytki CD ze zdjęciami, 

• Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku, 

• Pozyskiwanie sponsorów, 

 

TRADYCJE  PRZEDSZKOLNE 

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę. 

Placówka ma stały kalendarz imprez i wydarzeń: 

1. Ognisko integracyjne 

2. Powitanie Pani Jesieni 

3. Dzień Chłopaka 

4. Dzień Edukacji Narodowej 

5. Pasowanie na Przedszkolaka 

6. Spotkanie z funkcjonariuszem policji i straży pożarnej 

7. Święto Niepodległości- spotkanie z żołnierzem Wojska Polskiego 

8. Urodziny Pluszowego Misia 

9. Andrzejki 

10. Mikołajki 

11. Jasełka 

12. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

13. Dzień Babci i Dziadka 

14. Bal karnawałowy 

15. Walentynki 

16. Powitanie wiosny 



17. Dzień Kobiet 

18. Dni Ziemi 

19. Dzień Mamy i Taty. Piknik rodzinny 

20. Dzień dziecka 

21. Powiatowy przegląd tańców przedszkolaka 

22. Spartakiada przedszkolaka 

23. Wycieczki piesze i autokarowe 

24. Pożegnanie starszaków (zakończenie roku szkolnego) 

25. Imprezy i uroczystości związane z realizacją zadań wynikających z udziału w 

programach , przedsięwzięciach i akcjach ( np. „”Dzień Ziemi, „Sprzątanie Świata”,” 

Mamo ,Tato wolę wodę” „Kubusiowi przyjaciele natury” itd.) 

 

Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie naszym wychowankom wszechstronnego 

rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji i poszanowania ich praw poprzez: 

•Systematyczne rozpoznawanie potrzeb naszego środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich 

metod pracy z dziećmi, doskonalimy jakość pracy naszej placówki. 

•Realizujemy w pełni podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz programy 

własne, program wychowawczy oraz bierzemy udział w  ciekawych projektach, 

przedsięwzięciach i akcjach. 

•Modyfikujemy treści programowe dostosowując je do indywidualnych potrzeb i możliwości 

poszczególnych dzieci. 

 

       Kierunki działania (zadania, priorytety) na  kolejne lata przedstawiane są co roku w 

formie szczegółowych zadań  - wynikają one  z wniosków ze sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego, sugestii nauczycieli, aktualnych potrzeb dzieci, oczekiwań rodziców i 

potrzeb środowiska. W wyniku analizowania potrzeb Koncepcja  może być 

modyfikowana. 

 

USZCZEGÓŁOWIENIE  KONCEPCJI  PRACY NA  LATA 2014-2017 

 

Zadania na rok 2014/2015 

1. Propagowanie zdrowego stylu życia, zdrowej żywności i zasady racjonalnego odżywiania 

się. 

2. Propagowanie zdrowego stylu życia- aktywność ruchowa 

3. Kontynuowania zadań wynikających z programu wychowawczego przedszkola  z 

naciskiem na słabe strony, które ujawniły się w wyniku ewaluacji programu. 

 

Priorytetowe kierunki realizacji  polityki oświatowej państwa w roku 2014/15 

1.Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji 

obowiązku szkolnego. 

2.Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. 

3.Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych 

 

Zadania  na rok 2015/16 

1.Rozbudzanie naturalnej ciekawości poznawczej dzieci poprzez aktywności o charakterze 

naukowym – doświadczenia i eksperymenty,  



oraz 

- priorytetowe kierunki realizacji  polityki oświatowej państwa w roku 2015/16, 

- wynikające  z wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, sugestii nauczycieli, 

aktualnych potrzeb dzieci ,oczekiwań rodziców i potrzeb środowiska 

 

Zadania  na rok 2016/17 

1.Rozwijanie umiejętności społecznych 

2.Promocja przedszkola 

oraz 

- priorytetowe kierunki realizacji  polityki oświatowej państwa w roku 2016/17, 

- wynikające  z wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, sugestii nauczycieli, 

aktualnych potrzeb dzieci ,oczekiwań rodziców i potrzeb środowiska 

  

 


