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„Dziecko chce być dobre, 
Jeśli nie umie – naucz, 

Jeśli nie wie – wytłumacz, 
Jeśli nie może – pomóż” 

 
Janusz Korczak 
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PRZEDSZKOLE JEST MIEJSCEM 

DOBREJ ZABAWY, MĄDROŚCIĄ, SZCZĘŚCIEM, RADOŚCIĄ 

 
 
Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je do 

odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Stwarzamy 

każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Pragniemy 

w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, 

spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą 

wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych 

uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób 

oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań. 

  
 
 

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 i  Statucie Przedszkola.  

1. Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru 

pedagogicznego 

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) 

3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 

r. (Dz, U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół. 

4. Statut Publicznego Przedszkola w Stobnie Siódmym 

Niniejsza Koncepcja Pracy Przedszkola Publicznego w Stobnie Siódmym 

powstała w oparciu o wymagania wobec edukacji przedszkolnej, a także w 
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wyniku ewaluacji dokonanej na podstawie prowadzonych w placówce 

obserwacji i analizy dokumentacji. 

 

NASZE PRZEDSZKOLE 

Przedszkole Publiczne w Stobnie Siódmym wchodzi w skład Zespołu Szkolno 

– Przedszkolnego w Stobnie Siódmym i obejmuje opieką dzieci w wieku 

trzech, czterech i pięciu lat z terenu Gminy Godziesze Wielkie. 

Organem prowadzącym jest Gmina Godziesze Wielkie, a organem 

nadzorującym  - Kuratorium Oświaty w Poznaniu – Delegatura w Kaliszu.  

 Kadra nauczycielska w naszym przedszkolu posiada pełne kwalifikacje 

merytoryczne i pedagogiczne oraz pogłębia i poszerza swoje umiejętności na 

różnych formach doskonalenia zawodowego. 

 Każda grupa przedszkolna posiada własną salę wyposażoną w zestawy 

pomocy dydaktycznych, gry edukacyjne, zabawki, klocki i inne sprzęty 

rozwijające zainteresowania dzieci. W salach zorganizowane są kąciki 

tematyczne i stałe, np. kącik obserwacji przyrodniczych, kącik ekologiczny, 

kącik czytelniczy, posiadamy również żywe zwierzątka domowe (żółw i rybki 

akwariowe), o które dbają nasi podopieczni.  

Przedszkole dysponuje okazałym placem zabaw „Podwórkiem Nivea” 

ufundowanym przez firmę kosmetyczną Nivea. 

Wyposażenie sal, placu zabaw i różnorodność środków dydaktycznych 

wpływają na właściwą realizację programów oraz koncepcji pracy 

przedszkola. Spełniają one również wymogi bezpieczeństwa.  

Oferta edukacyjna przedszkola odpowiada na potrzeby dzieci i rodziców, 

zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, zapewniamy grupowe 

zajęcia logopedyczne, rozwijamy zdolności i zainteresowania, promujemy 

umiejętności dzieci w środowisku lokalnym (wystawy, występy artystyczne, 

konkursy), dbamy o całościowy rozwój dziecka oraz wzbogacamy formy 

współpracy z rodzicami (uroczystości, zajęcia otwarte, festyny, pogadanki 
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zakresu psychoedukacji, czytanie bajek, przedstawienia teatralne, zebrania, 

prelekcje specjalistów). 

Prowadzimy działania wychowawcze, profilaktyczne, proekologiczne i 

prozdrowotne, które opierają się na opracowanych programach. Wszystkie 

treści wplatane są w codzienną pracę z dziećmi i realizowane poprzez różne 

formy: zajęcia zorganizowane, zabawy dowolne, dyżury, prace użyteczne, 

akcje, uroczystości, spotkania, pogadanki, wycieczki, wystawy, pokazy, 

czynności samoobsługowe, itp.  

Praca wychowawczo- dydaktyczno– opiekuńcza realizowana jest tak, aby 

spełniać potrzeby oraz odpowiadać na oczekiwania dzieci i rodziców. Zadania 

realizujemy w atmosferze szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa. 

 

 

CELE GLÓWNE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA 

 

Priorytetem naszych działań jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w 

zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, mające na celu 

osiągnięcie gotowości do podjęcia nauki w szkole  

 Zapewnienie bezpieczeństwa, wszechstronnego rozwoju, akceptacji i 

poszanowania praw dzieci.  

 Podnoszenie jakości pracy przedszkola poprzez współpracę z rodzicami, 

specjalistami i środowiskiem lokalnym, poszukiwanie nowatorskich 

metod pracy z dziećmi, rozwój zawodowy nauczycieli.  

 Propagowanie wzorów: norm i zachowań społecznie akceptowanych. 

 Przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia psychicznego i fizycznego. 

 Wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka. 

 Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym. 

 Opracowanie i wdrożenie systemu pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej. 

 Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci. 
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WIZJA PRZEDSZKOLA 

 Przedszkole jest placówką innowacyjną, nowoczesną, skuteczną            

i twórczą na miarę XXI wieku i potrzeb dzieci. 

 To miejsce, gdzie dzieci w sposób swobodny mogą wyrażać emocje, 

uczyć się zasad społecznego współżycia i rozwijać w sposób 

wszechstronny. 

 Przedszkole to miejsce dla każdego dziecka, zarówno zdrowego jak i z 

deficytami rozwojowymi. 

 To miejsce, gdzie na zasadach równości i poszanowania wolności 

drugiej osoby realizowane są indywidualne potrzeby każdego 

podopiecznego. 

 Przedszkole rozwija u dzieci poczucie własnej wartości, by bez 

ograniczeń mogły podejmować aktywność na każdym etapie swojego 

życia. 

 Przedszkole tworzy dzieciom możliwość samorealizacji, pracy               

z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania 

i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania 

otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: 

dobra, prawdy i piękna. 

 Realizowany system wychowawczy i działania edukacyjne będą 

sprzyjać wyzwalaniu aktywności własnej dzieci, rozwijać ich 

zainteresowania i służyć osiąganiu przez nie gotowości szkolnej na 

wysokim poziomie. 

 Programy realizowane w przedszkolu dostosowane będą do potrzeb        

i możliwości dzieci, a działania edukacyjne ukierunkowane na 

wszechstronny rozwój osobowości dzieci, stwarzanie warunków do 

twórczości i kształtowania samodzielności. Przedszkole umożliwia 

wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom. 

 Przedszkole uwzględni w swoich działaniach potrzeby środowiska. 

 Przedszkole posiada wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną      

i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną. 
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 Pracownicy przedszkola są zaangażowani w pracę przedszkola              

i konsekwentni w działaniu. 

 Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na 

wysoki poziom świadczonych usług. 

 Atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji 

społecznej i nietolerancji wobec wszelkiej inności. 

 Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym. 

 Przedszkole cieszy się bardzo dobrą opinią. 

 

MISJA PRZEDSZKOLA 

Każde dziecko jest dla nas ważne i wyjątkowe! Uczynimy wszystko, żeby 

czuło się bezpieczne i było akceptowane. Naszym zadaniem jest pomoc w 

poznaniu siebie, bycia tolerancyjnym, otwartym i samodzielnym człowiekiem. 

Akceptujemy tylko pozytywne zachowania, które mają za zadanie wspieranie 

każdego dziecka w jego rozwoju na miarę jego możliwości. Chcemy, rozbudzić 

w każdym dziecku ciekawość świata i ludzi, otwartość, a także wrażliwość. 

Chcemy wychować dziecko twórcze, zdolne do spontanicznej ekspresji 

własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych 

osób oraz gotowe szukać nowych rozwiązań. 

 

MODEL ABSOLWENTA 

Absolwent Przedszkola Publicznego w Stobnie Siódmym na miarę swojego 

wieku i potencjału rozwojowego jest: 

 ciekawy świata, samodzielny, zaradny, co oznacza, że: 

- często zadaje pytania chcąc zaspokoić swoją ciekawość, 

- przejawia aktywność podejmując różne samodzielne zadania, 

- osiągnął optymalny dla swojego potencjału rozwojowego poziom   

   wiedzy, umiejętności i sprawności. 

 rozważny, odpowiedzialny, co oznacza, że: 

- dba o swoje zdrowie, higienę osobistą, wygląd, 

- stara się respektować własne prawa i obowiązki w grupie i w rodzinie 
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- pamięta, że jego prawa kończą się tam, gdzie zaczynają się prawa  

  innych osób, 

- zdaje sobie sprawę z konsekwencji różnych zachowań własnych i  

  innych. 

 uczciwy, prawdomówny, co oznacza, że: 

- szanuje własność swoją i cudzą, 

- nie kłamie, 

 grzeczny, szanujący innych, co oznacza, że: 

- zna i stosuje obowiązujące normy kulturalnego zachowania, 

- nie używa wulgaryzmów, szanuje innych ludzi i  ich odmienność  

           (niepełnosprawność, kolor skóry, wyznanie, itp.) 

 ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem. 

 

 

KOMPETENCJE ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO 

W STOBNIE SIÓDMYM W ZAKRESIE GOTOWOŚCI SZKOLNEJ 

 

Absolwent naszego przedszkola potrafi dobrze funkcjonować w roli                      

ucznia i wykazuje : 

1. motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego, 

2. zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego, 

3. umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, 

korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania, 

4. umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość, 

5. umiejętność współpracy w grupie,  

6. umiejętność radzenia sobie z trudnościami,  

7. tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,  

8. samodzielność, 

9. odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami) 

 

Nasz absolwent posiada: 

1. zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się                 

w zrozumiały dla nich sposób 
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2. wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia 

3. podstawową wiedzę o świecie; 

 

Nasz absolwent umie: 

1. cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy 

samodzielnie wykona zadanie, 

 

Nasz absolwent rozumie, zna, przestrzega: 

1. prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi, 

2. zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność 

fizyczną 

3. zasady kultury współżycia, postępowania, 

4. kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe, 

5. potrzebę szanowania przyrody i środowiska; 

 

Nasz absolwent nie obawia się: 

1. występować publicznie - reprezentować grupę, przedszkole, 

2. chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami, 

3. wykazywać inicjatywy w działaniu, 

4. wyrażania swoich uczuć. 

 

KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRACY Z DZIEĆMI 

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom 

atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.  

 

1. Metody czynne:  

- metoda zadań stawianych dziecku 

 - metoda samodzielnych doświadczeń,  

- metoda kierowania własną działalnością dziecka, 

 - metoda ćwiczeń utrwalających.  
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2. Metody oglądowe:  

- pokaz,  

- obserwacja  

- osobisty przykład nauczyciela,  

- udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne,  

- przestawienia teatralne, 

-  ilustrowane artystycznie utwory literackie.  

 

3. Metody słowne:  

- opowiadania,  

- rozmowy,  

- objaśnienia i instrukcje,  

- zagadki,  

- sposoby społecznego porozumiewania się,  

- metody żywego słowa. 

 

4.Nowatorskie toki metodyczne: pracujemy wykorzystując elementy metod:  

- Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne  

- Gimnastyki ekspresyjnej R. Labana  

- Opowieści ruchowej  

- metody aktywnego słuchania muzyki Batii Starauss  

- Metody K. Orffa  

- Metody prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej- dziecięca matematyka  

- Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz  

- Metody aktywizujące  

- Relaksacyjne 
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HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH 

 

 

Nasze przedszkole od lat organizuje wiele uroczystości, które na stałe wpisały 

się w kalendarz imprez przedszkolnych: 

• uroczyste rozpoczęcie edukacji przedszkolnej, 

• uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela, 

• imprezy promujące zdrowe odżywianie i zdrowy styl życia wynikające  

   z realizacji programów profilaktycznych ( z oferty Ministerstwa Edukacji  

   Narodowej, PSSE w Kaliszu i inne) 

• imprezy promujące sprawność fizyczną 

• akcje charytatywne: „Góra Grosza”; „I Ty możesz zostać św. Mikołajem”,  

  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (wspólnie z uczniami Szkoły  

  Podstawowej w Stobnie) 

• Wigilia środowiskowa - „Jasełka”  

• uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka 

• bal karnawałowy – „Choinka Noworoczna” 

• uroczystość powitania wiosny 

• uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty 

• festyn rodzinny 

• uroczystość z okazji Dnia Dziecka 

• spotkania integracyjne dla rodziców, wycieczki rodzinne 

• uroczyste zakończenie edukacji przedszkolnej 

 

 

WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI 

 

Cele współpracy z rodzicami:  

 holistyczny rozwój dziecka,  

 dążenie do jednakowych oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych 

przedszkola i środowiska rodzinnego,  

 nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,  

 przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,  



11 
 

 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,  

 podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez szkolenia,  

 ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania 

rodziców, promowanie placówki w środowisku lokalnym. 

 

 

 

FORMY WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI 

 

Najczęściej stosowane w przedszkolu formy współpracy i wspierania rodziców 

w wychowaniu:  

 zebrania ogólne i grupowe,  

 konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem i nauczycielkami, 

debaty 

 prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wiersze, piosenki, 

eksponowanie prac dzieci, porady dla rodziców, artykuły),  

 zajęcia adaptacyjne z udziałem nowo przyjmowanych dzieci i ich 

rodziców,  

 zajęcia otwarte,  

 zajęcia warsztatowe, prelekcje i konsultacje z udziałem specjalistów 

(psycholog, pedagog, lekarz),  

 udział w uroczystościach przedszkolnych,  

 włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości 

przedszkolnych,  

 udzielanie przez rodziców informacji o pracy przedszkola, wyrażanie 

opinii, wypełnianie ankiet,  

 wystawy, wycieczki,  
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 angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola i grup, m.in. 

pomoc w przeprowadzaniu remontów, zakup mebli, zabawek, pomocy 

dydaktycznych, wykonywanie pomocy do zajęć itp.  

 

 

 

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM 

 

Przedszkole jako instytucja wychowawczo-dydaktyczna aktywnie 

współpracuje ze środowiskiem lokalnym w celu promocji i uatrakcyjnienia 

podejmowanych działań wychowawczych i edukacyjnych.  

Nasze Przedszkole współpracuje z wieloma instytucjami: Szkoła Podstawowa 

w Stobnie, Kolo Gospodyń Wiejskich w Stobnie, OSP w Stobnie, GOPS w 

Godzieszach Wielkich, lokalny Klub Seniora,  parafia rzymsko - katolicka  

NNMP w Chełmcach, Caritas, Komenda  Policji w Kaliszu dając dzieciom 

możliwość bezpośredniego kontaktu z rzeczywistością, co z kolei przyczynia 

się do chęci poznawania świata, umiejętności funkcjonowania w środowisku 

oraz komunikowania się z nim.  

 

Oto główne cele, jakie przyświecają nam w ramach wzajemnej współpracy z 

różnymi instytucjami:  

 

 rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,  

 kształtowanie postaw społecznie pożądanych,  

 czerpanie wzorców z postaw prezentowanych przez przedstawicieli 

wymienionych instytucji  

 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 w życie społeczne środowiska lokalnego, 

 podtrzymywania tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym 

dla społeczności lokalnej (festyny środowiskowe)  
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 włączanie się w organizowane na terenie gminy imprezy kulturalne 

(dożynki gminne, święto Ochotniczej Straży Pożarnej, Kola Gospodyń 

Wiejskich, itp.). 

 

Cele współpracy ze Szkolą Podstawową w Stobnie 

 adaptacja dzieci 5 i 6 – letnich do warunków szkolnych, 

 „wycieczki” po szkole,  

 zapoznanie z biblioteką szkolną,  

 uczestnictwo w życiu szkoły: występy z okazji uroczystości, 

przedstawienia, konkursy recytatorskie oraz konkurs  Języka 

Angielskiego ”Little Actors”,  

 korzystanie z wolontariatu dzieci z klas starszych w przedszkolu (akcja 

w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Ja czytam”), 

 udział w projekcie ERASMUS+ „Nauczycielu! Włącz angielski na swojej 

lekcji”, 

 śledzenie losów absolwentów przedszkola poprzez obserwację ich 

kariery szkolnej. 

 

 

 

CELE PROMOCJI PRZEDSZKOLA 

 

 pozyskiwanie odpowiedniej ilości dzieci podczas rekrutacji, 

 pozyskiwanie sponsorów i partnerów do współpracy, 

 szerzenie pozytywnej roli w środowisku wychowania przedszkolnego.  

 

Działania promocyjne obejmują:  

 

 dbanie o jak najlepszą opinię o placówce w środowisku lokalnym, 

 rozpowszechnianie wychowania przedszkolnego,  

 prowadzenie strony internetowej oraz fanpage’u przedszkola na portalu 

społecznościowym Facebook, 

  organizowanie uroczystości,  
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 organizowanie „drzwi otwartych” dla osób zainteresowanych 

zapisaniem dziecka do naszego przedszkola, 

 zabieganie o notatki w prasie,  

 prezentacje w lokalnych mediach,  

 dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,  

 rozpowszechnianie informacji o przedszkolu. 
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CELE STRATEGICZNE SLUŻĄCE REALIZACJI KONCEPCJI 

PRACY PRZEDSZKOLA W LATACH 2016 - 2021 

 

 

W ZAKRESIE WSPOMAGANIA INDYWIDUALNEGO ROZWOJU DZIECI NA 

POZIOMIE GÓRNEJ GRANICY ICH MOŻLIWOŚCI 

 
 

1. Wczesne rozpoznawanie uzdolnień i niedoborów i uwzględnianie 

ich w procesie wspierania indywidualnego rozwoju dzieci  

 popularyzacja idei „gotowości przedszkolnej”  

 opracowanie odpowiednich narzędzi diagnostycznych  

 systematyczne badanie umiejętności dzieci  

 rozwijanie i wspieranie zainteresowań i uzdolnień  

 rozszerzenie oferty wyjazdów edukacyjno – kulturalnych   

        (kino, teatr, muzeum i inne) 

 podnoszenie intensywności i skuteczności pracy wyrównawczej  

 szczególną troską objąć dzieci z rodzin o niskim statusie społecznym i 

materialnym oraz dzieci emigrantów zarobkowych  

 wdrażanie dzieci do dobrej praktyki dnia codziennego (samoobsługa, 

troska o otoczenie, formy grzecznościowe, zachowania społeczne) 

2. Promowanie zdrowego stylu życia - zdrowie fizyczne, psychiczne, 

społeczne  

 wyrabianie umiejętności zdrowego odżywiania się  

 urozmaicenie diety poprzez wyprowadzenie obiadów  

        dwudaniowych 

 wrabianie nawyków umożliwiających zapobieganie szerzeniu się 

zakażeń wirusów grypy i innych chorób.  

 wyrabianie nawyków związanych z aktywnością ruchową  

 kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i radzenie sobie z 

emocjami  

 kształtowanie prawidłowych relacji społecznych  

 wyrabianie postaw proekologicznych  

 zbieranie surowców wtórnych (baterie, makulatura) 
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3. Poszerzanie oferty edukacyjnej przedszkola umożliwiającej 

przygotowanie do nauki w szkole dzieci 6 letnich.  

 realizacja programów własnych przez nauczycieli  

 upowszechnienie Metody Dobrego Startu, kinezjologii edukacyjnej, 

edukacji polisensorycznej, metody aktywizujące  

 poszerzenie zakresu pracy metodą M. Montessori  

 włączenie do pracy edukacyjnej i terapeutycznej programów 

multimedialnych  

 bogacenie wachlarza oddziaływań wychowawczych i terapeutycznych w 

zakresie zaburzeń rozwoju psychospołecznego (techniki relaksacyjne, 

bajkoterapia, skuteczne nagradzanie i karanie)  

 poszukiwanie nowych możliwości w zakresie korzystania z instytucji 

społeczno- kulturalnych  

 
 
 

W ZAKRESIE WSPIERANIA NAUCZYCIELI 

W KREOWANIU WŁASNEJ OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ 

 
1. Wspieranie nauczyciela w sytuacji obciążenia zawodowego  

 umiejętności interpersonalne  

 stres nauczycielski i zapobieganie wypaleniu zawodowemu  

 asertywność w sytuacji obciążenia zawodowego  

2. Szkolenie rady pedagogicznej w obszarach wymagających 

intensyfikacji pracy  

 umiejętność diagnozowania rozwoju dziecka, rozpoznawania potrzeb i  

         indywidualizacji pracy  

 praca z dziećmi o zaburzonym rozwoju społeczno- emocjonalnym  

 wspieranie rodziców, zachęcanie ich do współpracy  

 aktualizacja wiedzy biomedycznej nauczycieli, utrwalenie umiejętności  

         udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej  
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3. Szkolenie członków zespołów zadaniowych  

 realizacja zadań liderów WDN  

 konstruowanie narzędzi badawczych i prowadzenie diagnoz przez    

         zespoły ds. ewaluacji  

4. Szkolenie nauczycieli w zakresie poszerzania oferty edukacyjnej 

przedszkola  

 zdobycie umiejętności budowania i wdrażania projektów i programów  

         edukacyjnych, pozyskiwania pomocy  

 edukacja polisensoryczna  

 kurs kinezjologii edukacyjnej  

 kurs pedagogiki Montessori / przeszkolenie 3 nauczycieli/  

 metody aktywizujące  

 praca terapeutyczna / logopedia, terapia pedagogiczna/  

 wykształcenie własnego nauczyciela do gimnastyki korekcyjnej i rytmiki 

 

 
 

W ZAKRESIE POSZERZANIA GRONA PARTNERÓW 

DO REALIZACJI CELÓW ROZWOJOWYCH PRZEDSZKOLA 

 

 

1. Poszukiwać nowych możliwości działań przedszkola we 

współpracy z różnymi podmiotami w zakresie:  

 korzystania z instytucji społeczno- kulturalnych   

 doskonalenia nauczycieli we współpracy z uczelniami wyższymi,   

 zwiększenia opieki medycznej nad dziećmi    

 ułatwienie startu szkolnego dzieciom młodszym we współpracy ze 

         szkołą  

2. Rozbudzać świadomość rodziców w zakresie:  

 pojęcia gotowości dzieci do rozpoczęcia kariery przedszkolnej,   

 wagi współpracy domu rodzinnego dziecka i przedszkola  

 wiedzy prozdrowotnej  

 podkreślać rangę wychowania przedszkolnego dla zwiększenia szans  

         edukacyjnych dzieci  
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W ZAKRESIE UNOWOCZEŚNIANIA I BOGACENIA BAZY PRZEDSZKOLA  

NIEZBĘDNEJ DO REALIZACJI WYZNACZONYCH ZADAŃ 

 
 

1. Doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt  

 modernizacja i bogacenie bazy komputerowej  

 zakup dodatkowego sprzętu do prezentacji multimedialnych   

2. Systematyczne podnoszenie standardu budynku przedszkola i jego 

wyposażenia  

 bieżące remonty i modernizacje wnętrza  

 wymiana mebli  

 doposażenie ogrodu przedszkolnego  

 

 

 

UWAGI KOŃCOWE  

 

Koncepcja pracy przedszkola jest otwarta i będzie ulegać modyfikacji w 

wyniku zmieniających się uwarunkowań. Zmiany mogą być dokonywane na 

wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców. 

Koncepcję opracowała Rada Pedagogiczna.  

 

Koncepcja pracy przedszkola zostaje wprowadzona Uchwałą NR xxxx Rady 

Pedagogicznej z dnia xxxx .2015r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


