Motto:
,,Chciałbym bardzo, aby nawet na chwilę,
nie zgasła radość na twarzach dzieci całego świata.”
Św. Jan Paweł II
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Modyfikacji dokonano 30.08.2013r.
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Podstawa Prawna
Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach
prawnych:
 Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz. U. Nr 168, poz. 1324),
 Zmiana w sprawie nadzoru pedagogicznego Rozporządzenia MEN z dnia 10 maja 2013r.
 Ustawa z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie innych
ustaw ( Dz. U. Nr. 56 poz. 458),
 Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku – Podstawa Programowa Wychowania
Przedszkolnego (Dz. U. Z 2009 nr 4 poz. 17),
 Statut Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Grajewie.
Niniejsza koncepcja pracy została zmodyfikowana w oparciu o zebrane uwagi
i spostrzeżenia społeczności przedszkolnej i rodziców.
Skłaniamy się ku modelowi przedszkola środowiskowego i promującego nowatorskie
rozwiązania programowe, organizacyjne i metodyczne. Chcemy stworzyć optymalne warunki
rozwoju dla wszystkich dzieci w atmosferze partnerskiej współpracy z rodzicami. Nasza koncepcja
uwzględnia dotychczasowy dorobek wraz z nowymi kierunkami.

NASZE PRZEDSZKOLE
Przedszkole istnieje od 1948/49r. mieści się w pięknym pod względem architektonicznym dworku
otoczonym dużym ogrodem. Miejsce jest urzekające, z dala od gwaru, zgiełku ulic, teren
wyjątkowo spokojny i bezpieczny.
Placówka od lat cieszy się dobrą opinią wśród społeczności lokalnej.
Mamy ambicje być placówką wierną wieloletnim tradycjom przedszkola przyjaznego, otwartego
dla środowiska, a jednocześnie nowoczesną

i ciągle rozwijającą się. Dążymy do stwarzania

warunków rozwoju dla każdego dziecka w atmosferze ciepła, zrozumienia i akceptacji.
Nasza kadra pedagogiczna to zespół kreatywnych, zaangażowanych w pracę osób, mających
doświadczenie w pracy z dziećmi, posiadających wysokie kwalifikacje do pracy w przedszkolu,
preferujących poszukujący i otwarty styl pracy.

2

Nauczyciele oraz personel pomocniczy tworzą miłą atmosferę, pełną życzliwości,
wzajemnego poszanowania, pozwalając ąmałe mudziecku rozwijać się w przyjaznym i serdecznym
środowisku.
Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie
procedury oceniania i nagradzania.
Do przedszkola uczęszcza około 90 dzieci, które bawią się i uczą w grupach ujednoliconych
lub zbliżonych wiekowo. W przedszkolu funkcjonuje 4 grupy liczące po 25 dzieci w każdej,
oznaczone cyframi rzymskimi: I ,,ŻABKI”, II ,,Muchomorki”, III ,,Stokrotki”, IV,,Smerfy”.

DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO

Mocne strony przedszkola
 promowanie swoich działań w środowisku – przedszkole wychodzi naprzeciw potrzebom
środowiska
 wykorzystanie metod sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi wychowanków
 wspieranie uzdolnień dzieci
 dbałość o bezpieczeństwo dzieci przez cały personel
 szeroki wachlarz imprez, uroczystości i wycieczek
 udział w konkursach, akcjach ogólnopolskich i kampaniach społecznych
 wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej
 dobra atmosfera i klimat przedszkola– przedszkole uwzględnia potrzeby dzieci, rodziców
i środowiska lokalnego
 wysoki poziom zadowolenia rodziców – powodzenie placówki w środowisku
 propagowanie tradycji regionalnych
 organizacja kiermaszy na rzecz przedszkola
 kwalifikacje i doskonalenie nauczycieli
 współpraca ze środowiskiem
Słabe strony przedszkola:
 budynek wymagający dalszej modernizacji,
 nie wystarczająca baza przedszkola do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego
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Szanse:


utworzenie infrastruktury dydaktycznej wzbogaconej o potrzebne pomoce,



zaangażowanie rodziców do współtworzenia nowej rzeczywistości przedszkolnej,



obniżenie wieku dzieci przyjmowanych do przedszkola,



promocja placówki w środowisku,



w ramach współpracy pozyskiwanie środków finansowych, rzeczowych dla przedszkola.

Zagrożenia:
 częste zmiany w prawie oświatowym,
 niskie nakłady finansowe na przedszkole.

WIZJA PRZEDSZKOLA

PRZEDSZKOLE

gwarantuje
sukces na
starcie w
dorosłość

promuje wartości
oparte na: tolerancji ,
akceptacji i zgodnym
współdziałaniu

bezpieczne,
przyjazne dzieciom,
rodzicom
i
pracownikom
ukierunkowane
na dziecko, jego
potrzeby i
wszechstronny
rozwój osobowości
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MISJA PRZEDSZKOLA
„Uczynić dziecko aktywnym, twórczym, myślącym, wrażliwym i otwartym”

Rozwijamy
kompetencje
vqwkasubzx
b,
komunikatywne,aktyw
ność twórczą
iotwartość na wiedzę

Promujemy
aktywność
fizyczną i
zdrowy tryb

życia

Sprawiamy, że dziecko
czuje się kochane,
akceptowane i
szczęśliwe

Umożliwiamy
rozwój uzdolnień
i zainteresowań
stosując aktywne
metody pracy

KIERUNKI ROZWOJU PRZEDSZKOLA
➢ Wychowanie oparte na wzmocnieniach i konsekwencjach.
➢ Wspieranie rozwoju indywidualnego dziecka – odkrywanie talentów.
➢ Wzmacnianie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez
upowszechnianie jego specyfiki, osiągnięć oraz rozszerzanie oferty edukacyjnej.

PRIORYTETY
➢ Najważniejsze w przedszkolu jest dziecko, które bezpiecznie i radośnie spędza czas na
zabawie i odkrywaniu świata w towarzystwie kochającego nauczyciela.
➢ Współdziałanie wszystkich zainteresowanych (kadry pedagogicznej, obsługi, rodziców)
w tworzeniu nowego wizerunku placówki, rozpoznawalnego w środowisku.
➢ Skuteczna promocja placówki.
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CELE STRATEGICZNE:
1. Przedszkole dba o zdrowie, prawidłowy rozwój fizyczny, kształtuje odporność emocjonalną.
1.1.

Promowanie

aktywności

ruchowej

i

zdrowego

stylu

życia

–

udział

w ogólnopolskich programach i akcjach.
1.2. Kształtowanie właściwych postaw dzieci wobec problemów bezpieczeństwa na
terenie przedszkola oraz poza nim.
2. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, umożliwiając osiągnięcie
sukcesów.
3. Przedszkole buduje komunikacyjny model współpracy z rodzicami i środowiskiem w celu
realizacji zadań.
4. Przedszkole dąży do unowocześnienia bazy i podniesienia jakości pobytu dzieci
w przedszkolu.
5. Przedszkole poszukuje ciekawych form rozwijania aktywności twórczej dziecka.

W PRACY Z DZIEĆMI WYKORZYSTYWANE SĄ NOWATORSKIE METODY:
➢ Edukacja Matematyczna wg - Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej.
➢ Metody aktywne - gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów.
➢ Metoda gimnastyki twórczej R. Labana.
➢ Metoda gimnastyki twórczej C. Orffa
➢ Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
➢ Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz.
➢ Elementy muzykoterapii, relaksacji.
➢ Metoda kinezjologii edukacyjnej P.Dennisona
➢ Pedagogika zabawy Klanzy
➢ Metoda ćwiczeń grafomotorycznych H. Tymichowej
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KRYTERIA SUKCESU
➢ Dzieci rozwijają umiejętności poprzez interakcje z otoczeniem, odkrywanie własnych
predyspozycji zgodnych z indywidualnymi potrzebami.
➢ Proces edukacyjny organizowany przez nauczycieli pomaga w rozwijaniu zdolności
i inteligencji dziecka.
➢ Dzieci znają swoje możliwości, radzą sobie w sytuacjach trudnych, umieją rozwiązywać
problemy i są dobrze przygotowane do obowiązku szkolnego.
➢ Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania.
Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami a działania
nasze są skoordynowane.
➢ Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę,
dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.
➢ Dobra współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz dziecka
przyczynia się do poszerzania i wzbogacenia oferty przedszkola oraz promocji jego działania.

MODEL ABSOLWENTA

Absolwent Przedszkola Miejskiego nr 1 w Grajewie jest:
• dojrzały emocjonalnie i społecznie otwarty
• samodzielny
• twórczy i poszukujący
• komunikatywny
• sprawny pod względem fizycznym
• propagujący zdrowy stylżycia
• odporny na stres i niepowodzenia
• zaradny życiowo
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• odróżnia dobro od zła
• wrażliwy ekologicznie
• przygotowany do nauki w szkole
• umiejętnie współdziała w grupie
• przestrzega norm i zasad
• czuje się Polakiem i Europejczykiem
Dziecko kończące edukację przedszkolną
wykazuje :
• motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego
• zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego
• umiejętność przyswajania rzeczy nowych, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych
wiadomości, uważnego słuchania
• umiejętność koncentracji
• umiejętność współpracy w grupie
• umiejętność radzenia sobie z trudnościami
• odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami),

posiada:
• zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób
• podstawową wiedzę o świecie
• wyobrażenie o obowiązkach ucznia

umie:
• cieszyć się z własnych sukcesów i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona
zadanie,

rozumie i przestrzega:
•

prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,

•

zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną

•

zasady kultury współżycia, postępowania
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•

kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe

•

potrzebę szanowania przyrody i środowiska

nie obawia się :
• występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole
• chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami i sukcesami
• wykazywać inicjatywę w działaniu, wyrażania swoich uczuć

Dziecko ma prawo do:
• Życia i rozwoju
• Swobodnej myśli, sumienia i wyznania
• Aktywnej, serdecznej miłości i ciepła
• Spokoju i samotności, gdy tego chce
• 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 w grupie
• Zabawy i wyboru towarzyszy zabawy
• Pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia
• Nauki, informacji, badania i eksperymentowania
• Nauki jak podchodzić do niebezpieczeństw
• Doświadczania konsekwencji swojego zachowania
• Zdrowego żywienia

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA
Formy nagradzania zachowań respektujących ustalone normy i zasady:
• pochwała wobec grupy
• pochwała indywidualna
• pochwała przed rodzicami
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• atrakcyjna zabawa według pomysłu dziecka
• darzenie dziecka szczególnym zaufaniem np. zwiększając zakres jego samodzielności
• drobne nagrody rzeczowe, np. emblematy uznania, dyplomy

Nagradzamy za:
• stosowanie ustalonych umów i zasad
• wysiłek włożony w wykonywanie pracy, zadania
• wypełnienie podjętych obowiązków
• bezinteresowną pomoc innym
• stosowanie zasad ochrony przyrody
• aktywny udział w pracach grupy
Konsekwencje wynikające z niestosowania się do ustalonych norm i zasad:
• upomnienie słowne

• rozmowa - przedstawienie następstw zachowania (skłonienie dziecka do autorefleksji)
•

wyrażenie przez nauczyciela smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka,

•

odsunięcie na krótki czas od zabawy „ kącik wyciszenia"

•

zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji

•

poinformowanie rodziców o przewinieniach

Upominamy dziecko jeżeli:
• nie przestrzega ustalonych norm i zasad współżycia w grupie przedszkolnej
• stwarza sytuację zagrażającą bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych
• zachowuje się agresywnie
• niszczy wytwory pracy innych lub cudzą własność
• celowo nie wywiązuje się z podjętych obowiązków
Sposoby diagnozujące osiągnięcia dzieci:
• Obserwacja dziecka – dokumentowanie wyników
• Przeprowadzenie diagnozy: wstępnej i końcowej
• Prowadzenie arkuszy osiąganych umiejętności
• Wymiana spostrzeżeń z rodzicami
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• Wymiana doświadczeń ze specjalistami
• Ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy
• Wspieranie rozwoju dzieci- ewaluacja działań ujętych w programach PDW, IPET
Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:
• Obserwacji funkcjonowania w grupie
• Wytworów prac dzieci
• Arkuszy obserwacji rozwoju dzieci
• Prezentacji umiejętności ( występy, konkursy)
• Materiały reportażowe ( zdjęcia, filmy, kroniki, albumy)
• Rozmowy
SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH DZIECI
• Rozmowy indywidualne z rodzicami
• Organizowanie zebrań, warsztatów
• Omawianie arkuszy diagnostycznych
• Arkusz informacyjny osiągnięć dziecka w przedszkolu
• Organizowanie zajęć otwartych
• Prezentacja prac plastycznych oraz programów artystycznych
• Przekazanie informacji o gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej
ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców przedszkole wzbogaca swoją ofertę edukacyjną
o zajęcia dodatkowe, rozwijające zdolności i zainteresowania dzieci. Poza podstawą programową
realizowane są bezpłatne zajęcia:
• Język angielski
• Religia
• Zabawy logopedyczne
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
➢ Aktywne włączanie rodziców w działania przedszkola.
➢ Pomoc w modernizacji budynku

przedszkola – rodzice zgłosili bezinteresowne

wykonanie następujących prac: wykonanie instalacji hydraulicznych w dwóch salach
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dziecięcych oraz odnowienie sali dziecięcej.
➢ Pozyskiwanie funduszy na zakup mebli, dywanów do sali dziecięcej.
➢ Rodzice zadeklarowali sukcesywne wsparcie w zakresie prowadzonych prac
remontowych i zakupu sprzętu (organizowanie kiermaszy)
➢ Przekazywanie rzetelnej i obiektywnej informacji o rozwoju ich dziecka, jego osiągnięciach
i sukcesach.
➢ Zapewnienie sprawnego przepływu informacji.
➢ Oferta zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania dzieci.
➢ Wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka poprzez organizowanie cyklicznych spotkań
ze specjalistami.
➢ Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców.
➢ Aktywizowanie członków Rady Rodziców.
➢ Prezentowanie zamiłowań, hobby rodziców na forum grupy i przedszkola.

Formy współpracy z rodzicami:
➢ zebrania ogólne i grupowe,
➢ zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
➢ konsultacje i porady indywidualne,
➢ kącik dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),
➢ zajęcia otwarte dla rodziców,
➢ warsztaty zwiększające umiejętności wychowawcze rodziców- pedagogizacja,
➢ wspólne organizowanie uroczystości, konkursów,
➢ drzwi otwarte przedszkola podczas naboru,
➢ spotkania mające na celu poznanie zawodów wykonywanych przez rodziców.
W przedszkolu doskonalimy formy współpracy z rodzicami zabiegając o rodzinną atmosferę
i bliską więź z dziećmi i rodzicami.

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM
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➢ Podtrzymywanie tradycji organizowania imprez i uroczystości o charakterze otwartym dla
społeczności lokalnej.
➢ Włączanie się w organizowane przedsięwzięcia kulturalne, konkursy oraz udział
w niektórych imprezach o charakterze lokalnym.
➢ Zapraszanie władz samorządowych do udziału w wydarzeniach przedszkola.
➢ Prezentowanie działalności przedszkola w lokalnych mediach.
➢ Udział w lokalnych i ogólnopolskich akcjach charytatywnych.
➢ Współpraca z innymi placówkami oświatowymi oraz instytucjami.

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 przedszkola.
➢ Prowadzenie strony internetowej placówki.
➢ Organizacja konkursów międzyprzedszkolnych.
➢ Zabieganie o notatki prasowe dotyczące istotnych wydarzeń z życia przedszkola.
➢ Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku.
➢ Prezentacja wydarzeń mających miejsce w przedszkolu w lokalnych mediach.
➢ Kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych.

KIERUNKI DZIAŁANIANA LATA 2012–2017:
 Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami.
 Wzbogacenie przedszkola w nowe atrakcyjne pomoce dydaktyczne, programy edukacyjne,
logopedyczne.
 Odnowienie sal dziecięcych – malowanie, zakup nowych mebli.
 Odnowienie korytarza przedszkolnego – malowanie, montaż nowych tablic eksponujących
prace dzieci.
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 Remont magazynów – żywnościowych przedszkola.
 Przebudowa węzła kuchennego według obowiązujących standardów.

 Wyposażanie sal dydaktycznych w nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne.
 Kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi instytucjami w celu promowania
placówki.
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Plan pracy na lata 2012-2017
Nr

Wymagania

Zadania

Spodziewane efekty

1.

Przedszkole
realizuje
koncepcję pracy
ukierunkowaną
na rozwój dzieci

*
Przedszkole działa
zgodnie z przyjętą
przez radę
pedagogiczną własną
koncepcją pracy,
uwzględniającą
potrzeby rozwojowe
dzieci, specyfikę
pracy przedszkola
oraz
zidentyfikowane
oczekiwania
środowiska
lokalnego.

1.Przedszkole ma opracowaną
koncepcję 2.Koncepcja pracy
jest omawiana na zebraniach z
rodzicami i przez nich
akceptowana 3.Zadania
zawarte w koncepcji
uwzględniają potrzeby i
zainteresowania dziecka,
środowiska, służą
doskonaleniu jakości pracy
przedszkola 4.W planowaniu i
realizacji celów przedszkola
uczestniczą rodzice i
nauczyciele 5.Nauczyciele w
sposób zorganizowany planują
pracę ukierunkowana na
rozwój dzieci

2.

Procesy
wspomagania
rozwoju i
edukacji dzieci
są
zorganizowane
w sposób
sprzyjający
uczeniu się

Koncepcja pracy
przedszkola jest
znana rodzicom i
przez nich
akceptowana
**
Koncepcja pracy
przedszkola jest
przygotowywana,
modyfikowana i
realizowana we
współpracy z
rodzicami.
*
Procesy
wspomagania
rozwoju i edukacji
dzieci są
podporządkowane
indywidualnym
potrzebom
edukacyjnym i
rozwojowym oraz
możliwościom
psychofizycznym
dzieci.
Procesy
wspomagania
rozwoju i edukacji

Termin
realizacji
2012-2017

2012-2017

1.W planowaniu, analizowaniu
i w razie potrzeby
modyfikowaniu zadań
zawartych w koncepcji
uczestniczą rodzice i
nauczyciele

2012-2017

1.Nauczyciele analizują
osiągnięcia dzieci, uwzględnią
ich możliwości rozwojowe,
formułują i wdrażają wnioski z
tych analiz.
2.Wdrożane wnioski
przyczyniają się do
wspomagania rozwoju dzieci.
3.Przedszkole modyfikuje
ofertę zajęć dodatkowych wg
potrzeb dzieci i rodziców
4.Nauczycielki opracowują
programy wspomagające
rozwój dzieci, monitorują je i
modyfikują.
5.Efekty pracy z dziećmi

2012-2017
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dzieci są planowane,
monitorowane i
doskonalone.
Wnioski z
monitorowania są
wykorzystywane w
planowaniu i
realizowaniu tych
procesów.
Stosowane metody
pracy są
dostosowane do
potrzeb dzieci i
grupy przedszkolnej.

**
Wdrażane wnioski z
monitorowania
procesów
wspomagania
rozwoju i edukacji
dzieci podnoszą
efektywność tych
procesów.

3.

Dzieci nabywają
wiadomości i
umiejętności
określone w
podstawie
programowej

W przedszkolu
stosuje się
nowatorskie
rozwiązania służące
rozwojowi dzieci.
*
Podstawa
programowa
wychowania
przedszkolnego jest
realizowana z
wykorzystaniem
zalecanych
warunków i
sposobów jej
realizacji.
W przedszkolu
monitoruje się i
analizuje osiągnięcia

pokazywane są podczas
konkursów, występów, zajęć
organizowanych w środowisku
6.Stosowane metody pracy
dostosowywane są do
możliwości
dzieci i prezentowane
rodzicom w trakcie zajęć
otwartych, zabaw z rodzicami.
7.Działania i efekty w pracy z
dzieckiem monitorowane są
rodzicom i w miarę potrzeby
doskonalone
8.W pracy z dziećmi
nauczycielki wykorzystują
metody praktycznego działania
poprzez wycieczki, badania.
9.Nauczycielki dzielą się
wiedza na temat form i metod
pracy z dzieckiem
1.Postępy dzieci nauczycielki
2012-2017
systematycznie monitorują
podczas zebrań z rodzicami,
rozmów indywidualnych,
udział w zajęciach otwartych,
uroczystości
2.Przedszkole opracowuje
nowatorskie rozwiązania
wpływające na rozwój dziecka.

1.Nauczycielki diagnozują i
analizują umiejętności dzieci
w zakresie rozwoju
społecznego, przy
uwzględnieniu ich możliwości
rozwojowych.
2.Nauczycielki wspólnie
dopracowują arkusze
obserwacji w zakresie
diagnozowania osiągnięć
dzieci, ich wiedzy i
umiejętności.
3.Przeprowadzenie diagnozy 2
razy w roku.
4.W przedszkolu planuje się

2012-2017
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każdego dziecka, z
uwzględnieniem jego
możliwości
rozwojowych,
formułuje się i
wdraża wnioski z
tych analiz

**
Wdrażane wnioski z
monitorowania i
analizowania
osiągnięć dzieci
przyczyniają się do
rozwijania ich
umiejętności i
zainteresowań.
Modyfikowane w
przedszkolu
programy
wychowania
przedszkolnego
uwzględniają
wnioski z
monitorowania i
analizowania
osiągnięć dzieci oraz
rozwój ich
zainteresowań.

rozpoznawanie możliwości i
potrzeb rozwojowych dzieci
oraz planuje się działania
umożliwiające wyrównywanie
szans edukacyjnych.
5.Nauczycielki uwzględniają
w planach miesięcznych
rozpoznawanie możliwości
dzieci, dostosowują metody
pracy do potrzeb dzieci oraz
indywidualizowanie pracy z
dziećmi.
1.Nauczycielki wypracowane
wnioski z monitorowania
wykorzystują do planowania
zajęć i uroczystości.

2012-2017

2.W każdym roku szkolnym
nauczycielki wybierają
programy wychowania
przedszkolnego zgodne z
treściami podstawy
programowej, które
umieszczane są w
przedszkolnym zestawie
programów. Treści programów
są modyfikowane i
analizowane stosownie do
zainteresowań, umiejętności i
zdolności dzieci.

17

4.

Dzieci są
aktywne

*
Dzieci są
zaangażowane w
zajęcia prowadzone
w przedszkolu i
chętnie w nich
uczestniczą.
Nauczyciele
stwarzają sytuacje,
które zachęcają
dzieci do
podejmowania
różnorodnych
aktywności.
Dzieci są wdrażane
do samodzielności.
**
Dzieci inicjują i
realizują działania na
rzecz własnego
rozwoju.
Dzieci uczestniczą w
działaniach na rzecz
społeczności
lokalnej.

1.Dzieci są wdrażane do
samodzielności w
podejmowaniu różnorodnych
aktywności na rzecz własnego
rozwoju.

2012-2017

2.Nauczycielki planują
zadania, które zmuszają dzieci
do aktywności w trakcie zajęć,
udziału w uroczystościach
grupowych i przedszkolnych .
3.W codziennych
czynnościach nauczycielki
kształcą u dzieci czynności
samoobsługowe.
1.Dzieci podczas zajęć
samodzielnie lub z niewielka
pomocą rozwiązują problemy,
proponują swoje działania np.
chęć udziału w konkursach
przedszkolnych,
środowiskowych i
ogólnopolskich.
2. Dzieci z własnej inicjatywy
lub na wniosek rodziców biorą
udział w uroczystościach,
konkursach w środowisku
lokalnym.
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5.

Respektowane są *
normy społeczne Relacje między
wszystkimi
członkami
przedszkolnej
społeczności są
oparte na
wzajemnym
szacunku i zaufaniu.
Dzieci wiedzą,
jakich zachowań się
od nich oczekuje.

1.Przedszkole będzie działało
według jasno określonych
zasad, znanych wszystkim i
respektowanych przez
wszystkich określonych w
programie wychowawczym.

2012-2017

2.Działania wychowawcze
będą analizowane, oceniane
oraz modyfikowane w razie
potrzeby.

3. Przedszkole planuje
podejmowanie działań
Dzieci w
wychowawczych mających na
przedszkolu czują się celu eliminowanie sytuacji
bezpiecznie.
stanowiących zagrożenie dla
Podejmuje się
dzieci oraz wzmacnianie
działania
właściwych zachowań
wychowawcze
mające na celu
4. Opracowanie sposobu
eliminowanie
postępowania w sytuacjach
zagrożeń oraz
trudnych, ustalenie sposobu
wzmacnianie
informowania rodziców o
właściwych
problemach wychowawczych
zachowań.
dzieci.
W przedszkolu
kształtuje się
postawę
odpowiedzialności
dzieci za działania
własne i działania
podejmowane w
grupie.

5.Opracowanie kontraktów
grupowych zawierających
prawa i obowiązki dzieci.

Podejmowane
działania
wychowawcze są
monitorowane i w
razie potrzeb,
modyfikowane.
**
W przedszkolu,
wspólnie z
rodzicami, analizuje
się podejmowane
działania
wychowawcze, w

1. Nauczyciele znają przepisy
2012-2017
prawa związane z
bezpieczeństwem dzieci.
2. Nauczyciele przestrzegają
obowiązującego w przedszkolu
regulaminu i sprawowania
opieki nad dziećmi.
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tym mające na celu
eliminowanie
zagrożeń oraz
wzmacnianie
właściwych
zachowań. Ocenia
się ich skuteczność
oraz, w razie
potrzeb, modyfikuje.
Dzieci wykazują się
odpowiedzialnością
w działaniu i
relacjach
społecznych.

3. Nauczyciele ukończyli kurs
„Pierwszej pomocy”.
4. Dzieci znają i przestrzegają
zasad bezpiecznej zabawy na
terenie przedszkola.
5. Dzieci potrafią sprawiać
radość swoim bliskim ( Dzień
Babci, Dziadka, Dzień Mamy,
Taty)
6. Nauczyciele sporządzają
dokumentację związaną z
wypadkiem dziecka na terenie
przedszkola.
7. Personel przedszkola dba o
zapewnienie odpowiednich
warunków organizowania
zabaw ( usunięcie
uszkodzonych elementów,
czystość i higiena na Sali i
placu zabaw, przygotowanie
dzieci, częstotliwość
organizowanych zabaw w Sali
i na powietrzu, dobór czasu, w
którym są organizowane
zabawy).
8. Nauczyciele wspólnie z
rodzicami, na pierwszym
zebraniu odczytują regulamin
przyprowadzania dzieci do
przedszkola i ich odbiór,
prowadzą rozmowy na temat
odpowiedniego ubioru ( kapcie
z usztywnioną piętą na
usztywnionej podeszwie,
spodnie bez pasków
(sprzączki), bluzki bez
drobnych koralików, cekinów,
oczek, które mogą się łatwo
dostać do ucha, nosa czy buzi
dziecka).
9. Rodzice są informowani na
bieżąco o zdarzeniach,
sytuacjach dotyczących ich
dziecka związanych itp. z
upadkiem, stłuczeniem bądź
uszkodzeniem ciała.
10. Rodzice przestrzegają
wytycznych przekazanych
przez nauczyciela odnośnie
bezpieczeństwa dziecka w
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6.

Przedszkole
wspomaga
rozwój dzieci, z
uwzględnieniem
ich
indywidualnej
sytuacji

*
W przedszkolu
rozpoznaje się
możliwości
psychofizyczne i
potrzeby rozwojowe
oraz sytuację
społeczną każdego
dziecka.
Informacje z
przeprowadzonego
rozpoznania są
wykorzystywane w
realizacji działań
edukacyjnych.
Zajęcia
rewalidacyjne dla
dzieci
niepełnosprawnych
oraz zajęcia
specjalistyczne są
odpowiednie do
rozpoznanych
potrzeb każdego
dziecka.
Przedszkole
współpracuje z
poradniami
psychologicznopedagogicznymi i

przedszkolu.
11. Rodzice dbają o
zapewnienie bezpieczeństwa
dziecka podczas
przyprowadzania i odbierania
dzieci do i z przedszkola.
12. Rodzice chętnie angażują
się w pomoc na terenie
placówki lub na jej rzecz (
stroiki świąteczne, wypieki na
różne okoliczności, Mikołaj
itp.)
13. Dyrektor systematycznie
organizuje szkolenia
pracowników związane z
udzieleniem pierwszej
pomocy.
1.Nauczycielki w grupach
prowadzą obserwacje dziecka
w poszczególnych grupach
wiekowych.
2.Nauczycielki ewaluują prace
z dzieckiem pod koniec
każdego miesiąca,
wypracowują kierunki do
dalszej pracy z dziećmi,
planują pracę wg potrzeb
dziecka.
3.Nauczycielki na zebraniach
rady pedagogicznej zgłaszają
dzieci do pomocy
psychologicznopedagogicznej.
4. W przedszkolu z dziećmi
potrzebującymi pomocy
prowadzone SA zajęcia
logopedyczne, korygujące
wady postawy, relaksacyjne,
wspomagające rozwój dzieci z
orzeczeniami o potrzebie
kształcenia specjalnego. Dla
wszystkich dzieci prowadzona
jest rytmika.
4. W przedszkolu opracowano
plan współpracy z Poranią
Psychologiczno-Pedagogiczną
w ramach którego min.
pracownicy poradni prowadzą
zajęcia z dziećmi, ustalane są
kierunki pracy z dzieckiem,

2012-2017
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omawiane są bieżące potrzeby
dzieci.
5. W każdej grupie wszystkie
dzieci traktuje się jednakowoopracowano z dziećmi i
rodzicami na spotkaniach
wrześniowych Kodeksy
W przedszkolu są
zachowań. W każdym roku
realizowane
szkolnym i wg potrzeb grupy
działania
lub rodziców Kodeksy są
antydyskryminacyjne modyfikowane.
obejmujące całą
społeczność
przedszkola.
**
1.Rodzice są zadowoleniu z
W opinii rodziców
pomocy udzielanej dzieciom.
wsparcie
otrzymywane w
przedszkolu
odpowiada
potrzebom ich
dzieci.
innymi podmiotami
świadczącymi
poradnictwo i pomoc
dzieciom, zgodnie z
ich potrzebami i
sytuacją społeczną.

7.

Nauczyciele
współpracują w
planowaniu i
realizowaniu
procesów
edukacyjnych

*
Nauczyciele pracują
zespołowo. Wspólnie
planują przebieg
procesów
edukacyjnych i
analizują efekty
swojej pracy.

**
Nauczyciele
wspólnie rozwiązują
problemy, doskonalą
metody i formy
współpracy.
Nauczyciele
pomagają sobie
nawzajem w
ewaluacji i
doskonaleniu
własnej pracy.

1.W przedszkolu powołano
2012-2017
zespoły do opracowywania
placu pracy, prowadzenia
ewaluacji wewnętrznej. Na
zebraniach rady pedagogicznej
omawiane są efekty pracy z
dzieckiem oraz trudności i jak
je rozwiązać. Opracowywane
kierunki pracy z dzieckiem,
sposoby realizacji.
1.W rozmowach
indywidualnych , na
zebraniach rady pedagogicznej
nauczycielki zgłaszają
problemy grupowe,
wymieniają się
doświadczeniami i próbują
wspólnie je rozwiązywać.
2.Na szkoleniowych
zebraniach rady pedagogicznej
nauczycielki podejmują tematy
wynikające z bieżących
potrzeb.
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8.

Promowana jest
wartość
wychowania
przedszkolnego

*
Przedszkole
prezentuje i
upowszechnia
informacje o ofercie
zajęć prowadzonych
w przedszkolu oraz
podejmowanych
działaniach.
Przedszkole
informuje
środowisko lokalne o
celowości i
skuteczności
podejmowanych
przez przedszkole
działań.
**
Przedszkole promuje
w środowisku
lokalnym wartość
wychowania
przedszkolnego.

9.

Rodzice są
partnerami
przedszkola

Przedszkole jest
pozytywnie
postrzegane w
środowisku
lokalnym.
*
Przedszkole
pozyskuje i
wykorzystuje opinie
rodziców na temat
swojej pracy.

1.Przedszkole systematycznie
prezentuje ofertę zajęć i jej
efekty na stronie internetowej,
podczas uroczystości
przedszkolnych i
środowiskowych, gazecie
lokalnej, tablicach
przedszkolnych.

2014-2017

1.W badań wewnętrznych
wynika, ze rodzice pozytywnie
postrzegają prace przedszkola.
2. Bardzo pozytywnie
postrzegana jest możliwość
występowania chętnych dzieci
( gotowych na występ przed
publicznością) na
uroczystościach od
przedszkola po środowisko.
1. Rodzice wypowiadają się
pozytywnie o pracy
przedszkola, umiejętnościach i
zdolnościach dzieci.
2.Wskazówki i opinie
rodziców brane są pod uwagę
w planowaniu pracy

2012-2017

W przedszkolu
współpracuje się z
rodzicami na rzecz
rozwoju ich dzieci.
Rodzice
współdecydują w
sprawach
przedszkola i
uczestniczą w
podejmowanych
działaniach.
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**
W przedszkolu są
realizowane
inicjatywy rodziców
na rzecz rozwoju
dzieci i przedszkola.

10. Wykorzystywane
są zasoby
przedszkola i
środowiska
lokalnego na
rzecz
wzajemnego
rozwoju

*
Prowadzi się
rozpoznanie potrzeb
i zasobów
przedszkola oraz
środowiska
lokalnego i na tej
podstawie podejmuje
inicjatywy na rzecz
ich wzajemnego
rozwoju.

1.Rodzice proponują zadania,
których realizacja pomoże w
codziennej pracy z dzieckiem.
2. W przedszkolu działa Rada
Rodziców, która ma
opracowany plan pracy,
preliminarz dochodów i
wydatków.
3.Rodzice na zebraniu
wrześniowym ustalają składkę
pieniężną, która
wykorzystywana jest do
bieżących zakupów usług dla
dzieci.
4.Rada Rodziców
zdecydowała wspólnie z
przedszkolem gromadzić
środki na zakup sprzętu na
plac zabaw.
1.Przedszkole rozpoznaje
zapotrzebowanie środowiska
lokalnego i chętnie bierze
udział w spotkaniach i
uroczystościach.
2.W ramach współpracy z
instytucjami i organizacjami
przedszkole uczestniczy w
programach i
przedsięwzięciach w
środowisku

2012-2017

2012-2017

Przedszkole w
sposób
systematyczny i
celowy, z
uwzględnieniem
specyfiki jego
działania,
współpracuje z
instytucjami i
organizacjami
działającymi w
środowisku
lokalnym.
**
Współpraca
przedszkola ze
środowiskiem
lokalnym wpływa na
ich wzajemny

1.W uroczystościach,
spotkaniach środowiskowych
biorą udział dzieci i rodzice.
2.Wspólpraca z instytucjami
wpływa na rozwój
zainteresowań, zdolności
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rozwój.
Współpraca
przedszkola z
instytucjami i
organizacjami
działającymi w
środowisku
lokalnym wpływa
korzystnie na rozwój
dzieci.
11. Przedszkole w
*
planowaniu
W przedszkolu
pracy
analizuje się wyniki
uwzględnia
badań zewnętrznych
wnioski z analizy i wewnętrznych
badań
dotyczących
zewnętrznych i
wspomagania
wewnętrznych
rozwoju i edukacji
dzieci.

dzieci, uczy wzajemnego
poszanowania, zrozumienia.

1.Nauczycielki na zebraniach
rady pedagogicznej i
spotkaniach z rodzicami
analizują wyniki badań dzieci,
określają kierunki do dalszego
rozwoju dziecka.

2012-2017

2.Wyniki badań służą do
planowania działań
pedagogicznych z dziećmi.
Nauczyciele planują 3.Nauczycielki 3 razy w roku
i podejmują działania omawiają wyniki badań, efekty
edukacyjne i
pracy z dzieckiem na
wychowawcze z
zebraniach z rodzicami i w
uwzględnieniem
rozmowach indywidualnych.
wyników badań
zewnętrznych i
wewnętrznych oraz
wniosków z tych
badań, w tym
ewaluacji
zewnętrznej i
wewnętrznej.
Działania
prowadzone przez
przedszkole są
monitorowane i
analizowane, a w
razie potrzeb –
modyfikowane.
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1.Wyniki badań zewnętrznych
wykorzystywane do bieżącej
pracy z dzieckiem.
2. Nauczycielki omawiają
wyniki badań, efekty pracy z
dzieckiem na zebraniach z
rodzicami i w rozmowach
indywidualnych.
3.Przedszkole prowadzi
wywiady dotyczące osiągnięć
dzieci kończących
wychowanie przedszkolne,
zaprasza absolwentów do
udziału w zajęciach i
uroczystościach.
*
1.Zarzadzanier przedszkolem
Zarządzanie
spełnia oczekiwania
przedszkolem
nauczycieli i innych
zapewnia warunki do pracowników.
rozwoju dzieci.
2. W przedszkolu obowiązują
plany, procedury, regulaminy
Zarządzanie
opracowane przez nauczycieli.
przedszkolem
3.Wszyscy dbają o realizację
sprzyja
zadań, które wpływają na
indywidualnej i
rozwój przedszkola.
zespołowej pracy
nauczycieli oraz
doskonaleniu
zawodowemu.
**
W przedszkolu
wykorzystuje się
wyniki badań
zewnętrznych i
prowadzi badania
wewnętrzne,
odpowiednio do
potrzeb przedszkola,
w tym badania
osiągnięć dzieci,
które zakończyły
wychowanie
przedszkolne.

12. Zarządzanie
przedszkolem
służy jego
rozwojowi

2012-2017

Ewaluacja
wewnętrzna jest
przeprowadzana
wspólnie z
nauczycielami.
W procesie
zarządzania, w
oparciu o wnioski
wynikające z
nadzoru
pedagogicznego,
podejmuje się
działania służące
rozwojowi
przedszkola.
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**
Zarządzanie
przedszkolem
prowadzi do
podejmowania
nowatorskich
działań, innowacji i
eksperymentów.

1.Wszyscy pracownicy mają
wpływ na wprowadzanie
innowacji i nowatorskich
działań, projektów i
programów ogólnopolskich.

Zarządzanie
przedszkolem
sprzyja udziałowi
nauczycieli i innych
pracowników
przedszkola oraz
rodziców w procesie
podejmowania
decyzji dotyczących
przedszkola.
Dyrektor podejmuje
skuteczne działania
zapewniające
przedszkolu
wspomaganie
zewnętrzne
odpowiednie do jego
potrzeb
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EWALUACJA
• Każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje egzemplarz Koncepcji.
• Zmiany w koncepcji mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej,
Dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców.
• Rodzice zostaną zapoznani z Koncepcją na zebraniach grupowych, nauczyciele
pozyskają informacje o akceptacji przez jawne głosowania.
• Koncepcja jest dostępna na tablicy ogłoszeń, rodzice są zapoznawani z Koncepcją na
zebraniach organizacyjnych, egzemplarz Koncepcji otrzymują członkowie Rady
Rodziców.
• Koncepcja obowiązuje od 1 września 2012 roku do 31 sierpnia 2017 roku, w nowym
brzmieniu od 1 września 2013r.

Rada Pedagogiczna

Dyrektor
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