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Koncepcja pracy została opracowana w oparciu o: 

1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572  

z późn. zm.) 

2. Kartę Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.). 

3. Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. 

4. Statut Przedszkola Gminnego kasztanowa Kraina w Przytocznej 

 

1. Diagnoza aktualnego stanu  

 

Koncepcja pracy Przedszkola ukierunkowana jest na rozwój dzieci. Została opracowana na podstawie 

analizy mocnych i słabych stron placówki we współpracy z rodzicami. Tworząc niniejszą koncepcję 

pracy wzięto pod uwagę wnioski z ewaluacji zewnętrznej i ewaluacji wewnętrznych, potrzeby dzieci, 

rodziców (ankieta), potrzeby środowiska lokalnego oraz możliwości bazowe i kadrowe przedszkola.  

Działania prowadzone przez przedszkole będą monitorowane i analizowane. Koncepcja będzie 

modyfikowana w miarę potrzeb.   

Organizacja dnia w przedszkolu zapewnia dzieciom zabawę, edukację, a także relaksację oraz aktywny 

wypoczynek w kontakcie z przyrodą. W ramowym rozkładzie dnia przewidziana jest realizacja zajęć 

edukacyjno-wychowawczych w oparciu o podstawę programową, czynności samoobsługowe, zabawy 

swobodne inspirowane przez dzieci sytuacje edukacyjne, a także zajęcia dodatkowe np.  zajęcia 

przygotowujące dzieci do posługiwania się językiem obcym w grupach 3-4letnich.  

Przedszkole mieści się w budynku przy ul. Parkowej 7. Ostatnie lata funkcjonowania przyniosły 

zadawalające zmiany w estetyce i wyposażeniu placówki. Wymieniono drzwi wejściowe, tablice 

rozdzielcze, oświetlenie w salach i kuchni. Przeprowadzono gruntowny remont wszystkich łazienek 

dziecięcych i socjalnych oraz malej szatni. W salach, na holu i klatce schodowej wymieniono 

wykładziny. Odmalowano trzy oddziały  oraz wymieniono w nich meble przedszkolne.  Zakupiono nowe 

szafki ubraniowe do dużej szatni. Budynek został przebudowany celem dostosowania do przepisów 

przeciwpożarowych (strefa bezpieczeństwa). Zamontowano monitoring (5 kamer). Wymieniono płytki na 

tarasach. Zaadaptowano małą sale do prowadzenia zajęć specjalistycznych poprzez wymianę mebli  

i doposażenie w pomoce. Przedszkole dysponuje 2 laptopami, dwoma komputerami stacjonarnymi, 

tablicą interaktywną z oprogramowaniem, 1 projektorem z ekranem, aparatem fotograficznym, 

kserokopiarką, telewizorem z odtwarzaczem DVD. Sale zabaw wyposażone w sprzęt i pomoce 

dydaktyczne oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy.  

Kuchnia przedszkolna wyposażona została w nowoczesny sprzęt gastronomiczny, min. okap, obieraczka 

do ziemniaków, sterylizator do jaj, szatkownice, itp. oraz meble ze stali nierdzewnej. 

Nasze mocne strony: 

 Posiadamy tytuł „Przedszkole w ruchu” 

 Wyniki ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej przez KO w roku 2011/2012 wskazują 

na bardzo dobra ocenę pracy placówki; 

 Kadra pedagogiczna jest kreatywna, dba o podnoszenie kwalifikacji, doskonali swoje 

umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia; 

 Przedszkole dba o bezpieczeństwo wychowanków, zapewnia im możliwość rozwijania 

swoich umiejętności i zainteresowań; 

 Wychowankowie nasi osiągają sukcesy w konkursach, zawodach sportowych (I m-ce w 

Powiatowym Turnieju Bezpieczna zerówka, II w Wojewódzkim, laureat Powiatowego 

festiwalu Piosenki, I m-ce i III w Wojewódzkim konkursie plastycznym Kibic na 6, 

wyróżnienia w konkursach plastycznych, recytatorskim); 
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 Jesteśmy inicjatorem i organizatorem wielu imprez dla środowiska (zawody sportowe ze 

strażakami, Koncert dla rodziców, seniorów, mieszkańców „Pogodnej jesieni”); 

 Włączamy się w organizacje akcji ogólnopolskich: Góra grosz, Cała polska czyta 

dzieciom, Dzieciństwo bez próchnicy, Mamo, tato wole wodę, Szkoła w ruchu, 

Kubusiowi Przyjaciele natury;  

 Organizujemy akcje charytatywne: zbieranie nakrętek, świąteczna paczka, 

współorganizujemy koncerty pomocy potrzebującym; 

 Dbamy o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków poprzez organizowanie spotkań  

z przedstawicielami policji, straży pożarnej;  

 Dobrze funkcjonuje system pomocy ppp (zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z orzeczeniem 

o kształceniu specjalnym, zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne); 

 Dbamy o tradycje i zwyczaje przedszkolne (księga absolwentów, pasowanie 

przedszkolaka, hymn przedszkolny, logo); 

 Bardzo dobrze układa się współpraca z Rada Rodziców; 

 Analiza losów absolwentów przedszkola wykazała, że osiągają sukcesy w szkole 

podstawowej. 

 

Nasze słabe strony: 

 Zaadaptowana sala do zajęć specjalistycznych nie sprzyja organizacji pracy w grupie 3-4 

osobowej ze względu na małą przestrzeń i akustykę; 

 Niska oferta zajęć dodatkowych; 

 Niemożność zorganizowania dodatkowego pomieszczenia z przeznaczeniem na 

prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych, uroczystości; 

 Zbyt mało urządzeń rekreacyjno-sportowych na placu zabaw oraz wyznaczonych miejsc 

dla młodszych dzieci; 

 Mimo naszych starań nie udało się nam pozyskać środków na realizacje projektów 

unijnych z przeznaczeniem na organizacje zajęć dodatkowych, modernizację budynku; 

 Niewystarczająca oferta współpracy z rodzicami (zajęcia otwarte, spotkania ze 

specjalistami); 

 Innowacje.  

 

MISJA 

Naszym zadaniem jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania, poprzez 

stwarzanie wychowankom jak najlepszych warunków do prawidłowego, wszechstronnego 

rozwoju umożliwiającego doskonalenie umiejętności dziecka w toku podejmowanych zabaw  

i innych działań. 
 

WIZJA 

Śmiało świat odkrywamy bo dobre korzenie mamy. 

Stwarzamy warunki do kreatywnego odkrywania własnych umiejętności i potrzeb dzieci, 

koniecznych do przyszłego funkcjonowania w szkole oraz otaczającym świecie.  

MODEL ABSOLWENTA NASZEGO PRZEDSZKOLA: 

Będziemy dążyć do tego, aby nasz absolwent: 
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Potrafił: 

 dbać o swoje zdrowie i sprawność fizyczną; 

 wyrażać i kontrolować swoje emocje; 

 odróżniać dobro od zła; 

 przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny; 

 mieć świadomość bycia częścią swojej rodziny, miejscowości i swojego kraju; 

 zachować się w różnych sytuacjach; 

 współdziałać w zespole respektując prawa drugiego człowieka; 

 osiągnąć umiejętność komunikatywnego porozumiewania się; 

 był: 

 samodzielny;  

 aktywny w podejmowaniu działań, wykazując motywacje do uczenia się i wysiłku 

intelektualnego; 

 kreatywny; 

 dobrze przygotowany do obowiązków szkolnych; 

Ogólny cel koncepcji: 

Koncepcja ukierunkowana jest na organizowanie procesów wspomagania rozwoju i edukacji 

dzieci, podporządkowane indywidualnym potrzebą oraz możliwościom psychofizycznym 

Cele wychowawczo-opiekuńcze: 

 W  przedszkolu  zapewniamy  dzieciom bezpieczne warunki do zabawy i edukacji, 

 Nauczyciele wspólnie z rodzicami podejmują działania wychowawcze mające na celu 

eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.   

Cele dydaktyczne: 

 Organizowane procesy edukacyjne sprzyjają nabywaniu przez dzieci  wiadomości i umiejętności 

określonych  w podstawie programowej z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobów jej 

realizacji. 

 nauczyciele monitorują i analizują osiągnięcia każdego dziecka, z uwzględnieniem jego 

możliwości rozwojowych. 

Zasady organizacji pracy wychowawczo-dydaktycznej: 

 Nauczyciel wykorzystują w swojej pracy metody  (w tym nowatorskie metody  służące 

rozwojowi  i pobudzające do aktywności i sprawności fizycznej)  dostosowane są do potrzeb 

dzieci i grupy przedszkolnej. 

 Przedszkole zapewnia zajęcia specjalistyczne, które są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb 

każdego dziecka.  

 Współpracujemy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami 

udzielającymi pomocy dzieciom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną. 

Metody pracy przedszkola: 
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Stosowane rozwiązania metodyczne związane są ze stosowaniem następujących metod pracy 

z dzieckiem: 

 Różnorodne techniki twórczego myślenia np. swobodne teksty Celestyna Freineta. 

 Elementy metod aktywizacji ruchowej Rudolfa Labana, Kniessów,   Weroniki Sherborn, Carla 

             Orffa oraz kinezjologii edukacyjnej Dennisona, które pozwalają dzieciom  na poznanie 

              własnego ciała, ukształtowanie związku między dzieckiem a otoczeniem, rozwijanie poczucia 

             rytmu, aktywizacje prawej i lewej strony ciała. 

 Twórcze metody aktywności ruchowej,  

 Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz, 

 Czynnościowe nauczanie matematyki,  

 Metody aktywizujące i twórczego myślenia,  

 Zabawy badawcze i doświadczenia,  

 Pedagogikę zabawy Klanza. 

 Elementy Planu Daltońskiego np. wizualizacja dni tygodnia, dyżury, już potrafię 

 Elementy muzykoterapii, metodę Gordona, metodę aktywnego słuchania muzyki Batti Strauss. 

 Działania podnoszące jakość przedszkola: 

 promocja zdrowia fizycznego i psychicznego, 

 edukacja przez sztukę i kulturę,  

 rozwijanie zainteresowań dzieci swoim regionem i krajem,   

 dobrze zorganizowana współpraca z rodzicami – integracja rodziny z przedszkolem, 

 podejmowanie działań wspomagających rozwój dzieci z wykorzystaniem nowoczesnych metod 

pracy i środków edukacyjnych, 

 promocja przedszkola w środowisku lokalnym, 

 poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o realizowane innowacje, 

 organizowanie szkoleń ratownictwa medycznego –  wzrost poczucia bezpieczeństwa dzieci, 

 dobra i efektywna współpraca  zespołu pracowników przedszkola, 

 szeroka współpracą z instytucjami wspomagającymi przedszkole  

 upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku,  

 stałe wzbogacanie bazy przedszkola o zabawki i nowoczesne pomoce dydaktyczne.   

 

Zasady współpracy zespołu pedagogicznego – zarzadzanie 

 

 Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą kwalifikacje pedagogiczne w zakresie 

wychowania przedszkolnego, a także dodatkowe kwalifikacje specjalistyczne do prowadzania 

zajęć z rewalidacyjnych, logopedę, nauczyciela języka angielskiego, pedagoga terapeutę.  

 Sprawność organizacyjna oparta jest o statut przedszkola oraz system obowiązujących  

regulaminów i procedur.  

 Powołane zostały  zespoły zadaniowe, których zadaniem jest  sprawne wykonywanie zadań  

i  rozwiązywanie problemów.   

 Pracownicy przedszkola tworzą życzliwy klimat współdziałania i przyjazną atmosferę, dzięki 

której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.   

 Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. Wspólnie 

rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy oraz pomagają sobie nawzajem w 

ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy.  

 

Współpraca z partnerami: 

 

RODZICE:  

 Pozyskiwanie od rodziców opinii na temat pracy przedszkola i  wykorzystywanie ich do 

doskonalenia jakości pracy 
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 Motywowanie rodziców do  współdecydowania w sprawach przedszkola podejmowanych na 

rzecz dzieci.  

 Angażowanie rodziców w życie przedszkola, którzy będą  partnerami nauczycieli i dyrektora.  

 doskonalenie form współpracy z rodzicami  zabiegając o rodzinną atmosferę i bliską więź  

z dziećmi i rodzicami. 

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.   

 

GMINA: 

 pozyskiwanie dobrej opinii przez organ prowadzący, poparcie w działaniach poprawiających 

jakość pracy placówki oraz stan techniczny budynku. 

 Udział przedstawicieli organu prowadzącego w przedszkolnych uroczystościach i imprezach. 

 

KURATORIUM OŚWIATY: 

 Oczekujemy wsparcia poprzez dobra współpracę, udział w szkoleniach prowadzonych przez 

WOM, 

 Systematyczne śledzenie aktualności zamieszczanych na stronie kuratoryjnej. 

 

PLACÓWKI OŚWIATOWE: 

 Będziemy wykorzystywać i kontynuować formy współpracy z zaprzyjaźnionymi przedszkolami  

z ościennych gmin, oddziałami przedszkolnymi w Wierzbnie, szkołą podstawową, gimnazjum. 

 

SPONSORZY: 

 Zadbamy o podziękowania dla sponsorów. 

 

Instytucje: 

 Będziemy kontynuować współprace z Gminnym Ośrodkiem Kultury, licząc na wsparcie przy 

organizacji uroczystości oraz włączać się podejmowanie wspólnych działań na rzecz środowiska 

min. Gminny Dzień Dziecka 

 Będziemy kontynuować współpracę z Policja (pogadanki, konkursy), OSP – zawody sportowe, 

Sanepidem poprzez realizowanie programów zdrowotnych (Czyste powietrze wokół nas), 

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną (pomoc indywidualna dla wychowanków, rodziców, 

nauczycieli), WOM – organizowanie szkoleń rady pedagogicznej, doskonalenie nauczycieli, 

wsparcie doradców metodycznych) 

 Ośrodkiem Pomocy Społecznej (wsparcie dla dzieci w ramach dożywiania, doposażenie kuchni 

przedszkolnej, wsparcie asystenta rodziny, włączanie się w akcje Świąteczna paczka) 

 

Promocja przedszkola 

 Prezentowanie oraz upowszechnianie informacji o ofercie zajęć prowadzonych w przedszkolu 

oraz podejmowanych działaniach (strona internetowa przedszkola, ulotki dla rodziców, biuletyn 

przedszkolny).  

 Zamieszczanie na stronie gminy, w gazecie lokalnej sukcesów przedszkola. 
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 Redagowanie gazetki przedszkolnej. 

 

GŁÓWNE KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI: 

Lp. Rok szkolny Kierunek  Zadanie  

1. 2015/2016 

Promowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie 

nawyku zdrowego odżywiania oraz poczucia 

bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu i poza nim. 

 

Zdrowy, bezpieczny 

przedszkolak 

2. 2016/2017 

Stwarzanie warunków do edukacji matematyczno-

przyrodniczej, aby stała się efektywna i przyjazna 

dziecku. 

Edukacja matematyczno-

przyrodnicza skuteczna i 

przyjazna dziecku 

 

3. 2017/2018 

Tworzenie warunków do rozwijania aktywności 

twórczej dzieci w różnorodnych formach 

działalności plastycznej. 

Twórczy przedszkolak 

4. 2018/2019 

Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego 

dzieci w różnorodnych sferach działalności, ze 

szczególnym uwzględnieniem dziecięcych form  

teatralnych. 

Nasze emocje i uczucia 

5. 2019/2020 

Kształtowanie wrażliwości estetycznej i słuchowej 

z wykorzystaniem elementów ruchu i muzyki. 

 

Ekspresja muzyczna i 

edukacja regionalna w 

różnych formach 

działalności dzieci"  

 

PLAN POPRAWY BAZY PRZEDSZKOLA 

Lp. Działania Termin realizacji 

1. Systematyczne doposażanie przedszkola w zabawki kreatywne i pomoce 

dydaktyczne wynikające z realizacji podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego w szczególności do prowadzenia obserwacji i 

eksperymentów 

2015 - 2020 

2. Wyposażenie grup w przybory do prowadzenia gimnastyki oraz w 

instrumenty muzyczne 

2015-2020 

3. Modernizacja placu zabaw – wyrównanie terenu, doposażenie w sprzęt 

rekreacyjno-sportowy 

do 2020 

4. Zakup mebli przedszkolnych do oddziału I i II 2016-2017 

5. Malowanie sal zabaw oddziału I i II 2016 

6. Wymiana drzwi wejściowych, w łazienkach i gospodarczych w salach 

oddziału V, I, II, III  

2016-2018 

7. Modernizacja kuchni i myjni przedszkolnej do 2020 

8. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku  do 2020 

9. Zakup tablic interaktywnych 2016 - 2020 

10. Wymiana rur kanalizacyjnych  do 2020 

11. Ocieplenie budynku przedszkola do 2020 

12. Wymiana oświetlenia na korytarzach i w szatni do 2020 

13. Malowanie klatki schodowej na zapleczu kuchennym 2016-2017 

14. Malowanie dużej szatni 2016-2017 

15. Parking przy przedszkolu do 2020 

16 Wyciszenie małej Sali do prowadzenia zajęć specjalistycznych do 2020 
17. Wymiana ogrodzenia wokół terenu przedszkola do 2020 
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18. Poprawa estetyki schodów wejściowych do budynku z podjazdem dla 

dzieci niepełnosprawnych 
do 2020 

19. Podjęcie działań zmierzających do zabudowy jednego z tarasów z 

przeznaczeniem na sale gimnastyczną 
do 2020 

20. Modernizacja szybu windowego wraz z zamontowaniem windy towarowej do 2020 
21. Zmniejszenie kosztów eksplantacji budynku (energia, gaz) do 2020 
 

Koncepcja przyjęta przez Radę pedagogiczna w dniu 30.09.2015r. 

Pozytywnie zaopiniowana przez Rade Rodziców 29.09.2015r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


