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Koncepcja Przedszkola opracowana została na podstawie:

• Rozporządzenia  MEN  z  dnia  7  października  2009r.  w  sprawie  nadzoru 
pedagogicznego (Dz.U. z 2009r., Nr 168, poz. 1324)

• Rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008r. – Podstawa Programowa Wychowania 
Przedszkolnego

• Statutu Ekologicznego Przedszkola Niepublicznego
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I. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne powstało we Wrocławiu we wrześniu 2007 r.
Przedszkole  zlokalizowane  jest  na  terenie  osiedla  Swojczyce  we  Wrocławiu  przy

ul.  Miłoszyckiej  23.  Mieści  się  w  jednym  dwupiętrowym  wolnostojącym  budynku,  przy 
którym  znajduje  się  parking  dla  rodziców  dowożących  dzieci  do  Przedszkola.  Placówka 
posiada dużą salę sportową, na której odbywają się wszystkie uroczystości przedszkolne tj. 
np.”Dzień Babci i Dziadka”, ”Bal karnawałowy” i wiele innych, a także zajęcia sportowe dla 
dzieci w tym: gimnastyka korekcyjna. Przy budynku znajduje się duży teren z zielenią do 
zabaw  na  świeżym  powietrzu.  W naszej  kuchni  przygotowujemy  smaczne,  urozmaicone, 
zbilansowane  posiłki,  korzystając  z  pieca  konwekcyjno-parowego.  Menu  jest  bardzo 
urozmaicone i dostosowane do indywidualnych predyspozycji dziecka.

W  Przedszkolu  funkcjonuje  6  oddziałów  dziecięcych.  Praca  dydaktyczno-
wychowawcza planowana jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. 
Przedszkole  przyjęło  profil  ekologiczny.  Często  organizowane  są  zajęcia  poruszające 
problematykę ekologiczną programowo dostosowaną do wieku dzieci. Zajęcia prowadzone są 
przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, stale podnoszącą swoje kwalifikacje zawodowe. 
W placówce prowadzone są, w ramach czesnego, następujące zajęcia:

• język angielski (2 razy w tygodniu)
• gimnastyka korekcyjna (2 razy w tygodniu)
•  rytmika (1 raz w tygodniu)
• zajęcia taneczne (1 raz w tygodniu)
• zajęcia teatralne (1 raz w tygodniu)
• zajęcia plastyczne (1 raz w tygodniu)
• zajęcia logopedyczne (2 raz w tygodniu).

Na życzenie rodziców w Przedszkolu odbywają się zajęcia z religii.
W  zależności  od  indywidualnych  potrzeb  dziecka  prowadzone  są:  terapia 

logopedyczna i terapia psychologiczna.
Dodatkowo istnieje możliwość odpłatnego udziału dziecka w zajęciach:

• gry na pianinie,
• szachowych,
• nauki pływania,
• sztuk walki.

Organizowane  są  również  teatrzyki  i  imprezy  okolicznościowe  prowadzone  przez 
uznane  agencje  artystyczne,  spotkania  z  ciekawymi  ludźmi,  wycieczki  oraz  czerwcowy 
wyjazd na „zielone przedszkole”.

Atutem  placówki  jest  wykwalifikowany  personel  pedagogiczny  i  administracyjno-
obsługowy,  współodpowiedzialny  za  działalność  Przedszkola.  Kadra  pedagogiczna  dba
o wszechstronny rozwój  dzieci,  prowadzi  atrakcyjne  zajęcia  w oparciu  o nową podstawę 
programową, przygotowuje wychowanków do udziału w różnych konkursach i przeglądach, 
organizuje uroczystości grupowe i przedszkolne na wysokim poziomie.

Wyróżnikiem  Przedszkola  jest  coroczna  współorganizacja  przedszkolnego  „Rajdu 
Smoka Strachoty” kierowanego do przedszkolaków z całego Wrocławia.
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II. WIZJA REALIZACJI KONCEPCJI I FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć,
nauczyłem się w przedszkolu – 

o tym jak żyć, co robić, jak postępować,
współżyć z innymi, patrzeć,
odczuwać, myśleć, marzyć

i wyobrażać sobie lepszy świat.”

Robert Flughum

W naszym przedszkolu chcemy, aby dzieci uczęszczające do niego mogły odnaleźć 
radość i szczęście podczas codziennych zabaw. Aby w swoim przedszkolu czuły się ważne
i  bezpieczne,  podczas  nauki  i  zabawy.  Swoimi  działaniami  dążymy  do  tego,  aby  dzieci
w Przedszkolu w radosnej i  przyjaznej  atmosferze mogły się bawić,  rozwijać i  zdobywać 
umiejętności, które przydadzą im się w następnych etapach kształcenia.

W urzeczywistnianie  wizji  Przedszkola  powinien  być  zaangażowany cały  personel 
pedagogiczny,  administracyjno-obsługowy,  jak  również  rodzice.  Efektem  wspólnej  pracy 
będzie przedszkole przyjazne dzieciom, w którym nasi milusińscy poczują się bezpiecznie
i dobrze, do którego przyjdą chętnie i radością. 

III. MISJA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole:
− Stwarza warunki  do wszechstronnego rozwoju,  ukierunkowuje i  wspomaga rozwój 

dziecka stosownie do jego wrodzonych możliwości.
− Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.
− Zapewnia wysokiej jakości edukację dla dzieci prowadzonych przez kompetentnych 

nauczycieli.
− Dba o dobre samopoczucie dziecka, wzmacnia poczucie jego wartości i uczy szacunku 

do innych, uświadamia mu, że jest kimś wyjątkowym.
− Inspiruje do samodzielnego działania,  poznawania świata  i nabierania doświadczeń 

przez dzieci.
− Dostosowuje metody pracy do konkretnych sytuacji i potrzeb dziecka.
− Wychowuje wrażliwego odbiorcę literatury i sztuki – umożliwia prezentację osiągnięć 

dzieci w środowisku.
− Przygotowuje dziecko do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami.
− Propaguje trwałe i uniwersalne wzorce postępowania.
− Promuje i propaguje zachowania proekologiczne i prozdrowotne.
− Otacza specjalistyczną opieką dzieci z problemami emocjonalnymi i rozwojowymi.
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IV. WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Dziecko jest:
− ciekawe świata i radosne,
− ufne w stosunku do nauczycieli, wszystkich pracowników Przedszkola,
− aktynie uczestniczące w życiu Przedszkola,
− twórcze  i  samodzielne  w działalności  zabawowej  i  edukacyjnej,  podejmowanej  na 

rzecz własnego rozwoju,
− uczciwe i prawdomówne, odpowiedzialne i obowiązkowe, kulturalne i tolerancyjne,
− świadome zagrożeń.

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 kontaktu z nimi na zasadzie równouprawnienia,
− nauki, informacji, badania, eksperymentowania,
− nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,
− doświadczania konsekwencji swojego zachowania,
− zdrowego żywienia.

Model absolwenta:
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej 
wykazuje:

− motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,
− chęć poznania czegoś nowego,
− umiejętność  przyswajania  nowych  pojęć,  logicznego  myślenia,  korzystania  

z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania, 
− umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałości, 
− umiejętność raczenia sobie z trudnościami (nie zniechęca się, gdy mu się coś nie uda, 

podejmuje próby radzenia sobie z zadaniem),
− umiejętność współpracy w grupie (podporządkowuje się poleceniom, normom, umie 

współdziałać z innymi),
− tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,
− samodzielności, odporności na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami);
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posiada:
− zdolność do obdarzania nauczycieli (i innych dorosłych) uwagą i porozumiewania się 

w zrozumiały dla innych sposób,
− wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
− podstawową wiedzę o świecie;

umie:
− cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona 

zadanie;
rozumie, zna:

− prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
− zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
− zasady kultury współżycia, postępowania,
− kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
− potrzebę szanowania przyrody i środowiska (prezentuje postawę proekologiczną) oraz 

przestrzega w/w praw i zasad;
nie obawia się:

− występować publicznie,
− reprezentować grupę, przedszkole,
− chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami.
− wykazywać inicjatywę w działaniu,
− wyrażania swoich uczuć.

V. CELE PRZEDSZKOLA

1. Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
2. Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
3. Procesy zachodzące w Przedszkolu służą realizacji przyjętej w Przedszkolu 

koncepcji pracy.
4. W Przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów 

edukacyjnych.
5. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
6. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego 

i lokalnego.
7. Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.
8. Zarządzanie zapewnia sprawne funkcjonowanie Przedszkola.
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VI. KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI PRZEDSZKOLA

Podejmując działania zmierzające ku systematycznemu rozwojowi placówki, 
wytyczyliśmy następujące kierunki działań na lata 2014-2017:

Priorytety na rok 2014 – 2015

1. Kształtowanie zachowań i rozwijanie świadomości ekologicznej. Empiryczne 
poznawanie świata, jako elementu kształtowania świadomego i przyjaznego 
odnoszenia się dzieci do natury oraz rozumienie jego wpływu na nasze zdrowie.

2. Poznanie bliższego i dalszego regionu, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, 
zabytków kultury, historii oraz baśni i legend.

3. Kreowanie postawy twórczej dziecka – wychowanie przez sztukę, dziecko widzem 
i aktorem. Odgrywanie ról w zabawach parateatralnych, teatrzykach.

Priorytety na rok 2015 – 2016

1. Kształtowanie postaw proekologicznych dzieci, rodziców i pozostałych pracowników 
Przedszkola.

2. Poznanie bliższego i dalszego regionu, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, 
zabytków kultury, historii oraz baśni i legend - kontynuacja .

3. Kształcenie umiejętności wyrażania siebie w roli aktora podczas przedstawień 
teatralnych. Wyrażania swoich  potrzeb, emocji, podczas śpiewu, tańca.

Priorytety na rok 2016 - 2017

1. Promocja zdrowia i ekologia.

2. Poznanie bliższego i dalszego regionu, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, 
zabytków kultury, historii oraz baśni i legend - kontynuacja.

3. Rozwijanie uzdolnień, plastycznych, teatralnych, muzycznych.

VII. ZASADY PRACY

Przedszkole pracuje w oparciu o programy zgodne z nową podstawą programową:
− „Zanim będę uczniem” – E. Tokarska, J. Kopała,
− „Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków” –

E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska.

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, nauczyciele wykorzystują również 
metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy  
z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy 
nauczyciela z wykorzystaniem w/w metod uwzględniać będzie wielostronny rozwój dziecka. 
Do metod tych należą m.in.:

− pedagogika zabawy wg. Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów 
KLANZA,

− ruch rozwijający Weroniki Sherborne,
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− opowieść ruchowa,
− gimnastyka ekspresyjna Rudolfa Labana,
− praca szkolna Karola Orffa,
− gimnastyka mózgu Paula Dennisona,
− relaksacja, masażyki,
− techniki parateatralne, bajkoterapia,
− zabawy paluszkowe,
− pedagogika zabawy,
− metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,
− gimnastyka rytmiczna Alfreda i Marii Knillów.

Nauczyciele realizować będą w poszczególnych grupach "Program adaptacyjny", 
"Program wychowania przedszkolnego".

Codzienne planowania pracy pedagogicznej uwzględnia:
− cele wychowania i nauczania,
− działania zorientowane na dziecko,
− aktualne pory roku,
− święta i uroczystości,
− tradycje Przedszkola.

Rozkład dnia w załączniku (zał. 1).

VIII. SYSTEM DIAGNOZY I BADANIA OSIĄGNIĘĆ DZIECI

Badanie osiągnięć dzieci w Przedszkolu odbywa się na podstawie:
− arkuszy obserwacji rozwoju dzieci,
− prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy),
− teczek prac i innych dokumentów, z których wynika, czego dzieci się nauczyły,
− materiałów reportażowych (zdjęć),
− rozmów.

Schemat badania osiągnięć dzieci i diagnozy gotowości szkolnej:
1. Przeprowadzenie diagnozy wstępnej, szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka.
2. Informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej.
3. Bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników obserwacji, wspomaganie 

rozwoju, praca według indywidualnego programu (w razie konieczności).
4. Półroczna ocena realizacji założonych zadań; wnioski do dalszej pracy.
5. Bieżące wspieranie rozwoju dziecka.
6. Przeprowadzenie diagnozy dziecka, wnioski do dalszej pracy.
7. Poinformowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie końcowej.
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IX. SYSTEM BADANIA OSIĄGNIĘĆ NAUCZYCIELI W PRZEDSZKOLU

Nauczyciele  stosują  ewaluację  własnej  pracy  (samoocenę),  jak  również  zostają 
poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. System badania osiągnięć nauczycieli spełnia trzy 
podstawowe funkcje:

− motywującą (wspierającą),
− informacyjną (diagnostyczną),
− doradczą.

Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:
− arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela,
− rozmów z nauczycielami i rodzicami,
− hospitacja,
− obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,
− innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.

Wyniki badania osiągnięć dzieci i nauczycieli omawiane są na radach 
pedagogicznych.

X. SYSTEM INFORMOWANIA RODZICÓWO POSTEPACH EDUKACYJNYCH 
DZIECI

Informowanie  rodziców  o  postępach  edukacyjnych  dzieci  jest  bardzo  ważnym 
elementem  oddziaływania  wychowawczego.  Przekazując  informacje  o  aktualnym  stanie 
rozwoju dziecka, koncentrujemy się w szczególności na jego mocnych stronach rozwoju. Jeśli 
mamy  do  przekazania  informacje  dotyczące  trudnych  zachowań,  to  zawsze  staramy  się 
mówić  o  chociażby drobnych  osiągnięciach  i  zaletach  pociech.  Ważne  jest  to  po  to,  aby 
stworzyć  klimat  bezpieczeństwa zaufania,  który potrzebny jest obu stronom w nawiązaniu 
dialogu i wzajemnym zrozumieniu się.

Gromadząc informacje o dziecku kierujemy się następującymi zasadami:
− nauczyciele  na  początku  roku  szkolnego  informują  rodziców  o  wymaganiach 

edukacyjnych  wynikających  z  realizowanego  przez  siebie  programu  nauczania  i 
wychowania,

− nauczyciele są zobowiązani do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania 
jego rozwoju; informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, teczkach 
indywidualnych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,

− rodzice  o  postępach  edukacyjnych  swoich  dzieci  dowiadują  się  na  zebraniach,  na 
konsultacjach,  w  trakcie  indywidualnych  rozmów  podejmowanych  z  inicjatywy 
nauczyciela lub rodzica,

− na  życzenie  rodzica  nauczyciel  może  napisać  opinię  o  aktualnym  stanie  rozwoju 
dziecka,

− informację o rozwoju dziecka rodzice otrzymują co najmniej dwa razy w roku – po 
przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.
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XI. PROGRAM WYCHOWAWCZY

W  naszym  przedszkolu  opracowany  jest  "Program  wychowawczy",  w  którym 
sformułowane i określone są ważne w życiu Przedszkolaka i młodego człowieka wartości 
oraz zasady postępowania dotyczące tych wartości. Treść wychowania stanowi zatem system 
wartości. 

Program  podzielony  jest  na  tematy,  które  obejmują  problematykę  społeczną  
i dostarczają dziecku podstaw do prawidłowego funkcjonowania w życiu:

• Poznaj swoje tradycje rodzinne i narodowe
• Kontroluj swoje zachowanie
• Bądź kulturalny
• Bądź koleżeński
• Dbaj o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.
Realizacja  treści  kryjących  się  pod  tymi  wartościami  to  wdrażanie  dzieci  do 

przestrzegania  wyodrębnionych  norm postępowania  i  egzekwowania ich.  Skutek działania 
wychowawczego  jest  następujący:  dziecko  przestrzega,  stosuje  (lub  nie  przestrzega,  nie 
stosuje) wpajane mu zasady postępowania.

W naszym przedszkolu obowiązuje również "Kodeks przedszkolaka",  zawierający spis 
obowiązków i praw naszych wychowanków.

XII. SYSTEM MOTYWACJI

W  Przedszkolu  stosowany  jest  grupowy  system  motywacji  oparty  o  pozytywne 
wzmocnienia  zachowań  dzieci  poprzez  docenianie,  wyróżnianie  czy  nagradzanie. 
Wzmocnienia  są  zawsze  sprawą  indywidualną,  tzn.  wzrost  częstotliwości  występowania 
określonej reakcji jednej osoby i czynnik, który powoduje ten wzrost, nie muszą być takie 
same,  jak w przypadku innej  osoby.  Rola wzmocnień w procesie  wychowania oparta  jest 
przede  wszystkim  na  teorii  Skinnera,  który  zaproponował  własną  definicję  wzmocnienia. 
Według  niego,  wzmocnieniem jest  bodziec,  który  podany po wykonaniu  przez  jednostkę 
określonej  reakcji  zwiększa  prawdopodobieństwo  wykonania  tej  reakcji  w  podobnych 
warunkach w przyszłości.

Zasady budowania systemu motywacji:
− nagrody należy dobrać do zainteresowań i upodobań dziecka,
− łączyć nagrody konkretne ze społecznymi,
− stosować wzmocnienia zaraz po wystąpieniu zachowania pożądanego,
− przechodzić od nagradzania ciągłego do sporadycznego,
− unikać nadmiaru wzmocnień,
− dokładne określenie zachowań, które chce się wzmacniać (zmienić),
− nagradzać również próby wykonania czynności, wysiłek, a nie tylko efekt,
− zachować konsekwencję w stosowaniu wzmocnień.

Grupowy system motywacji  to dostosowanie metod oceny do możliwości percepcji 
dzieci  i dynamiki grupy. Za każde pozytywne zachowanie dziecko otrzymuje jeden element, 
który jest umieszczany w „mierniku”.

Przykłady „mierników”:
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− tablica z imionami dzieci, na której umieszczane są np. serduszka,
− słoik, w którym gromadzone są kamyczki, groch, fasolka..,
− wieża budowana z klocków,
− piłeczki gromadzone w przezroczystej rurze,
− literki układające się w określony napis itp.
Przykładowe wzmocnienia stosowane w systemie motywacji:

1. Nagrody społeczne:
− pochwała bezpośrednia (indywidualna),
− pochwała pośrednia (przed grupą),
− pochwała przed rodzicem,
− pochwała przed dyrektorem,
− darzenie dziecka szczególnym zaufaniem, np. zwiększając zakres jego 

samodzielności.
2. Nagrody rzeczowe:
− zabawa ulubioną zabawką,
− nagroda miesiąca wg zainteresowań dzieci, propozycji rodziców, ofert sponsorów, 

np.: kolorowanki, książeczki, dyplom, naklejki, medal uznania, drobna zabawka, 
itp.

Ważne  jest,  aby  dzieci  wiedziały,  że  mogą  otrzymać  nagrodę  za  pozytywne 
zachowanie.

Wychowawcy  powinni  dopasowywać  wymagania  do  wieku  i  dynamiki  grupy. 
Zachowania podlegające wzmocnieniu powinny być jasno określone. Można też w każdym 
miesiącu  poddawać  ocenie  inne  zachowania.  Np.  w  jednym  miesiącu  może  to  być 
odpowiednie  zachowanie  podczas  zajęć  (dzieci  wykonują  polecenia  bez  konieczności 
wielokrotnego ich powtarzania), w innym miesiącu może to dotyczyć kolejnych aspektów.

Nauczyciel powinien stymulować ocenami w taki sposób, aby każde dziecko czuło, że 
ma  szansę  być  „grzecznym”.  Dla  jednego  dziecka  wielkim  sukcesem  będzie  spokojne 
zjedzenie  posiłku  i  za  to  warto go pochwalić  i  docenić,  podczas  gdy inne  dzieci  zawsze 
grzecznie jedzą obiad, więc należy je docenić w innych aspektach.

XIII. ADAPTACJA NOWYCH DZIECI

W Przedszkolu opracowany został "Program wstępnej adaptacji", który opiera się na 
współpracy Przedszkola z rodziną przyszłego wychowanka.
Założeniem programu jest:

− świadome przygotowanie dziecka do życia w warunkach zbiorowego wychowania;
− przygotowanie rodziców do niesienia pomocy własnym dzieciom 

w rozwiązywaniu problemów adaptacyjnych;
− pomoc nauczycielom w sprostaniu spełnienia oczekiwań dzieci i rodziców.

"Program  wstępnej  adaptacji"  sprzyja  rozładowaniu  negatywnych  doznań  dziecka 
wywołanych gwałtownym rozstaniem z rodziną i brakiem wiedzy o nowym środowisku. Jego 
podstawowym zadaniem jest zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa psychicznego w 
tym trudnym, przełomowym dla dziecka momencie życia.
Cele główne programu:
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1. Wspomaganie dziecka w procesie przystosowania do życia w warunkach przedszkolnych 
poprzez umożliwienie mu poznania nowego otoczenia w poczuciu bezpieczeństwa 
psychicznego;
2. Wspomaganie rodziców dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną:

− w procesie przygotowania dziecka do przedszkola w sferze psychicznej 
i instrumentalnej,

− w procesie przygotowania samych siebie do psychicznego rozstania z dzieckiem.
3. Wspomaganie pracy nauczycieli dzieci najmłodszych.

XIV. BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO–WYCHOWAWCZA
I OPIEKUŃCZA

1.  Organizowanie  pracy  Przedszkola  zgodnie  z  podstawą  programową  wychowania 
przedszkolnego, ze statutem i z wewnętrznymi regulaminami, przy współudziale nauczycieli
i rodziców.
2.  Zapewnienie  dzieciom  poczucia  bezpieczeństwa  podczas  pobytu  w  przedszkolu, 
troszczenie się o ich zdrowie fizyczne i psychiczne.
3. Realizowanie "Programu wychowawczego" Przedszkola, ukierunkowanego na uniwersalne 
wartości i zapobieganie agresji. Wdrażanie dzieci do przestrzegania Kodeksu Przedszkolaka.
4. Tworzenie warunków do osiągania przez wychowanków sukcesów, poprzez stymulowanie 
ich zdolności (własna diagnoza, programy własne).
5. Zapewnienie urozmaiconej oferty zajęć dodatkowych (zajęcia językowe, rytmika, taniec, 
warsztaty plastyczne, warsztaty teatralne itp.)
6. Rozwijanie u dzieci świadomości w zakresie edukacji ekologicznej i zdrowotnej:

• Realizowanie  własnych  programów  z  zakresu  ekologii  opracowanych  przez 
nauczycieli, np. "Edukacyjny program ekologiczny"

• Promowanie zdrowego stylu życia
• Współpraca z fundacjami i organizacjami działającymi na rzecz edukacji ekologicznej 

(Fundacja Nasza Ziemia, Reba, Nadleśnictwo Oborniki Śląskie,…)
• Organizowanie spotkań z funkcjonariuszami Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej 

oraz z przedstawicielami Służby Zdrowia
• Organizowanie na terenie placówki i poza nią konkursów promujących zachowania 

prozdrowotne  i  proekologiczne  (np.  "Eko-zabawa",  "Życzenia  dla  Ziemi",  "Dzień 
Sportu", "Czyste powietrze źródłem życia")

• Udział w warsztatach ekologicznych – zdobycie odznaki Młodego Ekologa
• Zagospodarowanie ogrodu (obsadzenie ogrodu trawą i innymi roślinami).

7. Organizowanie wycieczek do różnych ciekawych miejsc publicznych (teatr, muzeum, kino) 
oraz  wyjazdów  autokarowych,  podczas  których  dzieci  będą  miały  okazję  poznać  dalsze 
środowisko.
8. Rozbudzanie zamiłowania do książek:

• Udział Przedszkola w Klubie Czytających Przedszkoli, działającym w ramach 
ogólnopolskiej akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, prowadzonej prze Fundację 
ABCXXI

• Codzienne głośne czytanie dzieciom przez co najmniej 20 minut o stałej porze
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• Zapraszanie rodziców, dziadków, przedstawicieli różnych zawodów, harcerzy 
i innych osób, aby czytały dzieciom; założenie „Księgi Czytających Gości”

• Zorganizowanie wystawy książek do głośnego czytania rekomendowanych przez 
Fundację

• Organizowanie na terenie placówki i poza nią konkursów związanych z książką, 
bajkami i czytaniem, np. konkurs literacko-plastyczny „Jak przedszkolak książkę 
pisał”, konkurs plastyczny „Mój ulubiony bohater”, konkurs literacki „Wierszyk dla 
mamy” (opublikowanie twórczości dzieci)

• Organizowanie spotkań z autorami dla dzieci
• Współpraca z biblioteką publiczną dla dzieci
• Organizowanie występów i uroczystości z wykorzystaniem utworów literatury 

dziecięcej.
9.  Rozbudzanie  zainteresowania  dzieci  językiem  angielskim  i  rozwijanie  umiejętności 
językowych u dzieci – regularne zajęcia z lektorem języka angielskiego, częste gry i zabawy 
w języku angielskim, słuchanie opowiadań i bajek po angielsku.
10.  Aktywizacja  społeczna  dzieci  poprzez  udział  w  akcjach  pomocy  charytatywnej, 
"Sprzątaniu Świata" i innych działaniach organizowanych przez różne organizacje i fundacje.
11. Zagwarantowanie przestrzegania praw i obowiązków dzieci zgodnie z Konwencją Praw 
Dziecka.
12.  Udzielanie  dzieciom  specjalistycznej  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej
i logopedycznej przez zatrudnionych specjalistów.
13. Realizowanie "Programu terapii pedagogicznej".
14. Realizowanie "Programu adaptacyjnego" dla dzieci dwu- i trzyletnich.
15. Inspirowanie nauczycieli do opracowywania i realizacji programów własnych, które będą 
pomocne  przy  realizacji  wymagań  podstawy  programowej,  np.  "Program  edukacji 
regionalno–turystycznej".
16. Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia gwarantującego właściwą realizację zadań 
placówki.

XV. WSPÓŁPRACA RADY PEDAGOGICZNEJ

Rada pedagogiczna pracuje w zespołach zadaniowych. Są one tworzone na każdy rok 
szkolny wg umiejętności i predyspozycji poszczególnych nauczycieli oraz potrzeb placówki. 
Poszczególne zespoły zadaniowe monitorują realizację zadań z planu rocznego oraz procesy 
zachodzące w Przedszkolu, uczestniczą w badaniu, analizowaniu i diagnozowaniu wybranych 
obszarów  pracy  Przedszkola.  Nauczyciele  współpracują  również  ze  sobą  na  co  dzień, 
prowadzą  zajęcia  koleżeńskie,  dzielą  się  wiedzą  i  doświadczeniem  w  ramach  WDN-u. 
ponadto  nauczyciele  podnoszą  swoje  kwalifikacje  zawodowe,  zdobywają  kolejne  stopnie 
awansu zawodowego,  wzbogacają swoją wiedzę i  umiejętności  poprzez udział  w różnego 
rodzaju szkoleniach i warsztatach oraz systematycznie dokonują swojej samooceny.

Kadra przedszkolna to nie tylko nauczyciele, ale również personel administracyjno-
obsługowy.  Istotnym  elementem  w  wychowaniu  dzieci  jest  zgodne  współdziałanie  tych 
dwóch grup. Żeby przedszkole funkcjonowało sprawnie i można było zrealizować wszystkie 
postawione cele,  potrzebny jest  dobrze zorganizowany zespół  ludzi  chętnych do działania 
oraz  atmosfera  serdeczności  i  wzajemnego  szacunku pomiędzy całym personelem.  Każdy 
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pracownik Przedszkola powinien mieć poczucie własnej wartości i mieć świadomość tego, że 
niezależnie od swojego stanowiska jest współgospodarzem placówki, ważnym i potrzebnym 
członkiem zbiorowości przedszkolnej, od którego wiele zależy.

XVI. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Bardzo ważnym elementem w procesie właściwego rozwoju dziecka jest współpraca 
z rodzicami, rozumiana jako aktywne współdziałanie w celu stworzenia jednolitego systemu 
wychowawczo-opiekuńczego.  Dlatego  też  dużą  wagę  przywiązujemy  do  kontaktów 
indywidualnych z rodzicami. Stanowią one źródło wielu informacji o dziecku, jego rozwoju, 
jego potrzebach, aktualnych problemach wychowawczych i zdrowotnych, zainteresowaniach
i zdolnościach. Rodzice w 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 jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych 

Przedszkola i rodziny,
− nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,
− wszechstronny rozwój dziecka,
− zapoznanie rodziców z realizowanymi w Przedszkolu planami i programami 

pracy dydaktyczno-wychowawczej,
− przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w Przedszkolu,
− przekazywanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka, aby rodzice 

mogli je w tej gotowości odpowiednio do potrzeb wspomagać,
− pomoc rodzicom w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz 

doborze metod udzielania dziecku pomocy,
− wzmacnianie więzi rodzinnych,
− włączanie rodziców w życie Przedszkola,
− podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację,
− ukazanie Przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania 

rodziców,
− promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Formy współpracy z rodzicami obejmują:
− zajęcia otwarte,
− popołudniowe spotkania warsztatowe dla dzieci i rodziców (plastyczne, 

ruchowe),
− zebrania grupowe, pogadanki, prelekcje,
− konsultacje indywidualne podczas dni otwartych,
− uroczystości przedszkolne,
− uroczystości grupowe,
− festyny rodzinne,
− konkursy, wycieczki,
− aukcje prac plastycznych dzieci,
− prowadzenie strony internetowej Przedszkola,
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− prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji 
zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych, eksponowanie prac plastycznych,

− zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych do Przedszkola.

XVII. PROMOCJA PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU I WSPÓŁPRACA Z 
INNYMI PODMIOTAMI

Promocja  przedszkola  jest  w  dzisiejszej  rzeczywistości  niezbędnym  elementem 
funkcjonowania  placówki,  a  jej  jakość  zależy  od  wszystkich  pracowników.  Cele  działań 
promocyjnych  są  spójne  z  celami  placówki  –  zapewnienie  wszechstronnego  rozwoju 
wychowankom, a przy okazji zbudowanie i wzmocnienie pozytywnego wizerunku placówki. 

Działania promocyjne Przedszkola obejmują:
− prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich 

pracowników Przedszkola,
− dbałość o dobrą opinię Przedszkola w środowisku lokalnym,
− systematyczne prowadzenie strony internetowej Przedszkola,
− organizowanie festynów rodzinnych,
− informowanie o osiągnięciach przedszkolaków w prasie lokalnej i Internecie,
− organizowanie międzyprzedszkolnych konkursów i przeglądów osiągnięć dzieci,
− zorganizowanie jubileuszu Przedszkola,
− organizowanie wystaw i aukcji prac plastycznych wychowanków,
− udział dzieci w różnych imprezach i konkursach z wykorzystaniem gadżetów 

reklamujących Przedszkole, np.: plakaty, znaczki, koszulki z logo Przedszkola,
− promowanie osiągnięć dzieci, nauczycieli i Przedszkola w Internecie,
− uczestnictwo w akcjach ogólnopolskich, m.in. Góra Grosza, Sprzątanie Świata, Cała 

Polska Czyta Dzieciom, Selektywna Zbiórka Odpadów i innych,
− wydanie foldera promującego Przedszkole, jego misję, propozycję programową oraz 

fachową kadrę.

Pozytywny wizerunek Przedszkola w środowisku kreuje również jego współpraca ze 
środowiskiem lokalnym. Współpraca ta ma również na celu urozmaicenie metod i form pracy, 
służących  wspomaganiu  i  ukierunkowaniu  rozwoju  dzieci  zgodnie  z  ich  możliwościami  
i zainteresowaniami.
Celem współpracy z instytucjami jest:

− rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
− satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień i nagród,
− kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
− urozmaicenie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej,
− poszerzenie kontaktów, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci.

Chcemy szczególnie aktywnie współpracować z:
− placówkami przedszkolnymi – udział przedszkolaków w konkursach 

i przeglądach, zapraszanie nauczycieli na zajęcia otwarte, organizowanie konkursów
− Szkołą Podstawową – współdziałanie w zakresie obniżenia lęku dziecka przed 

przekroczeniem progu szkolnego (poznanie przyszłej szkoły przez dzieci z grupy
5- i 6-latków, udział w zajęciach i lekcjach otwartych)
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− Ośrodkami Kultury – udział dzieci w przeglądach wokalno-tanecznych oraz innych 
konkursach

− Biblioteką Publiczną dla dzieci – rozwijanie zainteresowań czytelniczych, udział 
dzieci w zajęciach bibliotecznych

− Wyższymi Uczelniami – stworzenie studentom możliwości odbywania praktyk 
pedagogicznych

− Policją i Strażą Miejską – spotkania dzieci z funkcjonariuszami Policji i Straży 
Miejskiej połączone z pogadankami na temat zachowania bezpieczeństwa 
w rozmaitych sytuacjach

− Służba Zdrowia – organizowanie spotkań z lekarzem pediatrą, stomatologiem, 
pielęgniarką, które będą miały na celu profilaktykę dbania o własne zdrowie oraz 
przełamanie strachu wobec „białego fartucha”, udział w programie "Szpital 
Pluszowego Misia”

− organami nadrzędnymi – Biurem Edukacji, Kuratorium Oświaty
− Fundacją ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom, Fundacją „Nasza Ziemia”, 

Towarzystwem „Nasz Dom” i innymi fundacjami, organizacjami prowadzącymi 
działania na rzecz edukacji.

XVIII. POPRAWA I MODERNIZACJA BAZY PRZEDSZKOLA

W tworzeniu dobrego wizerunku placówki i warunków do pracy z dziećmi mają też 
znaczenie:

− baza i wyposażenie,
− otoczenie (ogród przedszkolny).

Najbliższe lata będą poświęcone trosce o utrzymanie placówki w odpowiednim stanie 
technicznym.

Cele do realizacji:
− doposażyć sale w nowe kąciki, zabawki i sprzęty,
− systematycznie wzbogacać Przedszkole w pomoce dydaktyczne, literaturę fachową 

i sprzęt audiowizualny,
− troska o zagospodarowanie otoczenia Przedszkola (wzbogacenie ogrodu 

w rośliny, renowacja i zakup nowego sprzętu ogrodowego do zabaw).

XIX. DALSZA PRACA NAD NASZĄ KONCEPCJĄ

1. Każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje egzemplarz Koncepcji, żeby mógł z nią 
pracować.

2. Zmiany w tekście będą nanoszone przy udziale całego grona pedagogicznego.
3. Raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu ewentualnych poprawek.
4. Rodzice zapoznają się z Koncepcją na zebraniach grupowych, nauczyciele pozyskują 

informację o akceptacji Koncepcji przez głosowanie jawne.
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