
KONCEPCJA PRACY  

PRZEDSZKOLA RADOSNY MALUCH W SŁAWNIE  

NA LATA 2014/15 - 2015/16 - 2016/2017 

 

Podstawa prawna: 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty   (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572, późn. Zmianami) 

• Rozporządzenie MEN z dnia 13 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania                          
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 
szkołach i placówkach  

• Rozporządzenie MEN z dnia z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego (...)ze zmianą z 30 maja 2014 

• Rozporządzenie MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69     
ze zm.). 

• Rozporządzenie 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz. U.                 
z 2009 r. Nr 168, poz. 1324) z późniejszymi zmianami 

• Rozporządzenie MEN dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku                    
w szkole programów wychowania przedszkolnego (...)  

  
WIZJA PRZEDSZKOLA  

 Przedszkole jest placówką nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak aby 
poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi,                        
z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności, 
zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami, poznało nowe doświadczenia                     
i odnosiło sukcesy. Każdemu dziecku stwarzamy szansę na miarę jego możliwości . Dążymy 
do tego, aby nasi wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy w szkole. 
Dbamy o potrzeby dzieci i rodziców. Rodzice czynnie uczestniczą w życiu przedszkola .  

MISJA PRZEDSZKOLA  
 Każde dziecko jest dla nas ważne. Zrobimy wszystko, aby w naszym przedszkolu 
czuło się akceptowane i bezpieczne. Stworzymy warunki do harmonijnego rozwoju, do bycia 
samodzielnym i otwartym na nowe doświadczenia. Zapewniamy, że każde z dzieci                          
w naszym "Radosnym Maluchu” dostaje klucz do zdobywania wiedzy, do twórczych 
poszukiwań i inspirację do działania.  

 

 

CELE WYNIKAJ ĄCE Z MISJI I WIZJI PRZEDSZKOLA  

 1. Stworzenie optymalnych warunków do wspierania i realizacji wizji i misji przedszkola. 
2. Współdziałanie z rodzicami we wszystkich obszarach pracy i działalności przedszkola. 
3. Systematyczne podwyższanie przez kadrę przedszkola swoich kwalifikacji zawodowych                
i poszerzanie zakresu kompetencji. 
4. Zwiększenie skuteczności wykorzystywania zdobytej wiedzy w pracy z dzieckiem oraz                 
w przeprowadzaniu i opracowywaniu innowacji i eksperymentów. 



5. Stymulowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem przy aktywnym 
udziale  rodziców. 
6. Wypracowanie metod pracy z dzieckiem zdolnym. 
7. Wzbogacanie przeżyć i wyobraźni, kształtowanie twórczej postawy w kontaktach                          
z otoczeniem, sztuką i przyrodą. 
8. Organizowanie akcji charytatywnych celem kształcenia u dzieci wrażliwości i empatii. 
9. Wypracowanie systemu zapewniania jakości pracy przedszkola. 
10.Systematyczne wzbogacanie bazy przedszkola. 

 
KRYTERIA SUKCESU, OCZEKIWANE EFEKTY 

 1. Przedszkole pracuje w oparciu o koncepcję pracy, która jest znana wszystkim 
pracownikom i rodzicom i dzięki temu wszyscy mają świadomość funkcjonowania, specyfiki 
naszej placówki. 
 2.  Zwiększy się gwarancja zabawy i pracy w warunkach pełnego bezpieczeństwa. 
 3. Wzrośnie zakres kompetencji nauczycieli i rodziców w zakresie metod radzenia 
sobie                   z trudnymi zachowaniami dzieci i zapobiegania sytuacjom konfliktowym. 
 4.  Wzrośnie liczba rodziców biorących udział w organizowanych w przedszkolu formach 
współpracy i imprezach. 
 5. Oferta edukacyjna przedszkola będzie na bieżąco weryfikowana i modyfikowana. 
 6. Wzrośnie motywacja do podejmowania działań innowacyjnych przez nauczycieli                         
oraz do efektywniejszej współpracy zespołowej. 
 7.Wszystkie dzieci opuszczające nasze przedszkole będą miały ukształtowane dobre nawyki 
żywieniowe i przyzwyczajenia warunkujące im zdrową i bezpieczną zabawę. 
 8. Dzieci opuszczające mury naszego przedszkola będą emocjonalnie dojrzałe (na miarę 
swoich możliwości) do podjęcia nauki w szkole a ich postawa i zachowanie będą odpowiadać 
wartościom  i normom ogólnie przyjętym jako pozytywne. 
 9. Wzrośnie aktywność dzieci w zakresie przejawiania zainteresowań światem przyrody                    
i ekologią. 
  10. Wrośnie efektywność pracy z dziećmi o zwiększonych potrzebach edukacyjnych 
(uzdolnionych). 
 11. Zostanie wzbogacona oferta form współpracy ze szkołą. 
 12. Wyposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne, zabawki itp. będzie systematycznie 
uzupełniane, a nauczyciele będą bezpośrednio zaangażowani w te działania. 
 

 

 PRIORYTETY NA LATA 2014/15 - 2016/17 

 

1. Dostosowanie pracy przedszkola do zmian w podstawie programowej, w tym 
wdrożenie wczesnej edukacji wielokulturowej. 

2. Zapewnienie wychowankom opieki i bezpieczeństwa. 
3. Umożliwienie osiągnięcia  wysokiego poziomu gotowości szkolnej. 
4. Tworzenie warunków do rozwoju różnorodnej aktywności 

dziecka                                i do indywidualnych jego potrzeb. 

5. Wspieranie uzdolnień dziecka. 
6. Kształtowanie u dziecka umiejętności odbioru sztuki i jej tworzenia. 

7. Promowanie  zdrowego stylu życia. 
8. Rozwijanie sprawności ruchowej. 



9. Kształtowanie pozytywnego stosunku do przyrody i środowiska naturalnego. 

10. Wspierania działań wychowawczych rodziny. 

11. Doskonalenie kompetencji nauczycieli i specjalistów. 
12. Doskonalenie  systemu pracy zespołowej. 

13. Doskonalenie systemu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
sposobów radzenia sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci. 

14. Promocja przedszkola. 

 

 

 

 

PLAN REALIZACJI KONCEPCJI I ROZWOJU PRZEDSZKOLA  

  

1.Wymaganie: Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci 
Zadania: 

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

2. Koncepcja pracy przedszkola jest przygotowywana, modyfikowana i realizowana we 
współpracy z rodzicami. 

       3.   Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana. 

2. Wymaganie: Procesy  wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane                  
  w sposób  sprzyjający uczeniu się.  
Zadania: 

1. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane indywidualnym 
potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym 
dzieci.          

2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane, monitorowane                                  
i doskonalone. 

3. Wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i realizowaniu tych 
procesów. 

4. Stosowane metody pracy są dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej. 
      5.   W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci. 
 3. Wymaganie: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności zgodnie z podstawą   
 programową. 
Zadania: 

1. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana                                       
z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. 

2. W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka,                                     
z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski                    
z tych analiz. 

3. Wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci przyczyniają 
się do rozwijania ich umiejętności i zainteresowań. 

4. Modyfikowane w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego uwzględniają 
wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci oraz rozwój ich 
zainteresowań. 

 



4. Wymaganie: W przedszkolu dzieci są aktywne. 
Zadania: 

1. Dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu i chętnie w nich 
uczestniczą. 

2. Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania 
różnorodnych aktywności. 

3. Dzieci są wdrażane do samodzielności.        
 5. Wymaganie: W przedszkolu respektowane są normy społeczne. 
Zadania: 

1. Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte                        
na wzajemnym szacunku i zaufaniu. 

2. Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. 

3. Dzieci w przedszkolu czuja się bezpieczne. 

4. W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania 
własne                  i działania podejmowane w grupie. 

5. W przedszkolu, wspólnie z rodzicami, analizuje się podejmowane 
działania    wychowawcze, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz 
wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz, w razie potrzeb, 
modyfikuje. 

6. Dzieci wykazują się odpowiedzialnością w działaniu i relacjach społecznych. 

6. Wymagania: Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich 
 indywidualnej sytuacji. 
Zadania: 

1. W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz 
sytuację społeczną każdego dziecka.  

2. Informacje z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane w realizacji działań 
edukacyjnych.  

3. Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz zajęcia specjalistyczne są 
odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego dziecka. 

4. Przedszkole współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi 
podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, zgodnie z ich 
potrzebami                i sytuacją społeczną. 

5. W przedszkolu są realizowane działania antydyskryrninacyjne obejmujące całą 
społeczność przedszkola. 

6. W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom ich 
dzieci. 

7. Wymaganie: Nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie procesu wspomagania 
 rozwoju i edukacji dzieci. 
Zadania: 

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

3. Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy. 

4. Nauczyciele pomagają sobie w doskonaleniu własnej pracy. 

8. Wymaganie: Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego. 

Zadania: 
1. Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajęć 

prowadzonych                              w przedszkolu oraz podejmowanych działaniach. 



2.  Przedszkole informuje środowisko lokalne o celowości i skuteczności 
podejmowanych przez przedszkole działań. 

3. Przedszkole promuje w środowisku lokalnym wartość wychowania przedszkolnego. 

4. Przedszkole jest pozytywnie postrzegane w środowisku lokalnym. 
9. Wymaganie: Rodzice są partnerami przedszkola 

Zadania: 
1. Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy. 

2. W przedszkolu współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci. 

3. Rodzice mają wpływ na kierunek pracy przedszkola i uczestniczą w podejmowanych 
działaniach. 

4. W przedszkolu są realizowane inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju dzieci                                           
i przedszkola. 

10. Wymaganie: Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju. 

Zadania: 
1. Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów przedszkola oraz środowiska 

lokalnego    i na tej podstawie podejmuje inicjatywy na rzecz ich wzajemnego 
rozwoju. 

2. Przedszkole w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jego 
działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku 
lokalnym. 

3. Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój. 

4. Współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku 
lokalnym wpływa korzystnie na rozwój dzieci. 

11. Wymaganie: Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań 
 zewnętrznych i wewnętrznych 

Zadania: 
1. Analizuje się wyniki badań zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących wspomagania 

rozwoju i edukacji dzieci. 

2. Nauczyciele planują i podejmują działania edukacyjne.  

3. Badanie osiągnięć dzieci, które zakończyły edukację w przedszkolu, celem 
doskonalenia efektów nauczania i wychowania. 

4. Działania są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby - modyfikowane 
 12. Wymaganie: Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojem 

Zadania: 
1. Zarządzanie przedszkolem zapewnia warunki do rozwoju dzieci. 
2. Zarządzanie przedszkolem sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz 

doskonaleniu zawodowemu. 

3. Zarządzanie przedszkolem sprzyja udziałowi nauczycieli i innych pracowników 
przedszkola oraz rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących 
przedszkola. 

4. W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, 
podejmuje się działania służące rozwojowi przedszkola. 

5. Dyrektor podejmuje skuteczne działania, zapewniające przedszkolu wspomaganie 
zewnętrzne, odpowiednie do jego potrzeb. 

  

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ 



Celem pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest 
rozpoznawanie                              i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych dzieci. 
 Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest organizowana  i realizowana                     
w formie: 
1. Działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań dzieci w tym dzieci 

wybitnie zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich 
zainteresowań i uzdolnień, 

2. Działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych 
potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci oraz planowanie sposobów 
ich zaspokojenia poprzez: 

     - obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i ocena gotowości dziecka do podjęcia   
 nauki w szkole (diagnozę przedszkolną); 
     - zindywidualizowanie pracy z dzieckiem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 
 edukacyjnych; 
     - zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze; 
     - zajęcia specjalistyczne: korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne 
 oraz inne o charakterze terapeutycznym; 
     - porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli. 
 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci                                     
i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu 
zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci. 
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest realizowana przez nauczycieli                     
i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem na wniosek: 
 - rodziców, 
·- nauczyciela prowadzącego zajęcia z dzieckiem, 
 - specjalisty, 
·- poradni psychologiczno pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej. 
Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi oraz zajęciami wspomagającymi wymaga zgody 
rodziców. 

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM 
1. Propagowanie idei wychowania przedszkolnego w środowisku, rozbudzanie zainteresowań 

i rozwijanie zdolności dzieci. 
2. Kształtowanie postaw społecznych. 
3. Kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci. 
4. Urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 
5. Poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz 

dzieci. 
6. Zaangażowanie się w życie społeczne środowiska lokalnego. 
7. Włączanie się w przedsięwzięcia organizowanie na terenie miasta i gminy: ( konkursy, 

przeglądy, festyny środowiskowe, festiwale piosenki, imprezy sportowe). 
8. Udział i organizowanie akcji charytatywnych. 
9. Udział w różnorodnych inicjatywach na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby               

i możliwości. 
  

WSPÓŁPRACA OBEJMUJE 



1. Współpracę z rodzicami. 
2. Współpracę z placówkami oświatowymi. 
3. Współpracę z najbliższym środowiskiem lokalnym. 
4. Współpracę z instytucjami ,organizacjami itp. 

  
 Współpraca z Rodzicami 
Rodzice w naszym przedszkolu traktowani są jako partnerzy w procesie wychowania. 
Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest: 

1. Dążenie do jedności oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola                                    
i  środowiska rodzinnego. 

2. Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami. 
3. Zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami 

pracy dydaktyczno-wychowawczej, projektami edukacyjnymi. 
4. Przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu. 
5. Wspieranie rodziców w celu osiągnięcia przez dziecko gotowości do podjęcia 

nauki   w szkole. 
6. Przekazywanie porad i wskazówek w rozpoznawaniu przyczyn 

trudności   wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy. 
7. Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych. 
8. Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola. 
9. Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola. 
10. Współdecydowanie w wyborze oferty zajęć dodatkowych oraz organizacji ważnych 

wydarzeń przedszkolnych. 
11. Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców. 
12. Promowanie placówki w środowisku lokalnym. 

Współpraca z placówkami oświatowymi 
Szkoła Podstawowa nr 3 

1. Kontakty z nauczycielami klas pierwszych. 
2. Poznanie szkoły od wewnątrz ( sale lekcyjne, świetlica, szatnia itd.) 
3. Korzystanie  z sali gimnastycznej.   
4. Spotkania w szkolnej bibliotece . 
5. Eksponowanie prac plastycznych przedszkolaków na terenie szkoły. 

Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna 
W ramach współpracy prowadzone są: 

1. Badania psychologiczno- pedagogiczne. 
2. Konsultacje indywidualne z rodzicami. 
3. Wsparcie metodyczne dla nauczycieli. 

Miejska Biblioteka Publiczna 
1. Udział dzieci i nauczycieli w konkursach organizowanych przez Bibliotekę. 
2. Spotkania z w Bibliotece.                                                                                      

Zaprzyjaźnione  Przedszkola  
    Organizacja  lub udział w różnego rodzaju konkursach i imprezach. 
Sławieński Dom Kultury 

1. Prezentacja artystycznych  umiejętności przedszkolaków. 
2. Korzystanie z artystycznej oferty SDK. 
3. Wynajmowanie sali widowiskowej na uroczystości przedszkolne. 



4. Udział przedszkolaków w organizowanych przez SDK konkursach i uroczystościach. 
 
 Współpracy z najbliższym środowiskiem lokalnym:  

1. Lokalne zakłady pracy.   
2. Punkty usługowe. 

Współpraca ze szkołami, instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami itp. 
1. Urząd Miasta.  
2. Służby prewencyjne (Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna). 
3. Nadleśnictwo.  
4. Stacja Sanitarno –epidemiologiczna. 
5. Przychodnia lekarska.  
6. Szkoła muzyczna. 
7. Rodzinny Dom Dziecka. 
8. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 
9. PCK. 
10. Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
11. Schronisko dla zwierząt. 

PROMOCJA PLACÓWKI 
Działania promocyjne obejmują:  

1. Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez 
wszystkich pracowników przedszkola. 

2. Dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym. 
3. Prowadzenie kroniki przedszkolnej. 
4. Organizację uroczystości i imprez przedszkolnych. 
5. Organizację i udział w akcjach, przedsięwzięciach i programach. 
6. Udział i organizowanie różnorodnych konkursów o zasięgu miejskim                                     

i ogólnopolskim. 
7. Udział w lokalnych imprezach i uroczystościach. 
8. Wzbogacanie oferty zajęć dodatkowych. 
9. Realizację programów i projektów edukacyjnych opracowanych przez nauczycieli. 
10. Prowadzenie strony internetowej placówki. 
11. Informacje w prasie lokalnej i mediach, dotyczących istotnych wydarzeń                                

z przedszkola. 
12. Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku. 

  
TRADYCJE  PRZEDSZKOLNE 

Stały kalendarz imprez i uroczystości: 
1. Urodziny Każdego Przedszkolaka. 
2. Międzynarodowy Dzień Pokoju. 
3. Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. 
4. Dzień Chłopaka. 
5. Pasowanie na Przedszkolaka. 
6. Dzień Edukacji Narodowej. 
7. Dzień Ziemniaka. 
8. Święto Zmarłych. 
9. Święto Dyni. 



10. Uroczystość patriotyczna -11 Listopada. 
11. Andrzejkowe wróżby i zabawy. 
12. Święto Mikołaja. 
13. Wieczór teatru przy świecach. 
14. Wigilia w przedszkolu – Jasełka. 
15. Karnawałowy Bal Przebierańców. 
16. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - występy przedszkolaków. 
17. Dzień Zimy. 
18. Dzień Babci i Dziadka. 
19. Dzień wielkiego serca. 
20. Tłusty czwartek. 
21. Ogólnopolski Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej. 
22. Święto Kobiet. 
23. Pierwszy dzień wiosny 
24. Światowy Dzień Zdrowia. 
25. Spotkanie z Zajączkiem Wielkanocnym. 
26. Międzynarodowy Dzień Ziemi. 
27. Dzień Książki. 
28. Dzień Czekolady. 
29. Dzień Mamy i Taty. 
30. Dzień Bibliotekarzy. 
31. Dzień Dziecka. 
32. Olimpiada Przedszkolaka. 
33. Pożegnanie Pszczółek. 
34. Zakończenie roku szkolnego. 

  
       Kierunki działania (zadania, priorytety) na  kolejne lata przedstawiane są co roku                          
w formie szczegółowych zadań  - wynikają one  z wniosków ze sprawowanego nadzoru 
pedagogicznego, sugestii nauczycieli, aktualnych potrzeb dzieci, oczekiwań rodziców                   
i potrzeb środowiska. W wyniku analizowania potrzeb Koncepcja  może być modyfikowana. 

 

Zadania do realizacji w roku szkolnym 2014/15: 
Zadanie:  
Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach 
działalności.  
 
 
Cele:  

1. Pobudzenie inicjatywy, inwencji i aktywności własnej dzieci poprzez oddziaływanie na 

wyobraźnię, fantazję, sferę uczuciowo-intelektualną.  

2. Rozwijanie swobodnego, twórczego wyrażania własnych przeżyć i myśli w twórczości     

i aktywności własnej.  

3. Kształtowanie zaangażowanej postawy wobec otaczającego świata oraz uwrażliwianie 

na jego piękno i wzbudzanie przeżyć estetycznych.  



Działania:  

1. Stosowanie różnorodnych metod i form pracy jako inspiracji do podejmowania działań 

twórczych.  

2. Tworzenie warunków do podejmowania działalności artystycznej w korelacji z innymi 

obszarami edukacji, aranżacja sal przedszkolnych:  

a. Kąciki plastyczne.  

b. Kąciki teatralne.  

c. Kąciki muzyczne. 

d. Kąciki skarbów.  

e. Ekspozycje prac dzieci w salach i na terenie całej placówki.  

f. Ekspozycje dzieł znanych twórców.  

3. Przegląd i wystawa prac plastycznych.  

4.Udział w wybranych konkursach, wystawach i przeglądach organizowanych                           

w środowisku.  

5. Bezpośrednie obcowanie ze sztuką:  

a. Koncerty muzyczne.  

b. Teatrzyki w przedszkolu i wyjścia do teatru.  

c. Wystawy i pokazy sztuki.  

     6. Udział w akcjach organizowanych przez środowisko:  

a. Kartka bożonarodzeniowa. 

b. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.  

c. Akcja "Góra grosza".  

d. Akcja charytatywna "Mundurowi dla ...". 

 

Zadania do realizacji w roku szkolnym 2015/16: 
 

Zadanie: 
 

Promowanie zdrowego odżywiania i aktywnego wypoczynku, które są źródłem zdrowia                     
i dobrego samopoczucia. 

Cele:  
1. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną. 
2. Zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych. 
3. Stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju ruchowego w salach, na placu 

zabaw oraz w środowisku naturalnym. 

4. Kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno – zdrowotnych. 

5. Kształtowanie świadomości potrzeby i nawyków zdrowego odżywiania się.                                    

 



Działania: 
 

1. Spotkania z przedstawicielami służby zdrowia. 
2. Porady dla rodziców zgodne z zasadami racjonalnego, zdrowego, zbilansowanego 
żywienia dzieci w wieku przedszkolnym. 

3. Wprowadzenie do jadłospisu przedszkola wymaganych produktów - pod względem 
jakościowym i ilościowym. 

4. Realizacja tematów zdrowego żywienia. 
5. Opracowanie zbioru propozycji zabaw ruchowych z dziećmi wpływających na dobry 

klimat w grupie. 
6. Regularne prowadzenie: 

a) ćwiczeń ruchowych, 
b) ćwiczeń z elementami gimnastyki korekcyjnej, 

c) rytmiki, 
d) zabaw tanecznych, 

e) zajęć ruchowych przy muzyce. 

7. Promowanie sportu i aktywnego wypoczynku jako źródło zdrowia i dobrego 
samopoczucia poprzez przygotowanie i realizację programu Sprawny Przedszkolak 
oraz Radosny Sportowiec. 

8. Organizowanie w celu poprawy samopoczucia i zdrowia wycieczek rekreacyjnych, 
krajoznawczych i przyrodniczych. 

9. Spotkanie z leśniczym, kucharzem, sportowcem, dietetykiem. 

 

Zadania do realizacji w roku szkolnym 2016/17: 
 

Zadanie: 
 

Rozwijanie twórczych postaw dziecka , talentów i zainteresowań poprzez zabawy badawcze                
i eksperymentowanie. 

Cele:  
1. Stymulowanie rozwoju oraz inspirowanie dzieci do twórczych poszukiwań w toku 

zajęć i zabaw o charakterze badawczym. 

2.  Rozwijanie talentów, zainteresowań i zdolności. 

3. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli uwzględniającego technologię 
komputerową; wspierającego ich w zapewnieniu dzieciom lepszych szans 
edukacyjnych poprzez wspieranie  aktywności i samodzielności dzieci. 

4. Zadania 
 

1.Organizowanie warsztatów i udział w zabawach i zajęciach o charakterze 
badawczym.  

2. Wykorzystanie w trakcie zabaw różnorodnych i odpowiednich urządzeń i pomocy.  

3.  Przygotowanie pokazów dla przedszkolaków i ich rodziców. 



4. Organizowanie wycieczek o różnym charakterze (muzeum, biblioteka, sklepy, las 
itp.) oraz w spotkań z ciekawymi ludźmi. 

5.Dzieci aktywnie uczestniczą w przeglądach i konkursach lokalnych                                      
i ogólnopolskich. 

6. Współdziałają w grupie rówieśników  zabaw i zajęć badawczych. 

7. Prezentowanie filmów edukacyjnych. 

 

 

 

 

 

 


