
 

 

KONCEPCJA PRACY  

Przedszkola nr 1  

w Nowej Wsi 

 

 

 
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”  JANUSZ KORCZAK 

 



 

 
 

CELE GŁÓWNE :  

1. Wprowadzanie dzieci w świat wartości moralnych oraz dbałość o 

bezpieczeństwo własne i innych.  

2. Włączanie rodziców i środowisko lokalne w procesy wychowania i 

wspierania nauczycieli w działaniach statutowych.  

3. Zapewnianie dzieciom wielokierunkowego rozwoju z uwzględnieniem 

ich potrzeb i możliwości intelektualnych. 

 4. Kształtowanie wśród dzieci, rodziców, pracowników przedszkola 

zachowań prozdrowotnych i proekologicznych. 

 

 

 WIZJA PRZEDSZKOLA: 

„SZCZĘŚLIWE i TWÓRCZE DZIECKO,TO SPEŁNIONY DOROSŁY” 

 

 

 

 

 



 

 

 

➢ Tworzymy przedszkole przyjazne dzieciom, rodzicom, 

nauczycielom, w którym wszyscy czują się dobrze i bezpiecznie, 

➢ Otaczamy szczególną opieką dzieci o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych, 

➢ Nasze Przedszkole jest placówką otwartą dla 

Rodziców/Opiekunów - każdy ma prawo uczestniczyć w życiu 

przedszkola, 

➢ Wysoko wykwalifikowana i systematycznie doskonaląca się kadra, 

stwarza warunki do wielokierunkowego rozwoju, zaspakajania 

potrzeb oraz wyzwalania twórczej aktywności dziecka,  

➢ Każde dziecko jest traktowane indywidualnie, będzie czuło się 

kochane, akceptowane i szczęśliwe, będzie przygotowane nie 

tylko do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażką, 

➢ Staramy się sprostać lokalnym oczekiwaniom promując 

jednocześnie osiągnięcia naszych wychowanków. 

 

 

 

 



 

 

 

 

MISJA PRZEDSZKOLA: 

 • Naszym najważniejszym zadaniem jest przygotować dzieci do 

odnoszenia sukcesów na miarę ich indywidualnych możliwości i radzenia 

sobie z trudnościami. 

 • Nasze przedszkole pobudza twórczą inwencję dziecka poprzez 

samorealizację w ekspresji słownej, muzycznej, ruchowej.  

• Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa, troszczymy się o zdrowie 

dzieci.  

• Uczymy dzieci wiary we własne możliwości, rozwijamy w nich 

optymizm i poczucie własnej wartości.  

• Nasze działania wychowawczo-dydaktyczne opieramy na 

sprawdzonych i uznanych metodach pracy oraz dążymy do wdrażania 

rozwiązań innowacyjnych przynoszących znaczące efekty w pracy z 

wychowankiem i we współpracy z rodzicami i środowiskiem.  

• Nasze przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania 

wychowawcze rodziców.  

• Zapewniamy wykwalifikowaną i kreatywną kadrę pedagogiczną, 

ustawicznie doskonalącą swój warsztat pracy, zapewniającą dzieciom 

wychowanie i edukację na najwyższym poziomie. 

 • Przybliżamy dzieciom różne środowiska, jako bogate źródła wiedzy, 

miejsca wielu doznań i przeżyć intelektualnych, emocjonalnych i 

estetycznych.  



• Tworzymy każdego dnia warunki do rozwoju fizycznego w salach, na 

placu zabaw oraz w naturalnym środowisku. 

 • W naszych działaniach promujemy najwyższe wartości moralne, 

respektujemy prawa dziecka i upowszechniamy je.  

• Dbamy o to, aby rodzice byli współautorami sukcesów swoich dzieci i 

partnerami w działaniach przedszkola.  

• Rodzice są zaangażowani w życie przedszkola i współodpowiedzialni 

za jego rozwój i wizerunek. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODEL ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA NR 1 W NOWEJ WSI 

 • posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, 

• jest samodzielny,  

• interesuje się nauką i techniką,  

• aktywnie podejmuje działania,  

• zna i respektuje normy społeczne,  

• jest otwarty na potrzeby innych ludzi,  

• potrafi współdziałać w zespole,  

• lubi działania twórcze,  

• jest wrażliwy na piękno i artystyczne formy przekazu,  

• zna i akceptuje zasady zdrowego stylu życia,  

• posiada bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym, 

 • wykazuje gotowość do działania na rzecz środowiska 

przyrodniczego,  

• ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem  

• zna podstawy posługiwania się językiem obcym, nowożytnym. 

 



 

 

KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW PRZEDSZKOLA NR 1 W NOWEJ WSI  W 

ZAKRESIE DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ 

I. Fizyczny - obszar rozwoju dziecka  

➢ zgłasza potrzeby fizjologiczne,  

➢ samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne;  

➢ wykonuje proste czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, 

➢ wykonuje czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie 

sznurowadeł;  

➢ spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku, 

➢ komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.;  

➢ uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, 

naśladowczych, z przyborami lub bez nich;  

➢ wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne; 

➢ podejmuje i inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje,  

➢ konstruuje ,buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym 

materiał naturalny, 

➢  wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie 

przedmiotów jedną ręką i oburącz,  

➢ manipuluje małymi przedmiotami z wykorzystaniem odpowiednio 

ukształtowanych chwytów dłoni,  

➢ używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób 

pisania;  

➢ wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania 

prawidłowej postawy ciała;  

➢  wykazuje gotowość związaną ze sprawnością ciała i koordynacją w stopniu 

pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, 

takich jak czytanie i pisanie. 

 



 

 

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka  

➢ rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje,  

➢  podejmuj inicjatywę radzenia sobie z przeżywaniem stanów emocjonalnych 

adekwatnie do sytuacji;  

➢  szanuje emocje swoje i innych osób;  

➢  przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, 

np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, 

➢ przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowej grupie 

dzieci i osób dorosłych;  

➢  przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla 

dziecka form wyrazu;  

➢  rozstaje się z rodzicami bez lęku,  

➢ ma świadomość, że rozstanie, na czas pobytu w przedszkolu, bywa dłuższe 

lub krótsze;  

➢ rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne,  

➢  ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;  

➢ potrafi szukać wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; 

➢ wdraża swoje własne strategie bycia w sytuacjach trudnych, wspierane 

przez osoby dorosłe lub rówieśników;  

➢  zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą 

do podejmowania natychmiastowego działania;  

➢  panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w 

zabawie lub innej sytuacji;  

➢  wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;  

➢  potrafi dostrzec, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania i przejawia 

w stosunku do nich życzliwość i troskę;  

➢  dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła 

satysfakcji estetycznej. 

 
 



 

 
III. Społeczny - obszar rozwoju dziecka  

➢ przejawia poczucie własnej wartości jako osoby,  

➢ wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając prawa poczucia 

wartości innych osób,  

➢  nawiązuje relacje rówieśnicze;  

➢  odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy 

przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. 

grupy teatralnej, grupy sportowej;  

➢  posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem;  

➢  używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji 

wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania; 

➢ ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz 

przyjętych norm grupowych;  

➢  przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie,  

➢  współdziała z dziećmi w zabawie w pracach użytecznych, podczas 

odpoczynku;  

➢  nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami 

społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, 

życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, 

radość;  

➢  respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na 

ich indywidualne potrzeby;  

➢ obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;  

➢  komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty 

werbalne i pozawerbalne;  

➢  wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, wobec grupy. 

 

 



 
 

IV. Poznawczy - obszar rozwoju dziecka  

➢ wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w 

bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, 

intencjonalnego ruchu, gestów,  

➢  wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w 

bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: impresji 

plastycznych, technicznych,  

➢ wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w 

bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: teatralnych, 

mimicznych, 

➢  wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w 

bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: konstrukcji i 

modeli z tworzyw i materiału naturalnego;  

➢  wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w 

bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: materiału 

naturalnego;  wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy 

znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, 

posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób 

dorosłych,  

➢  mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne 

dźwięki mowy;  

➢ rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie 

słowach;  

➢  odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty 

rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;  

➢  rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i 

spontanicznych odkryć,  

➢  odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów 

drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej 

aktywności;  

➢  formułuje tematycznie odpowiedzi do zadawanych pytań,  

➢  opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w 

prostych historyjkach obrazkowych,  

➢  układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki,  



➢  układa i rozwiązuje zagadki;  

➢  wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, 

nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne,  

➢  uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;  

➢  eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją 

wyobraźnię muzyczną;  

➢  słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki z dziecięcego 

repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; aktywnie słucha muzykę,  

➢  porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, 

np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na 

sygnały,  

➢  muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; w skupieniu 

słucha muzyki;  

➢  wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności 

muzycznej;  

➢ chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu;; wykonuje lub rozpoznaje 

melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, 

np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych 

(hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i 

Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne;  

➢  wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, 

mazakiem itp.; 

➢ tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich 

fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej 

kartce papieru,  

➢  przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie;   

➢  samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery 

i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury,  

➢  określa kierunki i miejsca na kartce papieru;  

➢  czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy,  

➢  nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie; 

➢ wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe 

(godło, flaga, hymn), orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii 

Europejskiej;  

➢  nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, 

przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim,  

➢  wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, 



➢ zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej 

przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, 

➢ porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę; 

➢ klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia; 

➢ układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i 

tworzy własne, nadając im znaczenie, 

➢  rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, 

prostokąt;  

➢  eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości 

przedmiotów, wykorzystując np. dłoń, stopę, but;  

➢  określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej 

osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i 

prawą;  

➢  określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej 

osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i 

prawą;  

➢  przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń 

i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i 

porządkowymi,  

➢  rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z 

tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji 

użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;  

➢ posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami 

dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, 

w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;  

➢  rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach, porządkuje je, 

rozumie, do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym;  

➢  posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, 

deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, 

kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, 

ludzi w środowisku przyrodniczym,  

➢  rozumie znaczenie korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół; 

➢ podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, 

zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, 

korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;  

➢  wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego 

otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód; 

 



 

 

 

V. Przygotowanie do posługiwania się językiem obcym nowożytnym  

 

➢ rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na 

nie;  

➢  uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, 

konstrukcyjnych, teatralnych w języku nowożytnym;  

➢  używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych 

podejmowanych czynności;  

➢  powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; 

➢ rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy 

są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

System wspierania rozwoju dziecka. 

W przedszkolu zbudowano system ewaluacji rozwoju dziecka. Procedura 

postępowania obejmuje m.in. systematyczne obserwacje pedagogiczne służące 

rozpoznaniu potrzeb, możliwości, sytuacji społecznej dziecka, a także 

zainteresowań podopiecznych. Wspomaganie dzieci to także badanie gotowości 

szkolnej i ewentualne budowanie indywidualnych programów wspomagania i 

korygowania rozwoju. Wiedzę o dzieciach nauczyciele wykorzystują do: 

➢ modyfikacji realizowanych programów,  

➢  planowania miesięcznego,  

➢  do konstruowania zajęć (zasada indywidualizacji wymagań),  

➢ indywidualnego wspomagania dzieci.  

W sytuacji problemów edukacyjnych i wychowawczych lub deficytów przedszkole 

udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy oraz w miarę 

potrzeb w formach specjalistycznych, takich jak np. zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne, socjoterapeutyczne, terapia logopedyczna. Przedszkole, 

monitorując rozwój dziecka, współpracuje nie tylko z rodzicami, ale także poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną i innymi podmiotami wspierającymi dziecko i jego 

rodzinę. 

 Celem przedszkola jest doskonalenie systemu wspomagania rozwoju dziecka, w 

tym udzielanie pomocy psychologiczno- -pedagogicznej nie tylko podopiecznym, ale 

też ich rodzicom. W ramach systemu pomocy w przedszkolu analizuje się problemy 

edukacyjne i wychowawcze, planuje działania, ocenia postępy dzieci, wyciąga 

wnioski i je wdraża. W celu czytelności sposobu postępowania opracowano 

procedurę badania i analizowania postępów dzieci. Oferta zajęć prowadzonych w 

przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej. Stosowane rozwiązania 

wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i 

obejmują m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody oparte na teorii 

integracji sensorycznej, projekt, metody aktywizujące, twórczego myślenia. Kadra 

pedagogiczna przedszkola umożliwia rozwój zainteresowań m.in. artystycznych, 

czytelniczych, przyrodniczych, naukowych, dotyczących tradycji regionu oraz 

wspomaga rozwój talentów dzieci. Prowadzone zajęcia i tworzone sytuacje  



 

 

edukacyjne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci, a ich jakość jest na 

wysokim poziomie. Przedszkole buduje swój wizerunek jako placówki przyjaznej 

dzieciom i rodzicom oraz środowisku lokalnemu, będąc także miejscem, w którym 

pielęgnowane są tradycje regionalne. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku 

lokalnym Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i 

realizacji koncepcji swojej pracy. Wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci.  

W trosce o jednolite oddziaływanie nauczyciele:  

➢ systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i 

kształcących realizowanych w przedszkolu,  

➢  zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i 

włączają ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i 

umiejętności,  

➢  informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich 

do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie 

natrafiają,  

➢  prowadzą edukację prozdrowotną i promocję zdrowia,  

➢  zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, i 

wspólnie z nimi organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.  

W miarę możliwości przedszkole udziela rodzicom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. Obejmuje ona m.in.: 

➢ rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb 

dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,  

➢  rozpoznawanie przyczyn trudności dziecka,  

➢  wspieranie rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 

dziecka,  wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

➢ rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców.  

Corocznie w przedszkolu opracowywany jest plan współpracy z rodzicami (zarówno 

przedszkolny, jak i plany poszczególnych grup). 

 Plan ten obejmuje zadania ułożone w następujące bloki:  

➢ Pozyskiwanie opinii rodziców, opiniowanie, współdecydowanie.  



 

 

➢ Wspomaganie rozwoju dziecka, integracja oddziaływań na linii nauczyciel–

rodzice.  

➢  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców.  

➢  Promocja zdrowia.  

➢  Organizacja wydarzeń i uroczystości dla środowiska rodzinnego lub z 

pomocą rodziny.  

➢  Inne zadania. 

 Realizacja zadań ma następujące formy:  

➢ zebrania ogólne i zebrania grupowe,  

➢  zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,  

➢  konsultacje i porady indywidualne,  

➢  kącik dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),  

➢  organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców,  

➢  organizacja szkoleń i warsztatów zwiększających umiejętności 

wychowawcze rodziców,  

➢  organizacja uroczystości, koncertów, konkursów, w tym włączenie rodziców 

do organizacji imprez przedszkolnych,  

➢  angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.  

W przedszkolu prężnie działa rada rodziców, wspierająca działalność placówki. 

Rodzice są naszymi sojusznikami, a nasze działania są skoordynowane. 

Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego i 

społecznego, a także odpowiada na jego potrzeby. Ważnym aspektem pracy 

placówki jest udział w realizacji lokalnych i ogólnopolskich programów i 

projektów. Placówka współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dzieci, 

a także promującymi zachowania przyjazne przyrodzie oraz zajmującymi się 

kulturą i tradycją wielkopolską. Krąg partnerów zewnętrznych poszerza się i 

wynika nie tylko z potrzeb przedszkola, ale także z potrzeb środowiskowych. 

Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowane tradycje własne. 

Kalendarz wydarzeń przedszkolnych i uroczystości pozostaje w ścisłym związku 

z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi.  

 



Nasze tradycje to m.in.:  

➢ pasowanie na przedszkolaka,  

➢  dzień przedszkolaka,  

➢  sprzątanie świata z okazji Dnia Ziemi,  

➢  Dzień Postaci z Bajek,  

➢  mikołajki,  

➢  jasełka z okazji świąt Bożego Narodzenia,  

➢  bal karnawałowy,  

➢  biesiada z Babcią i Dziadkiem,  

➢  pierwszy dzień wiosny,  

➢  wielkanocny zajączek,  

➢  Dzień Teatru,  

➢  Święto Rodziny,  

➢  Dzień Dziecka. 

 W środowisku lokalnym przedszkole promuje swoje działania, zdrowie, ekologię, a 

także wartość tradycji zarówno lokalnych, jak i narodowych. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PLACÓWKA REALIZUJE WYMAGANIA ZGODNIE Z NADZOREM 

PEDAGOGICZNYM 

 

➢ Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób 

sprzyjający uczeniu się,  

➢  Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie 

programowej, 

➢ Dzieci są aktywne,  

➢  Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne,  

➢  Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej 

sytuacji,  

➢  Rodzice są partnerami przedszkola,  

➢  Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego 

rozwoju,  

➢  Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań 

zewnętrznych i wewnętrznych,  

➢  Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi. 

 

 

 



 

 

 

 


