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KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA    

SAMORZĄDOWEGO W BUDZYNIU 

 

ROK SZKOLNY 2017/2022 

 

 
                                     Pierwszą rzeczą musi być zawsze dobro dziecka . 

                                    Ono musi się czuć kochane,ale musi też czuć się  bezpiecznie.         

                                    Wiedzieć, co może, a czego nie wolno mu robić”. 

                                                                                          Jan Paweł II             
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1.PODSTAWA PRAWNA 

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach 

prawnych: ustawie – Prawo  Oświatowe oraz w Podstawie programowej wychowania 

przedszkolnego, Statucie Przedszkola. 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. 

2. Ustawa -Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia2016 r. 

3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego. 

4. Statut Przedszkola Samorządowego w Budzyniu. 

Opracowanie Koncepcji Pracy Przedszkola poprzedzone zostało diagnozą dotychczasowej 

działalności placówki i analizą oczekiwań, jakim powinno sprostać  przedszkole. Tworząc 

koncepcję pracy uwzględniono potrzeby środowiska lokalnego, możliwości kadrowe i 

bazowe przedszkola. 
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Koncepcja naszej pracy uwzględnia cztery filary :  

 Dzieci - Rodzice  -Nauczyciele - Społeczność lokalna  

Podmiotem są dzieci , które są najważniejsze. To im podporządkowane są 

cele, zadania i priorytety naszej działalności 

 

Nasze przedszkole jest miejscem  radosnej i mądrej zabawy. 

Tutaj rozpoczyna się droga do świata wiedzy i sukcesu. 

2. CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI 

       W bieżącym roku szkolnym opieką przedszkolną objętych jest 211  dzieci w wieku od 3 

do 6 lat uczęszczających do 10 oddziałów (5- w Budzyniu na Osiedlu Wierzbowym, 2- na 

ulicy Przemysłowej oraz 1- w Dziewokluczu i 1- w Sokołowie Budzyńskim). 

      Przedszkole w Budzyniu oraz oddziały zamiejscowe posiadają dobre warunki lokalowe i 

wyposażenie. Sale są duże, słoneczne, czyste i kolorowe, wyposażone w kąciki tematyczne. 

Pozostałe pomieszczenia, w których przebywają dzieci, tj. korytarze, łazienki, oraz szatnie są 

urządzone bezpiecznie i estetycznie. Dysponujemy gabinetem logopedycznym i gabinetem do 

zajęć korekcyjno- kompensacyjnych . Otoczenie przedszkola na Osiedlu Wierzbowym i ul. 

Przemysłowej  stanowi  plac zabaw otoczony zielenią , natomiast w oddziałach 

zamiejscowych dzieci korzystają z ogólnie dostępnych placów zabaw. 

       Program pracy  ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój.  

Oferta zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych ( rytmika, religia, język angielski ,logopedia, 

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia taneczne) umożliwia realizację podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego, jest zgodna 

 z oczekiwaniami rodziców i potrzebami dzieci. Warunki lokalowe i wyposażenie 

umożliwiają realizowanie przyjętych programów i projektów, sprzyjają zabawie, 

doświadczaniu i wypoczynkowi. 

       Wszyscy pracownicy przedszkola dbają o fizyczne bezpieczeństwo dzieci, zwracają 

uwagę na ich poprawne zachowanie, a relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej 

społeczności są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.   
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        Przedszkole czynne jest codzienne od poniedziałku do piątku  w godz.  6.30 - 15.30.  

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest bezpłatnie w godzinach 

7.30-12.30. 

Kadra pedagogiczna liczy 16 nauczycieli, którzy posiadają wykształcenie wyższe licencjat  i 

wyższe mgr , są to nauczyciele dyplomowani – 4 , mianowani – 5, kontraktowi – 3 , stażyści 

2 ,a także nauczyciel języka angielskiego, religii, rytmiki i gimnastyki korekcyjnej . Kadra 

nauczycielska posiada pełne kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne,  pogłębia i poszerza 

swoje umiejętności na różnych formach doskonalenia zawodowego. Pracę przedszkola 

wspomaga łącznie 15 pracowników administracji i obsługi. 

3. WIZJA PRZEDSZKOLA 

 Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, 

pracownikom, otwartą na ich potrzeby. 

 Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny 

rozwój osobowości. 

 Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i 

przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole. 

 Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności 

i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych. 

 Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji. 

 Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie 

i skuteczną komunikację interpersonalną. 

 Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola. 

 Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną 

i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną. 

 Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego. 

 Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku. 

 Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania 

gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola. 

 Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom 

pracy 
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 4 . MISJA PRZEDSZKOLA 

1. Ideą działania naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym, 

twórczym rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, 

poznawczej, emocjonalnej i społecznej. 

2. Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka. Wspieramy 

jego aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju jego talentów, wspieramy w 

pokonywaniu trudności i barier. 

3. Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia, w zgodzie ze sobą i środowiskiem. 

4. Nasze przedszkole to miejsce, w którym panuje pozytywny klimat- dzieci chętnie 

do nas przychodzą i znakomicie się tu czują. 

5. Zapewniamy ciekawie zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w dobrze wyposażonym, 

estetycznym i bezpiecznym otoczeniu. 

6. Nasze przedszkole zabiega o partnerstwo z rodziną w wychowaniu dziecka, 

pragniemy, aby dzieci i ich rodzice mieli poczucie bezpieczeństwa i 

współdecydowania o ważnych sprawach przedszkola. 

 

5. ROLA NAUCZYCIELA - WYCHOWAWCY 

Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają 

podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. 

Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna 

atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. 

Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego 

prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze 

przygotowane merytorycznie, metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają 

wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności, podnoszą swoje 

kwalifikacje zawodowe, uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego. 

Nauczycielki ściśle współpracują z rodzicami, uwzględniają ich potrzeby i oczekiwania. 

Angażują rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi partnerami ,  a 

działania nasze są skoordynowane. 
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Poszczególne zespoły zadaniowe monitorują procesy zachodzące w przedszkolu                               

i udoskonalają je z wykorzystaniem wiedzy i własnych doświadczeń. Ponadto nauczyciele 

współpracują ze sobą na co dzień, prowadzą zajęcia koleżeńskie, dzielą się wiedzą i 

doświadczeniem .Opiekunowie stażu i nauczyciele stażyści podejmują działania zaplanowane 

w podpisanych kontraktach.Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. 

Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne. 

6. MODEL ABSOLWENTA: 

        Nasze przedszkole jest otwarte na potrzeby i problemy każdego dziecka.  

Wszystkie podjęte przez nas  działania skierowane będą na to, aby dziecko kończące edukację 

przedszkolną było: 

 radosne 

 samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz 

własnego rozwoju 

 dostrzegało potrzeby własne oraz innych ludzi 

 sznuje emocje swoje i innych osób 

 radzi sobie z przeżywaniem swoich emocji 

 dążyło do rozwiązywania problemów 

 czuło się Polakiem, miało świadomość własnej tożsamości 

 odróżniało dobro od zła 

 nie bało się wyrażać własnych opinii 

 ciekawe świata 

 komunikatywne 

 tolerancyjne 

 kulturalne i dbające o środowisko naturalne 

 odpowiedzialne 

 ufne w stosunku do nauczycieli 

 znające zasady zdrowego stylu życia 

 świadome różnych zagrożeń 

 otwarte, kreatywne, twórcze,sprawne fizycznie 

 gotowe do posługiwania się językiem obcym  

 dobrze przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych 
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  Nasze przedszkole zapewni bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój wszystkim 

wychowankom. Dołoży starań, aby dziecko  czuło się  kochane, akceptowane i szczęśliwe, 

przygotowane do podjęcia obowiązków ucznia, do przeżywania sukcesów , ale i radzenia 

sobie z porażkami.  

7.KRYTERIA SUKCESU 

 Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci. 

 Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola. 

 Wzrost skuteczności pracy nauczycieli. 

 Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka. 

 Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem. 

 Realizacja autorskich programów edukacyjnych. 

 Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.  

 Wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb 

rozwojowych. 

 Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku. 

  Udział dzieci w konkursach, turniejach itp.  

 Zmodernizowanie bazy przedszkola, wzbogacenie o nowoczesne pomoce 

dydaktyczne 

  Prowadzenie skutecznej polityki kadrowej. 

 Wzrost zadowolenia nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i motywacji 

w dążeniu do osiągnięcia sukcesu. 

8 . SPOSOBY MOTYWACJI DZIECI: 

Stosowane nagrody: 

- pochwała indywidualna, 

- pochwała przed całą grupą, 

- pochwała przed rodzicami, 

- oklaski, 

- emblematy, 

- przydział funkcji. 
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Stosowane kary: 

 

- brak nagrody, 

- upomnienie ustne, 

- czasowe odebranie przydzielonej funkcji, 

- chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy, 

- poinformowanie rodziców o zachowaniu. 

 

9.SPOSOBY DIAGNOZOWANIA OSIĄGNIĘĆ DZIECI: 

- przeprowadzenie diagnozy wstępnej i końcowej 

- szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie 

wyników, wspomaganie rozwoju, 

- informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i  końcowej 

- półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań,  analiza, wnioski do dalszej pracy, 

- bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu wspomagania   

dokumentowanie wyników obserwacji i diagnozy. 

- przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy. 

 

10.SPOSOBY MONITOROWANIA OSIĄGNIĘĆ NAUCZYCIELI: 

Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani 

ocenie przez dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie: 

 ankiet, 

 rozmów z nauczycielami, rodzicami, 

 obserwacji zajęć 

 obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw, 

 arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela, 

 innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela. 

Wyniki badania osiągnięć dzieci i nauczycieli omawiane są na Radach Pedagogicznych . 
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11.SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH EDUKACYJNYCH 

DZIECI: 

 nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach 

edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania 

i wychowania, 

 nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i 

dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu, 

 informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, 

innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli, 

 rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach 

ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy 

nauczyciela lub rodzica, 

 na prośbę rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju 

dziecka, 

 informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po 

przeprowadzeniu diagnozy wstępnej, śródrocznej – 3,4,5,6 latki  , końcowej- 6 

latki. 

 nauczyciele przekazują informację rodzicom o gotowości dziecka do podjęcia 

nauki w szkole podstawowej; informację wydaje się w terminie do końca kwietnia 

roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek 

albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. 

 

12.METODY 

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystywane będą metody aktywne, 

problemowe, twórcze oraz tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają 

podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela                                 

z  wykorzystaniem różnorodnych metod uwzględniać będzie wielostronny rozwój dziecka. 

Do metod tych należą m.in.: 

 

 Metoda D. Gruszczyk- Kolczyńskiej- dziecięca matematyka 

 Ruch Rozwijający Weroniki Sherborn 
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 Opowieść ruchowa 

 Gimnastyka ekspresyjna R. Labana,  

 Gimnastyka twórcza K.Orffa 

 Gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów 

 Pedagogika zabawy KLANZA 

 Kinezjologie edukacyjna P. Dennisona 

 Metoda dobrego startu M. Bogdanowicz 

 Odimienna nauka czytania I. Majchrzak 

 Metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss 

 Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej 

 Gry planszowe 

 Teatrzyki 

 Wierszyki do rysowania 

 Relaksacja 

 Bajkoterapia 

 Zabawy paluszkowe 

 Drama, pantomima 

 Burza mózgów 

Nauczyciele realizować będą w grupach następujące programy:  

  „ Czyste powietrze wokół nas” 

 „Moje dziecko idzie do szkoły” 

  Bądźmy zdrowi-wiemy więc działamy  

  Program adaptacyjny ,,Z uśmiechem do przedszkola”- 3 latki  

  Kocham przedszkole -program wychowania przedszkolnego Wyd.WSiP 

13.ZAJĘCIA DODATKOWE 

Dbając o wszechstronny rozwój dziecka i zapewniając realizację potrzeb edukacyjnych dzieci 

w naszym przedszkolu organizowane są dodatkowe zajęcia: 

 religia 

 zajęcia taneczne 

 logopedia 
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 gimnastyka korekcyjna 

 rytmika 

 terapia pedagogiczna 

14.SPOSOBY WSPÓŁPRACY Z RODZINĄ DZIECKA 

Cele: 

 dążenie do jednolitości oddziaływań wychowawczo- dydaktycznych przedszkola i 

środowiska rodzinnego 

 wszechstronny rozwój dziecka 

 nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami 

 zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami pracy 

 przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu 

 przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka 

 przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu 

przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

 wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych, 

 włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola, 

 zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola, 

 podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez szkolenia, 

 ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców, 

 promowanie placówki w środowisku lokalnym. 

Formy współpracy z rodzicami: 

 zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców, 

 zebrania grupowe, 

 zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci, 

 konsultacje indywidualne, 

 prowadzenie kącika dla rodziców (informacje, eksponowanie prac,), 

 organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców, 
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 organizacja szkoleń , warsztatów integracyjnych dla rodziców, 

 organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów, 

 włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych, 

 wycieczki, 

 angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup. 

15.SPOSOBY WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM  

a) Współpraca z innymi przedszkolami i szkołami: 

 przedszkolaki uczestniczą w przeglądach, konkursach, festiwalach wspólnie z innymi 

przedszkolami, 

 zapraszanie koleżanek z innych placówek w celu prezentowania pracy, szkolenia, 

warsztatów i wymiany doświadczeń, 

 uczestniczenie w lekcjach prowadzonych w klasach pierwszych szkół podstawowych, 

 badanie losów absolwentów, 

b) Współpraca ze środowiskiem i  z innymi instytucjami: 

 Kontynuowanie systematycznej współpracy z PPP w Chodzieży i Rogoźnie –udział 

specjalistów w zebraniach, konsultacje dla rodziców na terenie przedszkola, 

 Szkołą Podstawową w Budzyniu 

 Nadleśnictwem w Podaninie 

 Strażą pożarną- pokazy dla dzieci ,pogadanki ,konkursy 

 Policją-prelekcja nt .,,Bezpieczny przedszkolak” 

 Kompleksem sportowym ORLIK 

 Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną, 

 GOPS-em 

 Dziennym Domem Pomocy Społecznej 

 Domem Kultury w Budzyniu 

 Chodzieskim Domem Kultury  

 Biblioteką   

 Urzędem Pocztowym 

 BS w Budzyniu 
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 Zakładami pracy  

 Zakładem Oczyszczalni Ścieków 

 Ośrodkiem Zdrowia i aptekami w Budzyniu 

 Muzeum w Margoninie ,Rogoźnie ,Jaraczu 

 Zapraszanie przedstawicieli lokalnych mediów do udziału w wydarzeniach 

przedszkola 

 Uczestniczenie dzieci w wydarzeniach i uroczystościach na terenie Budzynia np. z 

okazji 11 listopada, 3Maja ,Dniach Budzynia ,Dożynkach 

 Kontynuowanie współpracy z zaprzyjaźnionymi przedszkolami w 

Wyszynach,Margoninie,Chodzieży 

 Nawiązywanie nowych kontaktów  z przedszkolami, które będą miały nadane to samo 

imię. 

16.PROMOCJA PLACÓWKI 

 Nadanie imienia placówce, zaprojektowanie logo przedszkola . 

 Opracowanie folderu promującego przedszkole. 

 Udział w akcjach charytatywnych - szerzenie idei wspierania potrzebujących 

i wrażliwości na drugiego człowieka  : 

o Góra Grosza 

o Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 

o Świąteczna zbiórka żywności dla potrzebujących  mieszkańców Budzynia. 

o Akcja Podaj łapę –zbiórka karmy  dla zwierząt. 

o Zbieranie nakrętek na wózki inwalidzkie dla chorych dzieci. 

 Udział w akcjach ekologicznych organizowanych przez Leśnictwo Podanin oraz 

ogólnopolskich –Sprzątanie Świata ,Dzień Ziemi. 

 Udział i organizowanie konkursów/przeglądów. 

 Propagowanie działań prozdrowotnych z zakresu bezpieczeństwa i zdrowego stylu 

życia. 

 Zbiórkę surowców wtórnych. 

 Współpracę z innymi placówkami. 

 Organizowanie zajęć adaptacyjnych . 

 Organizowanie biesiad środowiskowych. 
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 Współpracę z lokalną gazetą,w celu zamiszczania informacji o pracy,działniach, 

osiągnięciach  i planach placówki. 

 Pozyskiwanie od wydawnictw książeczek na nagrody  dla dzieci za udział 

w wewnętrznych konkursach. 

  Kontynuowanie i rozszerzanie udziału  dzieci w konkursach regionalnych 

powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich, kampaniach społecznych. 

   Redagowanie gazetki przedszkolnej. 

  Prowadzenie strony internetowej przedszkola. 

   Prowadzenie kroniki przedszkolnej i kronik grupowych. 

 Zapraszanie do udziału w uroczystościach władze Gminy ,Kuratorium Oświaty, 

radnych i inne osoby związane z oświatą. 

 Stworzenie księgi absolwentów, badanie losów absolwentów. 

 Odbywanie w placówce praktyk studenckich pedagogiki ogólnej. 

KIERUNKI DZIAŁANIA (PRIORYTETY) NA LATA 2017 - 2022: 

1. Inicjowanie i stosowanie działań nowatorskich w codziennej pracy wychowawczo- 

dydaktyczno-opiekuńczej z dziećmi przy wykorzystaniu aktywnych form i metod pracy. 

2. Wspomaganie i inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

i zdobywania dodatkowych umiejętności umożliwiających im twórczą pracę z dzieckiem. 

3. Tworzenie i modyfikowanie programów autorskich nauczycieli – dostosowywanie ich 

do aktualnych potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci. 

4. Doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystaniem technologii 

informacyjnej i komunikacyjnej w swojej pracy pedagogicznej. 

5. Prowadzenie partnerskiej, pełnej wzajemnego zaufania i akceptacji współpracy 

z rodzicami. Włączanie ich do aktywnego uczestnictwa w realizowanych w przedszkolu 

akcjach i programach. 

6. Kontynuowanie współpracy i utrzymywanie pozytywnych relacji z Organem Prowadzącym 

i Nadzorującym przedszkole oraz z zakładami pracy i instytucjami użyteczności 

publicznej. 

 

7. Dalsze promowanie przedszkola poprzez prowadzenie strony internetowej oraz kroniki 
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przedszkolnej, wydawanie przedszkolnej gazetki dla dzieci i rodziców, 

organizowanie imprez i uroczystości przedszkolnych, udział przedszkolaków w akcjach, 

konkursach i przeglądach o charakterze lokalnym i ogólnopolskim. 

8. Doposażenie placówki w pomoce, sprzęt i zabawki uatrakcyjniające pracę dydaktyczną, 

wychowawczą i opiekuńczą. 

9. Modernizacja ogrodu przedszkolnego – doposażenie placu zabaw w ekologiczne 

i bezpieczne urządzenia ogrodowe oraz posadzenie drzewek i krzewów ozdobnych. 

10. Przeprowadzenie niezbędnego remontu w pomieszczeniach przedszkolnych. 

 

PODSUMOWANIENIE:  

Koncepcja pracy przedszkola opiera się na  tworzeniu  warunków do wszechstronnego  

rozwoju  dziecka na miarę jego możliwości i potrzeb.  

Tworzeniu warunków do zabawy i nauki, oraz  dostarczaniu bodźców do poznawania świata 

przez własne doświadczenie  pozwalające na rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci.  

Dzięki bogatemu doświadczeniu i wiedzy nauczycieli  wzajemnej,  życzliwej współpracy z 

rodzicami i środowiskiem sprawimy , że nasi absolwenci odniosą  życiowy sukces. W myśl 

maksymy – –wszystko zaczyna się w przedszkolu - pragniemy, żeby początek tej drogi był 

jak najlepszy. 


