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1. Podstawa prawna 

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

prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym 

w  szczególności w  podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie 

Przedszkola. 

Źródła opracowania koncepcji: 

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji 

przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego 

oraz samoocena dokonana w oparciu o obserwacje, analizę dokumentów, wywiady, ankiety. 

2. Wizja przedszkola 

Dzieci, które słuchają Boga i słyszą Boży głos oraz będąc posłusznymi Bogu, wywierają 

wpływ na narody. 

 

3. Misja przedszkola 

 

„Naszym celem jest wszechstronne kształcenie Twojego dziecka, by żyjąc w zgodzie ze 

Słowem Bożym, brało odpowiedzialność za siebie i  pozytywnie wpływało na życie innych.”  

 

Nasze przedszkole: 

 

 Wspiera rodziców w wychowaniu chrześcijańskim. 

 Zapewnia wzrost dzieciom we wszystkich sferach rozwoju: intelektualnej, fizycznej, 

emocjonalnej, duchowej, społecznej, artystycznej, moralnej, zdrowotnej.  

 Poprzez ofertę edukacyjną stwarza warunki do twórczości, rozwijania umiejętności, 

kształtowania samodzielności i wpajania wartości moralnych.  

 Umożliwia wszystkim dzieciom wyrównywanie szans edukacyjnych i  przygotowuje do 

podjęcia nauki w szkole.  

 Włącza rodziców do życia przedszkola jako partnerów, oraz wspiera ich działania 

wychowawcze i edukacyjne. 

  Uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.  

 Promuje swoje osiągnięcia i posiada dobrą opinię w najbliższym środowisku. 

 Kształtuje charakter dziecka w oparciu o wartości biblijne.  

 Okazuje szacunek i miłość dzieciom, pokazując, jak mają postępować wobec innych. 
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 Kształtuje właściwą postawę patriotyczną tj. odpowiedzialności za nasz kraj - miejsce 

w którym Bóg nas postawił oraz postawę poczucia przynależności narodowej.  

 Jest otwarte na integrację chrześcijan kościołów różnych wyznań.  

 Wychowanie w przedszkolu opiera się na chrześcijańskiej wizji osoby, osadzonej 

w nauczaniu Jezusa Chrystusa, z poszanowaniem odrębności wyznaniowej 

 Zapewnia opiekę, wychowuje i uczy dzieci w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa 

oraz tworzy warunki ułatwiające dzieciom przyswojenie wartości chrześcijańskich 

opartych na Biblii, umożliwiając im osiągnięcie gotowości szkolnej. 

 Przekazuje treści wychowawcze wolne od wpływów okultystycznych (m.in. New Age 

i religii Dalekiego Wschodu). 

 Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo. 

 Tworzy warunki dla indywidualnego  i wszechstronnego rozwoju każdego dziecka.  

 Jest przedszkolem integracyjnym nastawionym na edukację włączającą. 

 Promuje zdrowie fizyczne i psychiczne. 

 Przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka. 

 Analizuje i ocenia efekty swojej pracy. 

 

4. Rola nauczyciela  – wychowawcy  

Nauczyciel:  

 Nauczyciel winien być nosicielem wartości, norm, wzorców zachowań. W naszym 

przedszkolu  niezwykle istotne są więc jego postawy moralne, cechy osobowościowe 

i  światopogląd chrześcijański.   

 Wychowawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za skutki swojej pracy. Jest 

sprawiedliwy w ocenie dzieci, postępuje słusznie w imię dobra każdego z nich. 

 Nauczyciela charakteryzują następujące cechy: oddanie, poświęcenie, zamiłowanie do 

pracy z dziećmi, znajomość jego potrzeb, sprawiedliwość, elastyczność, pomysłowość 

i twórczość, opanowanie, odpowiedzialność, pracowitość i komunikatywność, czyli 

chęć działania z dzieckiem, nawiązywania kontaktu, umiejętność postępowania, 

motywowanie dzieci do rozwoju. 

 Zadaniem każdego nauczyciela jest również konieczność nieustannego dokształcania 

się, po to, by dzięki temu lepiej poznać i zrozumieć potrzeby dziecka. 

 Nauczyciel przedszkola zawsze jest wśród swoich wychowanków. Obdarza uwagą 

każdego z osobna, życzliwie niosąc pomoc w różnych sytuacjach. Ponadto prowadzi 

dyskretną obserwację dzieci, współuczestniczy w ich działaniach, pomaga ale nie 

wyręcza. Wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich podopiecznych, proponując im 

nowe formy, środki i treści, modyfikuje i koryguje ich działanie. 
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 Każdy nauczyciel, stawiając dzieciom zadania do wykonania, czuwa nad tym, aby były 

one prawidłowo realizowane i doprowadzane do końca. Wyrabia w ten sposób u  nich 

wytrwałość, samodzielność i samokontrolę. 

W trakcie różnych sytuacji wskazuje jak postępować prawidłowo, wyjaśnia oraz 

stwarza możliwości bezpośredniego uczestnictwa w podobnych zdarzeniach. 

 Nauczyciel przedszkola akceptuje wszystkie dzieci, jest świadomy tego, że występują 

między nimi różnice w rozwoju i wpływów środowiska. Traktuje je podmiotowo, 

zachowując indywidualną linię rozwoju każdego z nich. Dostosowuje zadania do 

możliwości wychowanka. Bierze pod uwagę propozycje dzieci dotyczące różnych form 

aktywności, rozmawia z nimi, wspólnie dokonuje wyboru najciekawszych, 

najkorzystniejszych. 

 Wychowawca kontaktuje się z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wycho-

wawczych, nie poucza rodziców lecz proponuje im różne sposoby postępowania. 

Zbiera informacje o dzieciach od rodziców, w trakcie bezpośrednich obserwacji. 

 

5. Wizja dziecka w naszym przedszkolu 

Dziecko jest: ciekawe świata, ufne w stosunku do nauczycieli, radosne, aktywnie 

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. Wzrastające 

w  wartościach chrześcijańskich, biorące odpowiedzialność za siebie i pozytywnie wpływające 

na życie innych. Poznając Boga, wybiera posłuszeństwo Jemu i Jego Słowu a przez to ma 

pozytywny wpływ. 

 Stwierdzenie “żyjąc w zgodzie ze słowem Bożym” oznacza, że chcemy, aby młoda osoba: 

 poznała Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana, 

 ceniła prawdę Słowa Bożego i była w stanie “wydobyć z niego Życie”, 

 miała chrześcijański światopogląd i pragnienie wprowadzania Bożego Słowa w czyn 

we wszystkich wymiarach swojego życia. 
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6. Model absolwenta Chrześcijańskiego Przedszkola Samuel 

Zgodnie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz 

ścieżką edukacji chrześcijańskiej, dziecko kończące Chrześcijańskie Przedszkole Samuel 

powinno być przygotowane do podjęcia nauki w szkole. Absolwent naszej placówki 

opanowywał umiejętności w obszarach: fizycznym, duchowym, emocjonalnym, społecznym 

i  poznawczym. 

 

Osiągnięcia absolwenta:  

- jest świadomy obowiązków ucznia klasy pierwszej,  

- wykazuje motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego, 

- posiada podstawową wiedzę o świecie, 

- wykazuje umiejętność koncentracji oraz pracy przez dłuższy czas,  

- jest samodzielny i wytrwały, 

- współpracuje w grupie, 

- radzi sobie z trudnościami, 

- wykazuje umiejętność komunikowania się z innymi, 

- dąży do zgody, szanuje różnice zdań, 

- szanuje emocje swoje i innych, 

- cieszy się z osiągnięć własnych oraz innych, 

- wyraża wdzięczność, docenia czyjąś pracę, 

- potrafi wspierać dobrym słowem, 

-  przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych, 

- zna prawa dziecka i respektuje prawa innych, 

- zna zasady bezpieczeństwa, 

- przewiduje skutki swoich zachowań, 

- wszechstronnie dba o swoje zdrowie, 

- wie, jak należy zachować się na uroczystościach, 

- odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, grupy przedszkolnej, narodu, 

- szanuje przyrodę i środowisko, 

- potrafi rozróżnić dobro od zła, 

- jest wdrożony, aby wybierać posłuszeństwo Słowu Bożemu, 

- jest świadomy talentów, jakie otrzymał od Boga, 

- potrafi używać swoich zdolności służąc innym, 

-wykazuje inicjatywę do modlenia się o innych. 
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Nie obawia się: 

- występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole, 

- dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami, 

- wybaczać, przyznawać się do winy, zadośćuczynić, 

- wykazywać inicjatywy w działaniu, 

- wyrażania swoich uczuć, myśli, emocji, potrzeb, 

- prosić o pomoc właściwe osoby. 

 

7. Cele główne  

I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej 

działalności statutowej. 

 Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa. 

 Przedszkole doskonali efekty swojej pracy. 

 Efektywna współpraca z rodzicami wpływa na jakość pracy przedszkola. 

II. Procesy zachodzące w przedszkolu. 

 Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji 

pracy. 

 W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych. 

III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym. 

 Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa. 

 Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego 

i lokalnego. 

 Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa. 

IV Zarządzanie przedszkolem. 

 Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją 

rozwoju. 
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8. Cele szczegółowe 

 Realizacja założeń reformy oświatowej. 

 Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także 

możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych 

i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci. 

 Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-kształcącej, a także atrakcyjną ofertę 

edukacyjną. 

 Zarówno pracownicy przedszkola jak i rodzina czuwają nad wszechstronnym 

kształceniem dziecka, aby żyjąc w zgodzie ze Słowem Bożym, brało odpowiedzialność 

za siebie i pozytywnie wpływało na życie innych 

 Realizacja programu wychowawczego uwzględniającego system wzmacniania 

pozytywnych zachowań dzieci. 

 Wykorzystywanie nowatorskiego i twórczego stylu pracy kadry pedagogicznej. 

 Realizacja programów autorskich uwzględniających edukację kulinarną, zdrowotną, 

patriotyczną i europejską. 

 Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu – realizacja 

programu profilaktyczno-wychowawczego. 

 Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji 

i wychowania dzieci według chrześcijańskich wartości. 

 Skuteczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka. 

 Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami 

działającymi na terenie miasta, 

 Promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności. 

 Wychowanie w przedszkolu opiera się na chrześcijańskiej wizji osoby, osadzonej 

w nauczaniu Jezusa Chrystusa, z poszanowaniem odrębności wyznaniowej 

 Przedszkole zapewnia opiekę, wychowuje i uczy dzieci w atmosferze akceptacji 

i  bezpieczeństwa oraz tworzy warunki ułatwiające dzieciom przyswojenie wartości 

chrześcijańskich opartych na Biblii, umożliwiając im osiągnięcie gotowości szkolnej. 

 

9. Sposoby motywacji dzieci: 

 

Stosowane nagrody: 

- pochwała indywidualna, 

- pochwała przed całą grupą, 

- pochwała przed rodzicami, 

- oklaski, 

- emblematy, 
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- przydział funkcji, 

- zbieranie wyróżnień w ramach obowiązującego w danej grupie systemu motywacyjnego 

oraz wymienianie ich na nagrody atrakcyjne dla dzieci. 

 

Stosowane konsekwencje: 

- brak nagrody, 

- rozmowa z dzieckiem, 

- czasowe odebranie przydzielonej funkcji, 

- chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy, 

- poinformowanie rodziców o zachowaniu.  

 

10. Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci: 

 

- przeprowadzenie diagnozy wstępnej, śródrocznej i końcowej, 

- szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie 

wyników, wspomaganie rozwoju, 

- informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej, 

śródrocznej  końcowej 

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

- bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, 

dokumentowanie wyników obserwacji, 

- przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy. 

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie: 

 prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy), 

 teczek prac i innych dokumentów, 

 arkuszy obserwacji rozwoju dziecka, 

 albumów, kronik, 

 materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.) 

 rozmów. 

11. 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, 
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 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, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola 

omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno-oceniających odbywających się co pół 

roku. 

12. 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 życzenie 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 i końcowej. 

 Nauczyciele przekazują informację rodzicom o gotowości dziecka do podjęcia nauki 

w  szkole podstawowej. Informację wydaję się w terminie do końca kwietnia roku 

szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może 

rozpocząć naukę w szkole podstawowej. 

13. Zasady pracy 

Zasady pracy w przedszkolu zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi: 

1. Zasada indywidualizacji, 

2. Zasada integracji, 

3. Zasada wolności i swobody działania, 

4. Zaspakajanie potrzeb dziecka, 
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5. Zasada aktywności, 

6. Organizowania życia społecznego. 

14. 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 wymienionych metod uwzględniać będzie wielostronny rozwój dziecka: 

- glottodydaktyka, 

- nowoczesne metody aktywizujące w tym problemowa, 

-  metody asymilacji wiedzy, 

- metody praktycznego działania, 

- metody waloryzacyjne, 

metoda prof. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej- dziecięca matematyka, 

- Ruch Rozwijajacy Weroniki Sherbone, 

- opowieść ruchowa, 

- logorytmika 

- pedagogika zabawy, 

- Metoda Dobrego Startu, 

- relaksacja, 

- bajkoterapia, 

- zabawy paluszkowe. 

Ponadto, nauczyciele realizować będą w poszczególnych grupach: program 

adaptacyjny, Program Wychowawczo-profilaktyczny, wewnątrz-przedszkolny program 

„EduFlora”, tydzień bezpieczeństwa „Jestem bezpieczny”, Program profilaktyczny „Chcę być 

zdrowy”, program innowacyjny: „Smacznie zdrowo, kolorowo, czyli edukacja kulinarna 

w  przedszkolu”. 

Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia: 

 

- realizacja celów i treści zawartych w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego, 

- chrześcijańską ścieżkę edukacyjną 

- realizacji wizji i misji placówki, 

- cele wychowania i nauczania, 

- działania zorientowane na dziecko, 

- aktualne pory roku, 
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- święta i uroczystości, 

- tradycje przedszkola (kalendarz imprez). 

 

15. Formy pracy 

- praca indywidualna, 

- praca w małych zespołach, 

- praca z całą grupą, 

- zajęcia otwarte, 

- zabawy. 

 

16. Kierownictwo placówki 

 

Rolę kierowniczą placówki oświatowej – przedszkola pełni Dyrektor Przedszkola. 

 

Dyrektor Przedszkola kieruje bieżącą działalnością oraz odpowiada za całokształt pracy 

administracyjno-gospodarczej przedszkola a w szczególności : 

a) reprezentuje przedszkole na zewnątrz, 

b) organizuje pracę administracyjno-gospodarczą przedszkola, 

c) przydziela zakresy obowiązków i odpowiedzialności pracownikom; powołuje 

w  porozumieniu z zarządem TES na kierownicze stanowiska pracowników 

przedszkola, 

d) planuje i organizuje pracę przedszkola, zgodnie z potrzebami dzieci, nauczycieli 

i innych pracowników oraz obowiązującymi przepisami i zarządzeniami 

szczegółowymi, 

e) na bieżąco informuje i zasięga opinii Zarządu Towarzystwa Edukacyjnego Samuel, 

Rady Pedagogicznej,  Rady Rodziców o podejmowanych lub planowanych 

decyzjach i działaniach, 

f) przyjmuje dzieci do przedszkola i zapewnia im warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego, 

g) sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami zatrudnionymi w przedszkolu, 

udziela im pomocy w zakresie realizacji ich zadań oraz ułatwia doskonalenie 

zawodowe – obserwuje zajęcia nauczycieli według opracowanego harmonogramu 

nadzoru pedagogicznego, 

h) kieruje pracą Rady Pedagogicznej jako jej Przewodniczący, 

i) wykonuje zadania dotyczące kierowania i nadzorowania pracy dydaktyczno-

wychowawczej i opiekuńczej przedszkola, 

j) odpowiada za przygotowanie dokumentów programowych i organizacyjnych 

przedszkola, 
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k) jest przełożonym wszystkich nauczycieli i wychowawców przedszkola, podczas 

bieżącego nadzoru nad pracą dydaktyczno-wychowawczą przedszkola i ma prawo 

do przydzielania zadań i wykonywania poleceń, 

l) współdziała i współdecyduje z organem prowadzącym o bieżących sprawach 

przedszkola dotyczących wychowania, opieki i edukacji, 

m) ma prawo do używania pieczątki osobowej oraz podpisywania pism urzędowych 

w zakresie swoich kompetencji, 

n) ocenia pracę nauczycieli, przyznaje im „nagrody Dyrektora”, występuje 

z wnioskami o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia, 

o) na bieżąco informuje i zasięga opinii Zarządu Towarzystwa Edukacyjnego Samuel, 

Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców o podejmowanych lub planowanych 

decyzjach i działaniach, 

p) stwarza właściwą atmosferę pracy opartą na wzajemnej życzliwości i szacunku, 

q) współpracuje z Zarządem Towarzystwa Edukacyjnego Samuel, Radą Rodziców, 

organizacjami i instytucjami środowiska lokalnego, jak również z instytucjami 

i organizacjami krajowymi i zagranicznymi. 

 

17. Podział kompetencji 

Zadania dodatkowe o szerszym zasięgu dla nauczycieli: 

 protokolant Rad Pedagogicznych, 

 współpraca z PPP, 

 współpraca z biblioteką, 

 prowadzenie strony internetowej przedszkola, 

 badanie losów absolwentów, 

 promocja przedszkola, 

 dekoracja placówki, 

 organizacja wycieczek, 

 praktyki studentów i opieka nad stażystami, 

 święta z udziałem dzieci, 

 współpraca z innymi instytucjami, 

 współpraca z zespołem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizacja pomocy 

przydzielonej dzieciom posiadającym opinie PPP i orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego, 

 współpraca zespołu pedagogicznego: tworzenie zespołów zadaniowych, tworzenie 

rocznych programów pracy, ankiety, arkusze diagnostyczne, raporty, diagnozy, 

monitoring procesów zachodzących w przedszkolu, dzielenie się wiedzą 

i  doświadczeniem. 
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18. Sposoby współpracy z rodziną dziecka  

Cele: 

- dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych 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, 

- 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, 

- spinacze korespondencyjne, 

- poczta elektroniczna, SMS, telefon, 

- prowadzenie kącika dla rodziców (tablica informacyjna, eksponowanie prac), 

- organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców, 

- organizacja szkoleń, warsztatów integracyjnych dla rodziców, 

- organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów, 

- włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych, 

- konkursy, wycieczki, 

- angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup. 
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19.  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 z instytucjami: 

 

- Komendą Miejską Policji- bezpieczeństwo, profilaktyka, prewencja 

- Strażą Pożarną- bezpieczeństwo, 

- Biblioteką Miejską,  

- Teatrem „Figlaki”,    

- Pracownią artystyczną „Farbą Umazane”, 

- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, 

- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

- Domem Pomocy Społecznej, 

- SANEPIDem, 

- Domem Dziecka, 

- sponsorami. 

20. Promocja placówki 

Działania promocyjne obejmują: 

 

- prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów, 

- dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym, 

- popularyzowanie wychowania przedszkolnego, 

- prowadzenie strony internetowej oraz profilu na Facebook’u, 

- organizacja uroczystości , 

- dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku, 

- upowszechnianie informacji o przedszkolu. 
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21. Zadania i ewaluacja 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NA LATA 2018 - 2022 

ZADANIA:  

 

2018/2019 

• wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw u dzieci 

 

2019/2020 

• wychowanie w oparciu o w wartości chrześcijańskie, realizacja chrześcijańskiej ścieżki 

edukacyjnej 

 

2020/2021 

• wspieranie dzieci w samodzielnej eksploracji świata, rozbudzanie natury małego odkrywcy-

badacza 

 

2021/2022 

• wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia 

oddziaływań wychowawczych oraz wzmocnienia biblijnego poglądu na wychowanie. 

 

Ewaluacja będzie prowadzona na bieżąco w roku szkolnym 2018/2019, a wyniki zostaną 

przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę, w danym roku oraz na  

 

zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu 2019. Ocena dokonana po jednym 

roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian. 

DALSZA PRACA NAD NASZĄ KONCEPCJĄ: 

- każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje egzemplarz Koncepcji, żeby z nią pracować, 

- zmiany w tekście będą nanoszone na zebraniach Rady Pedagogicznej, 

- każdy nowy pracownik otrzymuje egzemplarz Koncepcji, 

- raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu poprawek, innowacji i niedostatków, 

- rodzice zostaną zapoznani z Koncepcją na zebraniach grupowych, nauczyciele pozyskają 

informacje o akceptacji przez jawne głosowanie. 

 

 


