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KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA                             

na lata 2015-2018 
 

 

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. 

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji 

przedszkolnej, stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie  nadzoru 

pedagogicznego a także potrzeby przedszkola wynikające m.in. z oczekiwań 

rodziców naszych przedszkolaków. 

 

Charakterystyka przedszkola „Niezapominajka” 

Niepubliczne Przedszkole „Niezapominajka” znajduje się w Baninie,  

na ul. Sosnowej 17, na posesji Dworku Novello, w malowniczej, zielonej okolicy. 

Placówka czynna jest od godziny 7:00 do godziny 17:00. Nasi wychowankowie  

to dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. Dysponujemy przestronnymi salami, 

wyposażonymi w dostosowane do wieku dzieci kolorowe meble,  pomoce 

dydaktyczne, zabawki, oraz łazienki. Posiadamy również salkę gimnastyczną,  

na której dbamy o prawidłowy rozwój fizyczny naszych przedszkolaków, 

zapewniając im przy tym dużo radości. Dodatkowym miejsce do zabaw na świeżym 

powietrzu jest plac zabaw, z bezpośrednim wyjściem z sali. O małych ludzi dba 

wykwalifikowana kadra, zawsze uśmiechnięta i pełna zrozumienia. Nasza restauracja 

dba, aby posiłki dla dzieci były smaczne, zdrowe, urozmaicone i zbilansowane. 

 

Mały człowiek w naszym przedszkolu: 

→ jest najważniejszy, 

→ zawsze akceptowany takim, jaki jest, 

→ poznaje swoje prawa i obowiązki, 

→ jest wesołym optymistą, otwartym na drugiego człowieka, gotowy do 

 współpracy z innymi, 

→ czuje się bezpiecznie i dobrze, 

→ uczy się dostrzegać swoje mocne strony, buduje pozytywny obraz samego 

 siebie. 

→ korzysta z możliwości indywidualnego rozwoju i osiąga sukces, 

→ jest ciekawy, dociekliwy, twórczy, kreatywny,  chętnie podejmuje nowe 

 wyzwania, 
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→ jako absolwent jest przygotowany dydaktycznie, emocjonalnie i społecznie 

 do dalszego etapu edukacyjnego. 

 

Rodzic w naszym przedszkolu: 

▪ uzyskuje zawsze rzetelne informacje dotyczące postępów dziecka, jego 

 zachowań i przyczyn ewentualnych niepowodzeń, 

▪ otrzymuje pomoc specjalistów (PPP, logopeda, psycholog itp.), 

▪ chętnie współpracuje z nauczycielami, 

▪ włącza się w działania podejmowane na rzecz przedszkola, 

▪ wyraża swoją opinię o pracy przedszkola, 

▪ jest partnerem w tworzeniu atmosfery, 

▪ aktywnie uczestniczy w działaniach wychowawczych i dydaktycznych. 

 

Nauczyciel w naszym przedszkolu: 

▫ jest zawsze uśmiechnięty i serdeczny, dyspozycyjny i taktowny, 

▫ jest dla dziecka i przy dziecku, 

▫ to osoba aktywna i twórcza, w działaniach innowacyjna i zaangażowana, 

▫ aktywnie realizuje zadania przedszkola zgodnie z prawem oświatowym  

 i dokumentami placówki, stosując przy tym nowoczesne metody pracy oraz 

 tworząc i realizując własne programy dostosowane do potrzeb grupy  

 i przedszkola, 

▫ obserwuje i ocenia rozwój dziecka, wspierając go we wszystkich działaniach, 

 biorąc pod uwagę indywidualne predyspozycje każdego wychowanka, jego 

 umiejętności i uzdolnienia, 

▫  współpracuje z zespołem, rodzicami i środowiskiem lokalnym, 

▫ pozyskuje rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz 

 partnerów i przyjaciół przedszkola, 

▫ doskonali swoją wiedzę i umiejętności, podnosi kwalifikacje zawodowe, 

 wzbogaca warsztat pracy, chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem z innymi 

nauczycielami, monitoruje efektywność własnej pracy. 

 

Cele główne 

 z podstawy programowej, z oferty edukacyjnej, z priorytetów przedszkola: 

1. Tworzenie jak najlepszych warunków do zabawy, nauki i aktywności ruchowej. 

2. Rozwijanie dziecięcych talentów i zainteresowań zgodnie z ich możliwościami 

i potrzebami, poprzez zaangażowanie wszelkich możliwych zmysłów dziecka 

3. Działanie prozdrowotne i profilaktyczne. 
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4. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia. 

5. Uwrażliwianie na potrzeby innych. 

6.  Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci. 

7. Przestrzeganie praw dziecka. 

8. Doskonalenie form współpracy z rodzicami. 

 

Metody stosowane w przedszkolu: 

 

 Stosowane metody i formy pracy zapewniają wychowankom atrakcyjny, 

twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. 

 

Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego: 

Metody czynne: 

- metoda samodzielnych doświadczeń, 

- metoda kierowania własną działalnością dziecka, 

- metoda zadań stawianych dziecku, 

- metoda ćwiczeń utrwalających. 

1. Metody oglądowe: 

- obserwacja i pokaz, 

- osobisty przykład nauczyciela, 

- udostępnianie sztuki (dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane 

artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne). 

1. Metody słowne: 

- rozmowy, 

- opowiadania, 

- zagadki, 

- objaśnienia i instrukcje, 

- sposoby społecznego porozumiewania się, 

- metody żywego słowa. 

W naszej pracy wykorzystujemy również nowatorskie toki metodyczne, takie jak: 

· Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, 
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· Metoda Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz, 

· twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, 

· metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, E. Zielińskiej, 

· pedagogikę zabawy Klanza, 

· bajkoterapię i muzykoterapię. 

 

System motywacji dzieci 

System motywacji dzieci dotyczy eliminowania zachowań niepożądanych i prowadzi 

do nabywania właściwych nawyków, umiejętności i postaw, czyli: 

• prawidłowego wykonywania czynności higienicznych, rozwijania umiejętności 

samoobsługowych, utrzymania czystości przyborów toaletowych, 

poszanowania intymności, 

• przestrzegania umów grupowych w zabawach dowolnych: zakazu biegania  

w sali przedszkolnej, eliminacji zachowań agresywnych, przestrzegania 

kompromisu w zabawie, eliminowania hałasu, dbałości o porządek, 

• wyrabiania umiejętności zabawy i pracy w grupie, w zespole, podczas zajęć 

organizowanych i swobodnych, w szczególności: respektowania poleceń 

nauczyciela, współdziałania z kolegami, przyjmowania prawidłowej postawy, 

• kształtowania nawyków kulturalnego spożywania posiłków i właściwego 

zachowywania się przy stole: prawidłowej postawy przy stole, umiejętnego 

posługiwania się sztućcami, korzystania z kubka, eliminowania głośnych 

rozmów, nie przeszkadzania innym w jedzeniu, 

• przestrzegania umów dotyczących zachowania poza budynkiem 

przedszkolnym: przestrzegania zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, 

reagowania na sygnały nauczycielki, 

• zachowania postawy asertywnej w stosunku do osób obcych, bezpiecznej 

zabawy w ogrodzie przedszkolnym, poszanowania przyrody. 

 

Podstawowe zasady budowania systemu motywacji: 

1. Dobór nagrody do zainteresowań i upodobań dziecka. 

2. Łączenie nagród konkretnych ze społecznymi. 

3.  Stosowanie nagród zaraz po wystąpieniu zachowania pożądanego. 
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4. Przejście z nagradzania ciągłego do sporadycznego. 

5. Unikanie nadmiaru nagród. 

6. Konsultowanie nagród z rodzicami. 

7. Nagradzamy nie tylko efekt, ale również próby wykonania czynności, wysiłek. 

8. Nagrody powinny być różnorodne i weryfikowane. 

9. Tworzymy indywidualny system motywacji dla dzieci ze specjalnymi 

potrzebami i dzieci trudnych. 

 

Warunki dokonania wyboru potencjalnych wzmocnień: 

1. Bierzemy pod uwagę wiek dziecka, 

2. Dokładnie określamy zachowanie, które chcemy wzmacniać, zmienić. 

3. Jasno ustalamy i wypisujemy potencjalne wzmocnienia. 

4. Uwzględniamy we wzmocnieniach różnego rodzaju nowości. 

5. Wykorzystujemy wzmocnienia naturalne. 

 

Stosowane nagrody: 

◦ pochwała indywidualna, 

◦ pochwała przed grupą, 

◦ pochwała przed rodzicami/opiekunami, 

◦ nagroda poprzez sprawienie dziecku przyjemności przez nie wybranej (ulubiona 

zabawa, gra, naklejka itp.). 

 

Stosowane kary: 

◦ zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdy, naprawienie szkody, 

◦ odmówienie dziecku przyjemności, 

◦ czasowe odebranie przyznanego przywileju, 

◦ „karne krzesełko” - chwilowe wykluczenie dziecka z zabawy, w celu przemyślenia 

swojego zachowania. 
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System diagnozowania osiągnięć dzieci: 

Ewaluacja obejmuje diagnozę, analizę i pracę pedagogiczną opartą na 

wnioskach wynikających z diagnozy i analizy aktualnego stanu rozwoju dziecka. 

Diagnoza jest przeprowadzana na początku roku szkolnego (diagnoza wstępna), po 

pierwszym półroczu (diagnoza śródroczna), oraz na koniec roku szkolnego (diagnoza 

końcoworoczna). Dzięki tego typu diagnozowaniu kadra pedagogiczna poznaje efekt 

końcowy swojej rocznej pracy dydaktycznej, jak również na podstawie wniosków 

opracowuje kolejny etap edukacji. 

 

System diagnozowania: 

• I etap – rozpoznanie aktualnej sytuacji dziecka, jego potrzeb, zainteresowań 

(przeprowadzenie diagnozy wstępnej); 

• II etap - kształtujący– szczegółowe rozpoznanie stanu rozwoju i wspomaganie 

(dokumentowanie wyników); 

• III etap - diagnostyka – monitorowanie osiągnięć dzieci na bieżąco; 

• IV etap – ocena postępów po określonym cyklu kształcenia. 

 

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu przebiega w następujący sposób: 

• prezentacja dokonań dzieci – występy artystyczne (teatralne, taneczne, 

wokalne), wystawy prac dzieci; 

• arkusze obserwacji rozwoju dziecka (w ramach diagnozy przedszkolnej); 

• rozmowy z dziećmi 

• rozmowy z rodzicami. 

 

System informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci: 

• nauczyciel na początku roku szkolnego, podczas zebrania z rodzicami, 

informuje rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających 

z realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania; 

• nauczyciel, przez cały rok przedszkolny, zbiera prace dziecka w ustalony 

sposób i na życzenie rodzica udostępnia je; 

• podczas indywidualnych rozmów rodzic uzyskuje informacje o dziecku, które 

zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych oraz dzienniku zajęć 
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przedszkolnych gromadzonych przez nauczyciela; 

• rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach 

ogólnych, w trakcie indywidualnych konsultacji podejmowanych z inicjatywy 

nauczyciela lub rodzica; 

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

przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej; 

• nauczyciel na prośbę rodzica pisze opinię o gotowości szkolnej ucznia celem 

przedłożenia w szkole, do której będzie uczęszczać uczeń. 

Formy współpracy nauczycieli przedszkola: 

• spotkania na RP; 

• wymiana doświadczeń; 

• koleżeńskie obserwacje zajęć; 

• obserwacje zajęć wynikające z nadzoru pedagogicznego; 

• dzielenie się materiałami i wiedzą; 

• wzajemna pomoc i współpraca w dekoracji sal, organizacji uroczystości 

przedszkolnych, wyjazdów i wycieczek. 

Zasady współpracy wychowawczej z rodziną dziecka (przekazywanie rodzicom 

rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn 

ewentualnych niepowodzeń): 

Aby współpraca nauczyciela z rodziną dziecka była owocna, obie strony powinny 

zastosować się do poniższych zasad: 

1. Zasada partnerstwa (równorzędne prawa i obowiązki) – rodzice 

i nauczyciele to rodzaj wspólnoty. 

2. Zasada wielostronnego przepływu informacji. 

3. Zasada jedności oddziaływań (konieczność realizowania zgodnych ze sobą 

celów wychowania). 

4. Zasada pozytywnej motywacji (dobrowolny i chętny udział we współdziałaniu 

obu grup). 

5. Zasada aktywnej i systematycznej współpracy. 

Szczegółowe zasady współpracy: 

• w sytuacji wymagającej pomocy osób z zewnątrz, nauczyciel informuje rodziców  

o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno – pedagogicznej lub 

innej; 

 • nauczyciel zachęca rodziców do aktywnego udziału w uroczystościach 
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przedszkolnych oraz włącza rodziców i innych członków rodziny do podejmowania 

działań na rzecz przedszkola; 

• nauczyciel szerzy wiedzę pedagogiczną wśród rodziców; 

 • nauczyciel wraz z rodzicami/opiekunami tworzy pozytywną atmosferę  

w kontaktach z rodzina dziecka; 

• nauczyciel przeprowadza rozmowy indywidualne o postępach, potrzebach  

i ewentualnych niepowodzeniach dziecka. 

 

Zasady współpracy przedszkola ze środowiskiem lokalnym: 

 • podtrzymywanie tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym dla 

społeczności lokalnej; 

• współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, przychodnią lekarską, 

szkołą podstawową, policją, strażą pożarną, strażą miejską, teatrem „Miniatura”; 

 • włączanie się w organizowane na terenie gminy przedsięwzięcia kulturalne, 

konkursy oraz udział w niektórych imprezach o charakterze lokalnym  

i ogólnokrajowym. 

 

 

 

Kierunki pracy przedszkola na lata 2015-2018 

 

Rok szkolny 2015/16 „Mały odkrywca” 

 

„Nie zmuszajmy dziecka do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność. Nie każmy 

myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy 

dziecku pytać i powoli rozwijać jego umysły tak, by samo wiedzieć chciało.”  Janusz 

Korczak 

Każdy z nas najlepiej uczy się poprzez doświadczenie, działanie, aktywne 

uczestniczenie, również dziecko. Mały człowiek zadaje wiele pytań i dążąc do 

doskonałości popełnia wiele błędów, na które należy mu pozwalać. W tym roku 

szkolnym naszym zadaniem będzie stwarzanie optymalnych warunków do 

doświadczeń własnych dla naszych wychowanków. Zaplanowaliśmy działania 
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edukacyjne, w których dziecko przejmuje inicjatywę, zdobywa wiedzę podczas 

„żywych lekcji” przyrody, przeprowadzając liczne doświadczenia, odgrywając 

życiowe role w przedszkolnych teatrzykach, interpretując ruchem muzykę i wiele 

innych form. Jest to rok małego odkrywcy świata, życia i siebie samego. 

 

Rok szkolny 2016/17 „Dziecięcy artyzm – radosna twórczość” 

 

„Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec,  

że najwyższa jest radość z pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej 

tajemnicy. Radość triumfu i szczęście samodzielności, opanowania i władania.” 

Janusz Korczak 

Spontaniczna i radosna twórczość małego człowieka jest elementem łączącym świat 

zabawy ze światem nauki. Dziecko w sposób łatwy i przyjemny tworzy, pokonując 

swoje słabości. Prace plastyczne, które wykonuje dziecko są skarbnicą wiedzy dla 

nauczyciela: mówią o stanie rozwoju wychowanka, cechach charakterologicznych, 

oraz o ewentualnych problemach i zaburzeniach. W sposób naturalny twórczość 

plastyczna wspomaga rozwój dziecka, które uczy się wytrwałości, pomysłowości,  

a co najważniejsze, wypracowuje swój własny, niepowtarzalny styl. Również bycie 

małym aktorem jest bardzo istotne. Dziecko grając w teatrzykach, prezentując jakiś 

utwór muzyczny, recytując wiersz ma możliwość kształtowania pamięci, zdolności 

przeżywania, czy też odreagowania napięć. Zajęcia artystyczne, szeroko pojęte,  

są także elementem łączącym dzieci. Jest to doskonałe narzędzie integrujące grupę,  

a wszelkie działania w zespole to zawsze przednia zabawa, dzięki której nasi 

podopieczni pokonują  barierę komunikacyjną i uczą się siebie. To rok radosnego 

tworzenia małego artysty, zarówno plastyka, aktora jak i muzyka, ale przede 

wszystkim twórczej zabawy, pełnej radości i spontaniczności. 

 

Rok szkolny 2017/18 „Na sportowo – zdrowo i wesoło” 

 

„Każdy rodzaj sportu niesie ze sobą bogaty skarbiec wartości. Ćwiczenie uwagi, 

kształcenie woli, wytrwałości, odpowiedzialności, znoszenie trudu i niewygód, duch 

wyrzeczenia i solidarności, wierność obowiązkom – to wszystko należy do cnót 

sportowca.” Arkadiusz Gołaś 

Ważne jest aby nauczyć dziecko aktywnego spędzania czasu. Ruch jest naturalną 

potrzebą dziecka, którą przejawia w różnorodnych formach aktywności. Jest on 

wszechstronny, spontaniczny i cechuje wczesne fazy rozwojowe dziecka. Poprzez 

ruch mały człowiek poznaje również siebie, drugą osobę, otoczenie, w którym żyje. 
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Nie bez znaczenia są aspekty społeczne i wychowawcze. Dzięki prawidłowo 

kreowanej aktywności ruchowej możemy wdrażać przedszkolaka do kontaktu  

z drugim człowiekiem, kształtować umiejętności współdziałania, zdrowej 

rywalizacji, akceptacji i tolerancji. Głównym założeniem tego planu pracy jest 

upowszechnienie sportu, rekreacji i aktywności fizycznej wśród dzieci, ale również 

kształtowanie postaw i nawyków higieniczno – zdrowotnych poprzez wdrażanie do 

zdrowego stylu życia poprzez umiejętne korzystanie z takich czynników jak ruch, 

powietrze, woda, słońce, przestrzeń. Przez cały rok poprzez zabawę będziemy 

pracować nad: rozwijaniem i doskonaleniem ogólnej sprawności ruchowej 

wykorzystując różnorodne formy aktywności ruchowej, nabywaniem ogólnej 

sprawności i zwinności, doskonaleniem utrzymywanie równowagi, wzmacnianiem 

grup mięśniowych odpowiedzialnych za prawidłową postawę, doskonaleniem 

umiejętności pokonywania coraz trudniejszych zadań ruchowych, ale również 

nabywaniem umiejętności rozładowywania napięć i emocji. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


