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CELE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA: 

 

1. WSPOMAGANIE DZIECI W ROZWIJANIU UZDOLNIEŃ I KSZTAŁTOWANIU CZYNNOŚCI INTELEKTUALNYCH 

NIEZBĘDNYCH W CODZINNYM  ŻYCIU I W DALSZEJ EDUKACJI 

 

2. WSPOMAGANIE RODZICÓW W WYCHOWANIU SZCZĘŚLIWEGO DZIECKA 

 

3. ROZWIJANIE SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ , KSZTAŁTOWANIE POSTAWY ,,ZDROWEGO STYLU ŻYCIA” 

 

4. WPROWADZANIE DZIECI W ŚWIAT SZTUKI I ROZWIJANIE UMIEJETNOŚCI PREZENTOWANIA OBSERWOWANEJ 

RZECZYWISTOŚCI, ODCZUĆ POPRZEZ RÓZNE FORMY EKSPRESJI ARTYSTYCZNEJ 

 

5. PROMOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOKALNYM 

 

6. WPROWADZANIE DALSZYCH ZMIAN MAJĄCYCH NA CELU POPRAWĘ BEZPIECZENSTWA DZIECI I PRACOWNIKÓW 

 

7. PROMOWANIE I ROZWIJANIE TALENTÓW 

 
8. POSZERZENIE OFERTY EDUKACYJNEJ PRZEDSZKOLA O ELEMENTY NOWATORSKIE I INNOWACYJNE 



 

Kierunki realizacji koncepcji 

 

Zadanie Forma realizacji Odpowiedzialny Uwagi 

 

Adaptacja dziecka               

w przedszkolu 

 

Organizowanie warunków działalności przedszkola pozwalających na 

zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji przedszkola przez dzieci 

i rodziców). 

 

dyrektor 

nauczyciele 

 

 

Rozpoznawanie 

indywidualnych potrzeb         

i możliwości dzieci 

 

Diagnozowanie umiejętności dzieci na podstawie analizy, obserwacji, rozmów              

z rodzicami 

 

wszyscy nauczyciele 

 

 

Rozwijanie zainteresowań 

dzieci 

 

Dostosowanie wyposażenia sal do potrzeb rozwijania potencjału dzieci. 

Umożliwianie dzieciom swobodnego wyboru aktywności zabawowej. 

Stwarzanie warunków do prezentacji i swoich umiejętności, zainteresowań 

 

 

wszyscy nauczyciele, 

nauczyciele 

 

Wzbogacanie wiedzy dzieci 

poprzez udział                     

w różnorodnych formach 

działalności 

 

Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej 

 

rada pedagogiczna 

 

Uczenie dzieci wyrażania 

uczuć i emocji 

 

Wykorzystywanie naturalnych sytuacji do rozpoznawania i radzenia sobie 

przez dzieci z emocjami. 

 

wszyscy nauczyciele 

 



Wykorzystywanie bajek w rozpoznawaniu, nazywaniu emocji. 

Rozwijanie odporności emocjonalnej poprzez realizację programu ,,Przyjaciele 

Zippiego” oraz udział w kampanii edukacyjnej ,,Śpij Spokojnie” 

 

Rozwijanie 

„optymistycznych cech 

charakteru” 

 

Opracowanie z ,,Kodeksu przedszkolaka” 

Przybliżanie dzieciom ,,Praw dziecka” 

Opowiadanie „terapeutycznych bajek” w kontekście kształconych cech 

charakteru. 

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach 

Podjęcie kroków w celu uzyskania różnorodnych certyfikatów 

Wykorzystywanie zabaw kształtujących charakter 

 

 

wszyscy nauczyciele 

 

dyrektor 

 

 

Promowanie zdrowego 

i bezpiecznego stylu życia 

 

Realizowanie programu profilaktyki przedszkola. 

Realizowanie programu ,,Moje dziecko idzie do szkoły” 

Tworzenie okoliczności umożliwiających rozwój fizyczny oraz wzrost 

świadomości prozdrowotnej dzieci i rodziców 

wszyscy nauczyciele 

 

 

 

Poszukiwanie efektywnych 

sposobów komunikacji 

z rodziną 

 

Ustalenie stałego dnia tygodnia i godzin konsultacji pedagogicznych 

nauczyciela z rodzicami. 

Zapraszanie rodziców na „zajęcia otwarte”. 

Organizowanie konsultacji ze specjalistami z PPP  (w zależności od potrzeb) 

lub innymi 

 

wszyscy 

nauczyciele 

specjaliści 

 



 

Włączanie rodziców 

oraz środowiska lokalnego 

w działania przedszkola 

 

 

 

 

 

Współorganizowanie przedsięwzięć: 

 Dzień Matki, Mikołaj, Gwiazdka, Dzień Babci i Dziadka 

 ,,Wieczór z optymistyczną bajką, teatrzyki” 

 Wycieczki 

 Festyn przedszkolny, kiermasze itp. 

Uczestniczenie w przedszkolnych konkursach 

Współpraca z instytucjami użyteczności publicznej, organizacjami 

Prezentowanie zamiłowań, hobby, talentów na forum grupy, przedszkola  

oraz w środowisku lokalnym 

 

wszyscy nauczyciele 

 

dyrektor 

 

 

 

 

 

 

 

Udział w akcjach 

charytatywnych na rzecz 

środowiska lokalnego 

Udział w akcjach charytatywnych ogłaszanych przez GOPS w Rozdrażewie 

Wspieranie krotoszyńskiego schroniska dla zwierząt 

Udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych (,,Góra Grosza”), zbiórka 

nakrętek po napojach 

Współudział w organizacji Gwiazdki dla dzieci, organizowanej przez GOPS      

w Rozdrażewie 

 

wszyscy nauczyciele, 

dyrektor 

 

 

 

 

Modernizacja bazy 

przedszkola 

 

Zakup pomocy dydaktycznych 

Doposażenie w sprzęt posiadający certyfikaty placu zabaw 

Przeprowadzanie remontów zgodnie z opracowanym projektem. 

wszyscy nauczyciele, 

dyrektor 

(po zapewnieniu 

środków finansowych 

przez organ 

prowadzący) 

 

 

 

 


