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PODSTAWA PRAWNA 
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz.996 ze zm.) 

2. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018r. poz. 1457) 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. 

U. 2017, poz. 1658).  

4.  Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły 

podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017r. poz. 356) 

5.  Statut Przedszkola nr 3 w Działdowie 

 

I. Charakterystyka placówki 

       Przedszkole  nr 3 w Działdowie swoim nauczaniem i wychowaniem obejmuje ok. 150 

dzieci – w 6 oddziałach przedszkolnych. Przedszkole czynne jest codziennie od godz. 6.30 do 

17.00. Ramowy rozkład dnia ułożony jest zgodnie z zaleceniami podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego. 

       Zatrudniamy kreatywną kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje 

pedagogiczne, w tym nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe takie jak: rytmika, język 

angielski, zajęcia ogólnorozwojowe z elementami gimnastyki korekcyjnej i zajęcia 

specjalistyczne: logopedię i terapię pedagogiczną. Nasza kadra ustawicznie doskonali swoje 

umiejętności, aby zapewnić wychowankom kreatywną edukację na najwyższym poziomie. 

Przedszkole zapewnia dzieciom optymalne, bezpieczne warunki wszechstronnego rozwoju, 

oferuje atrakcyjne zajęcia dodatkowe i kółka zainteresowań. Podstawową formą aktywności 

jest zabawa. Dzięki niej i własnym doświadczeniom przedszkolaki zdobywają wiedzę i 

umiejętności.  

       Przedszkole dużą wagę przywiązuje do współpracy z rodzicami i środowiskiem 

lokalnym. Organizujemy m.in. pikniki rodzinne, imprezy okolicznościowe, spotkania , 

pogadanki, pokazy, itp. Dzieci wraz z nauczycielami biorą częsty udział w różnorodnych 

konkursach i wydarzeniach na szczeblu miejskim i ogólnopolskim. 

       Zapewniamy dzieciom przebywanie w estetycznie urządzonych pomieszczeniach, 

wyposażonych w środki dydaktyczne i nowoczesne pomoce edukacyjne pozwalające na 

właściwą realizację przyjętych programów. Teren przedszkola sprzyja wszechstronnym 

różnorodnym zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych. 

      Wszyscy pracownicy poprzez swoje działania dążą do tego, by tworzyć przedszkole 

będące miejscem bezpiecznym, przyjaznym, otwartym na oczekiwania i potrzeby wszystkich 
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wychowanków, rodziców. Robimy wszystko by było miejscem, gdzie można pokonywać lęki, 

uczyć się miłości, dobroci i dostrzegania piękna, a poziom naszej pracy był efektem 

współpracy całego zespołu pracowników przedszkola z rodzicami, władzami miasta, 

instytucjami wspierającymi przedszkole. 

 

II. Cele i zadania przedszkola 

 

1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności 

statutowej przedszkola 

 Przedszkole osiąga cele zgodne z podstawą programową, planami miesięcznymi, koncepcją 

pracy przedszkola oraz zgodnie z polityką oświatową państwa. 

 Działania przedszkola nastawione są na twórczy rozwój dzieci, nabywanie przez nie 

wiadomości  i umiejętności poprzez działanie i doświadczanie. 

 W przedszkolu realizowany jest program wychowawczo-profilaktyczny uwzględniający 

system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci. Funkcjonuje również ujednolicony 

zbiór umów z dziećmi określający zasady współżycia w grupie, przy zachowaniu swojej 

indywidualności, bezpiecznych zachowań i poszanowania dla otaczającego nas świata. 

 Przedszkole rozpoznaje i rozwija zainteresowania dzieci. 

 Prowadzona jest praca z dzieckiem zdolnym zgodnie z wytyczonymi kierunkami pracy 

uwzględniającymi potrzeby i możliwości dziecka. 

 Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z trudnościami rozwojowymi poprzez indywidualną 

pracę z nauczycielem, specjalistami. 

 W przedszkolu prowadzone są zajęcia adaptacyjne, których celem jest ułatwienie dzieciom i 

ich rodzicom wejścia w społeczność przedszkolną. 

 Przedszkole współpracuje z rodziną dziecka, zgodnie z opracowanymi procedurami, w celu 

ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, rodzice są informowani o postępach i rozwoju 

dziecka. 

 W przedszkolu sprawnie działa Rada Rodziców, której przedstawiciele będący 

reprezentantami rodziców aktywnie współdziałają w organizacji i działaniach przedszkola. 

2. Procesy zachodzące w przedszkolu 

 W przedszkolu funkcjonuje system diagnozowania wiadomości, umiejętności i możliwości 

dzieci. Dzieciom udzielana jest pomoc w wyrównaniu szans edukacyjnych i rozwoju w ich 

własnym tempie. 

 Przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwości realizacji własnych pasji, zainteresowań. 



4 
 

 W przedszkolu wdrożona jest oferta zajęć zawierająca nowatorskie rozwiązania i formy 

pracy z dzieckiem. 

 Dyrektor prowadzi nadzór pedagogiczny, którego wyniki służą opracowaniu działań 

podnoszących jakość pracy. 

 Personel ściśle współpracuje ze sobą w celu ujednolicenia działań wychowawczo - 

opiekuńczo - dydaktycznych, wzbogacenia warsztatu pracy i ustawicznego doskonalenia 

jakości pracy. 

 Nauczyciele są motywowani do wprowadzania własnych projektów, konstruowania 

programów własnych i wprowadzania innowacyjnych metod. 

METODY PRACY 

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystujemy metody aktywne, 

problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem 

uwzględniają podstawą formę jego aktywności tj. zabawę.  

Do metod tych należą m.in.: 

 Metoda prof. E. Gruszczyk –Kolczyńskiej – dziecięca matematyka - zabawy matematyczne 

mające na celu zapewnienia dziecku sukcesów w nauce matematyki  

 Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne - zabawy ruchowe uczące świadomości własnego 

ciała i otaczającej przestrzeni, nawiązanie kontaktu z innymi za pomocą dotyku i ruchu  

 Metoda opowieści ruchowej– uczy dzieci koncentracji na opowiadaniu, rozumienia jego 

przekazu, a przede wszystkim - pobudza wyobraźnię i zachęca do kreatywności podczas 

wyrażania ruchem treści opowiadania czytanego lub mówionego przez nauczyciela. 

 Metoda K. Orffa – kładzenie nacisku na kształcenie poprzez zabawę, rozwijanie 

muzykalności dzieci, integracja muzyki, słowa i ruchu. 

 Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza – 

zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji  

 Kinezjologia edukacyjna Dennisona – program ćwiczeń ruchowych, graficznych, 

relaksacyjnych, aktywizujących proces uczenia się  

 Metody relaksacyjne – zabawy i ćwiczenia sprzyjające rozładowaniu emocji, dające 

możliwość odpoczynku i osiągnięcia sukcesu. 

 Bajkoterapia - metoda pracy z dzieckiem, dzięki której możemy niezwykle skutecznie 

pomagać i wspierać nasze pociechy w oswajaniu uczuć  –  własnych i cudzych – oraz w 

budowaniu zdrowych relacji z innymi. 
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 Zabawy paluszkowe –  Poprawiają sprawność manualną, niezbędną przy nauce pisania, mogą 

być stosowane jako wstępny etap tej nauki lub w ramach terapii u dzieci z obniżoną 

sprawnością. Wierszyki wzbogacają słownictwo dziecka, wpływając na rozwój mowy. 

 Burza mózgów – metoda aktywizująca, pobudzająca do aktywnego myślenia i działania  

 Metoda projektu – pozwala dzieciom na samodzielne rozwijanie zainteresowań, kierowanie 

własnym uczeniem się podczas gdy nauczyciel pełni funkcję wspomagającą, kierującą i 

organizującą. 

 Techniki parateatralne: 

Drama – angażuje dziecko całościowo, jego emocje, jego ciało i wyobraźnię. Rozwija 

umiejętności ruchowe oraz językowe. 

Pantomima –  Połączenie ruchu, gestu, mimiki, pozwala ona na ujawnianie swoich uczuć, 

oraz emocji.  

3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym 

 Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi  w środowisku 

lokalnym. 

 W przedszkolu wypracowane zostały zasady działania w zakresie współpracy z rodzicami i 

wzmacniania ich ról. 

 Absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do dalszej edukacji. 

 Działalność przedszkola promowana jest w środowisku lokalnym. 

4. Zarządzanie przedszkolem 

 Praca nauczycieli oparta jest na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji 

pracy przedszkola. Nauczyciele planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i 

formy pracy.  

 Nauczyciele systematycznie uczestniczą w doskonaleniu zawodowym, zdobywaniu wiedzy i 

umiejętności, która ma wpływ na jakość pracy przedszkola. 

 Dyrektor jest kreatywny i konsekwentny w działaniu, preferuje nowatorskie i aktywne 

metody pracy z dziećmi. 

 Dyrektor motywuje nauczycieli do zespołowej pracy przy opracowywaniu i realizacji działań 

przedszkola oraz pozyskuje informacje o efektywności tych działań, nauczyciele mają jasno 

określone obowiązki dodatkowe. 

 Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców w celu zapewnienia 

sprawnego funkcjonowania pracy przedszkola i podnoszenia jakości pracy. 
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 Proces edukacyjny ma charakter zorganizowany – nauczyciele planują i organizują proces 

edukacyjny, dokonują jego ewaluacji, dokumentują ją a wyciągnięte wnioski służą 

planowaniu dalszej pracy. 

 Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów i 

projektów, sprzyjają zabawie, doświadczaniu  i wypoczynkowi. 

 Sprawność organizacyjna przedszkola oparta jest na statucie, regulaminach wewnętrznych i 

procedurach. 

III. Misja przedszkola 

"Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata 
a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje - przeżyje wraz z dziećmi wiele 

natchnionych chwil." 
Janusz Korczak 
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IV. 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. 

Przedszkole 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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DZIECI W NASZYM PRZEDSZKOLU 

 

  czują się bezpiecznie, 

  mają możliwość indywidualnego rozwoju, 

  są wesołe, zadowolone, mają poczucie własnej wartości, 

  posiadają konkretną wiedzę, 

  uczą się dostrzegać potrzeby innych ludzi, pomagają im i z nimi współpracują, 

  są ciekawe poznawczo i aktywne twórczo, kreatywne, chętnie podejmują nowe 

wyzwania, 

  mają szacunek dla samych siebie i innych ludzi niezależnie od wyznania, poglądów, 

płci,  kultury i umiejętności, 

  poznają swoje prawa i obowiązki, 

 osiągają dojrzałość szkolną, gwarantującą z powodzeniem rozpoczęcie nauki w szkole, 

 są akceptowane takie, jakie są. 
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RODZICE W NASZYM PRZEDSZKOLU 

 
 

  otrzymują rzetelną informację o postępach i niepowodzeniach dziecka, 

  współpracują z nauczycielami, 

  aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola, 

  otrzymują zgodnie z potrzebami pomoc specjalistów wg  możliwości przedszkola, 

  są na bieżąco informowani o wydarzeniach w przedszkolu, 

  wyrażają swoją opinię o pracy przedszkola, 

  są partnerami w tworzeniu i działalności przedszkola. 

  

NAUCZYCIELE W NASZYM PRZEDSZKOLU 

 

 

 
 

 
  wspierają rozwój dziecka, jego umiejętności, predyspozycje i uzdolnienia, 

  obserwują i diagnozują jego rozwój, 
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  są aktywni i kreatywni, innowacyjni, taktowni, zaangażowani w pracę przedszkola, 

  aktywnie realizują zadania przedszkola zgodnie z prawem oświatowym i dokumentami 

placówki, 

  współpracują z zespołem, rodzicami i środowiskiem lokalnym, 

  pozyskują rodziców do różnorodnych działań na rzecz przedszkola, 

 doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe, 

 dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. 

  

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNO – OBSŁUGOWI W NASZYM 

PRZEDSZKOLU 

 
 

  w sposób kulturalny i miły odnoszą się do dzieci i rodziców, 

  solidnie wykonują swoją pracę, 

  zawsze służą pomocą, 

  czuwają nad bezpieczeństwem dzieci, 

  współpracują z gronem pedagogicznym, 

  zwracają uwagę na zdrowe odżywianie dzieci, 

  doskonalą swoją wiedzę. 

 

V. Model absolwenta 

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze 

funkcjonować w roli ucznia: 

Wykazuje:  

 motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,  

 chęć poznawania świata, 

 umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych 

wiadomości, uważnego słuchania,  

 umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałości, 

 umiejętność radzenia sobie z trudnościami (nie zniechęca się, gdy mu się coś nie uda, 

podejmuje próby radzenia sobie z zadaniem), 

 umiejętność współpracy w grupie (podporządkowuje się poleceniom, normom, umie 

współdziałać z innymi), 

 tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań. 
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 samodzielność,  

 odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami).  

Posiada:  

 zdolność do obdarzania nauczycieli i innych osób dorosłych uwagą  

i porozumiewania się z nimi w zrozumiały dla nich sposób,  

 wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia, 

 podstawową wiedzę o świecie,  

Potrafi :  

 cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,  

 posługiwać się zdobyczami techniki. 

Rozumie, zna przestrzega:  

 prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi, 

 zasady bezpieczeństwa, zasady higieny, dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną,  

 zasady kultury współżycia, postępowania,  

 kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe, 

 potrzebę szanowania przyrody i środowiska (prezentuje postawę proekologiczną), 

Nie obawia się:  

 występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole,  

 chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami,  

 wykazywać inicjatywy w działaniu,  

 wyrażać swoich uczuć.  

VI. Formy współpracy z rodzicami obejmują: 

 
 zebrania ogólne z rodzicami oraz z Radą Rodziców,  

 zebrania grupowe,  

  zajęcia adaptacyjne z udziałem nowo przyjmowanych dzieci i ich rodziców,  

 dążenie do ujednolicania metod wychowawczych służących właściwemu rozwojowi 

dziecka, 

 konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub rodzica,  

 prowadzenie kącika dla rodziców m.in. informacje na temat realizacji podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego, eksponowanie prac dzieci,  

 organizację i prowadzenie zajęć oraz  ,,drzwi otwartych” dla rodziców,  

 nowatorską formę kontaktów z Rodzicami, tj. prowadzenie  poczty elektronicznej, 
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 włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych, 

 włączanie Rodziców do współtworzenia dokumentów przedszkolnych m.in.: 

programu wychowawczo-profilaktycznego, statutu przedszkola, koncepcji pracy 

przedszkola, 

 organizowanie  zajęć warsztatowych, prelekcji i konsultacji z udziałem specjalistów 

(np. psycholog, pedagog, lekarz), 

  udzielanie przez rodziców informacji o pracy przedszkola, wyrażanie opinii, 

wypełnianie ankiet, 

 angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i grup, m.in. pomoc w 

przeprowadzaniu remontów, sponsorowanie zakupu mebli, zabawek, pomocy 

dydaktycznych, wykonywanie pomocy . 

 

VII. Formy współpracy ze środowiskiem obejmują: 

 

 włączanie się w organizowane przedsięwzięcia kulturalne, konkursy oraz udział w 

niektórych  imprezach o charakterze lokalnym, 

 zapraszanie władz samorządowych do udziału w wydarzeniach przedszkola, 

 prezentowanie działalności przedszkola w lokalnych mediach, 

 udział w ogólnopolskich akcjach i programach oraz w imprezach organizowanych przez 

środowisko lokalne, 

 współpraca z innymi placówkami oświatowymi oraz instytucjami, 

 umożliwianie studentom uczelni pedagogicznych możliwości odbywania stażu i praktyk, 

 organizowanie akcji wspierających działalność schronisk dla zwierząt oraz                                                       

innych akcji o charakterze charytatywnym. 

 

VIII. Promocja placówki 

 
       Działania promocyjne obejmują:  

 prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników 

przedszkola,  

 dbanie o jak najlepszą opinię o placówce w środowisku lokalnym, 

 organizacja uroczystości międzyprzedszkolnych, prezentacja umiejętności dzieci,  

  prowadzenie kroniki przedszkola, strony internetowej przedszkola,  

 prezentacja wydarzeń mających miejsce w przedszkolu w lokalnej prasie i mediach,  
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 zapraszanie  gości do placówki przy różnych okazjach, 

 dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,  

 udział w imprezach lokalnych, konkursach na szczeblu gminnym, powiatowym i 

ogólnopolskim. 

 

IX. Wskaźniki efektywności – kryteria sukcesu 

 

 poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o elementy nowatorskie i innowacje 

pedagogiczne, 

 wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci, 

 wzrost efektywności pracy nauczycieli, dobra współpraca w zespole, 

 zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem, 

 zadowolenie rodziców z oferty edukacyjnej przedszkola, dobra opinia o działalności 

przedszkola, 

 zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole, 

 upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku, 

 wzrost motywacji i zadowolenia personelu z dobrze spełnionego obowiązku, 

 stałe wzbogacanie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne, multimedia. 

 

X. NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA KONCEPCJI: 

 
1) Realizacja podstawowych założeń reformy oświaty. 

2) Realizacja misji i wizji placówki. 

3) Dbałość o wszechstronny rozwój intelektualny dziecka. 

4) Nauka samodzielności, odpowiedzialności i podstawowych zasad bezpieczeństwa. 

5) Wychowanie w aspekcie zasad moralnych i społecznych. 

6) Indywidualizowanie procesu nauczania. 

7) Wykorzystywanie różnorodnych metod nauczania. 

8) Wieloaspektowa obserwacja dzieci i dostosowywanie odpowiedni metod wychowawczo-

dydaktycznych do poziomu każdego wychowanka. 

9) Diagnozowanie za pomocą wielu narzędzi badawczych usprawniających procesy rozwoju 

dziecka.  
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10) Rozwijanie u wychowanków optymistycznych cech charakteru (dobroć, empatia, 

otwartość, odporność emocjonalna, kreatywność, umiejętność współdziałania). 

11) Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania do środowiska rodzinnego i   

przedszkolnego;  

12) Wspomaganie dzieci w rozwoju uzdolnień. 

13) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w celu niwelowania deficytów rozwojowych. 

14) Wspomaganie rodziców w wychowaniu. 

15) Współpraca ze środowiskiem lokalnym. 

16) Promocja placówki. 

Cele szczegółowe koncepcji pracy przedszkola: 

●  wspieranie wychowanków w ich wszechstronnym rozwoju intelektualnym, niezbędnym w 

edukacji i podejmowaniu działań w życiu codziennym, 

● wskazywanie pozytywnych i negatywnych aspektów wychowawczych poprzez właściwy 

przykład i okazywanie wsparcia w budowaniu indywidualnego świata wartości dziecka, 

● uczenie własnej świadomości i odporności emocjonalnej poprzez rozwijanie umiejętności 

radzenia sobie w sytuacjach życia codziennego, w tym także zdolności znoszenia porażek, 

● stwarzanie warunków do swobodnego kształtowania umiejętności społecznych 

wychowanków, poprzez różnorodne działania nauczyciela wspomagające rozwijanie 

poprawnych relacji z rówieśnikami i dorosłymi, 

● organizowanie różnorodnych form wspólnej nauki i zabawy w grupie dzieci o 

zróżnicowanych    możliwościach fizycznych i intelektualnych; 

● dbałość o aspekty zdrowotne wychowanków, poprzez realizację zabaw ruchowych, ćwiczeń 

wspomagających rozwój poszczególnych grup mięśni, jak również działań mających na celu 

doskonalenie koordynacji, orientacji i współpracy w zespole, 

● rozszerzanie świata wiedzy dziecka w aspektach: społecznych, przyrodniczych, 

technicznych, językowych, w tym przede wszystkim, zdolności formułowania swoich 

przemyśleń i wypowiedzi  w sposób zrozumiały- poprawny gramatycznie, 

● ukazywanie różnorodnych form wyrazu i wypowiadania się na poszczególne tematy za 

pomocą muzyki, form teatralnych, plastycznych z zachowaniem norm estetycznych, 

● przybliżanie świadomości przynależności do grup społecznych, rówieśniczych, 

narodowościowych oraz wspieranie w kształtowaniu postawy patriotycznej, 
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● dbałość o indywidualizację procesu nauczania dzieci, w zależności od możliwości, 

umiejętności wychowanków, dostosowywanie tempa i treści programowych niezbędnych w 

efektywnym procesie edukacyjnym dzieci, 

●  inicjowanie działań edukacyjnych za pomocą inspiracji nauczyciela, która wzmaga 

ciekawość dziecka, a tym samym poprawia tempo, skuteczność, chęci przyswajania wiedzy i 

umiejętności, 

● włączanie rodziców do procesu wychowania i wspierania nauczyciela w kształtowaniu 

właściwej osobowości dziecka, 

● głębokie poszanowanie osobowości dziecka, zapewnienie mu jak największej 

samodzielności i niezależności od dorosłych, 

● wyzwalanie radości z poznawania i uczenia się. 

 

XI. Kierunki realizacji koncepcji pracy na lata 2018-2022 

 

1. Przedszkolak małym patriotą. 

2. Muzyka źródłem wszechstronnego rozwoju dziecka.  

3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci z 

wykorzystaniem nowatorskich form i metod. 

4. Bezpieczeństwo i higiena na co dzień. 

Priorytety na rok szkolny 2018/2019 

Poszerzanie wiedzy dotyczącej własnej ojczyzny, poprzez korzystanie z różnorodnych 

materiałów historycznych i filmów edukacyjnych oraz współpracy z lokalnymi historykami, 

działaczami Miłośników Ziemi Działdowskiej. Poznawanie twórczości polskich artystów oraz 

ich dzieł. Nabywanie świadomości dotyczącej własnego pochodzenia i kraju. 

Priorytety na rok szkolny 2019/2020 

Ekspresja muzyczna i edukacja regionalna w różnych formach działalności dzieci. 

Kształtowanie wrażliwości estetycznej i słuchowej z wykorzystaniem elementów ruchu i 

muzyki podczas różnorodnych form aktywności dzieci w przedszkolu proponowanych przez 

nauczyciela. 

Priorytety na rok szkolny 2020/2021 

Kształtowanie wśród przedszkolaków zainteresowań czytelniczych, poprzez stosowanie przez 

nauczycieli inspirujących, nowatorskich form i metod pracy z dziećmi, współpracę z 

Rodzicami, pracownikami bibliotek, szkołami itp., budowanie świata wartości moralnych, 
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umiejętności poznawczych na podstawie różnorodnych tekstów literackich. Inspirowanie 

dzieci do rozwijania wyobraźni i samodzielnego tworzenia, jak również do właściwego 

analizowania i obrazowania literatury. 

 

Priorytety na rok szkolny 2021/2022 

Poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa poprzez korzystanie z różnorodnych form 

teoretycznych i praktycznych podczas zajęć dydaktycznych oraz wszelkich innych działań z 

dziećmi realizowanych w przedszkolu. Kontynuowanie edukacji dotyczącej ogólnie pojętej 

higieny dzieci (czystość, kultura spożywania posiłków, dobór ubioru itp.). 

XII. Ewaluacja 

Ewaluacja koncepcji pracy będzie prowadzona na bieżąco na koniec danego roku szkolnego: 

       1)na koniec roku szkolnego 2018/2019 

       2)na koniec roku szkolnego 2019/2020 

       3)na koniec roku szkolnego 2020/2021 

       4)na koniec roku szkolnego 2021/2022. 

Wyniki ewaluacji będą przedstawiane na radzie pedagogicznej podsumowującej pracę w 

danym roku szkolnym oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach. 

 

 

 


