
KONCEPCJA PRACY

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 22

"Kraina Ekoludków" 

w Zielonej Górze

na lata 2019/2024

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, Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r w sprawie nadzoru 

pedagogicznego (Dz.U,z 2017 poz. 1658).

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, wnioski z wewnętrznej ewaluacji pracy przedszkola

O NASZEJ PLACÓWCE

Przedszkole jest placówką o profilu ekologicznym - prozdrowotnym 

Zlokalizowane jest w pobliżu lasu, co bardzo sprzyja edukacji ekologicznej i 
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prozdrowotnej  dzieci. Oprócz zajęć dydaktycznych z zakresu ekologii 

prowadzona jest w przedszkolu gazetka ekologiczna, oraz kółko ekologiczne i 

kółko małego badacza przez naszych  nauczycieli. Corocznie organizujemy

 Festiwal Piosenki Ekologicznej oraz współpracujemy ze Szkołą Ekologiczną. Od

września 2010 roku realizowana jest innowacja pedagogiczna – Program Edukacji

Ekologiczno-Środowiskowy w przedszkolu. Nasza placówka przynależy do sieci 

Szkół i Placówek Promujących Zdrowie. W przedszkolu realizowane są programy

prozdrowotne, realizujemy szereg działań z zakresu promocji zdrowia i zdrowego

stylu życia. Koordynator od promocji zdrowia dba o rozpowszechnianie 

informacji i umieszczenie na gazetce przedszkolnej wszelkich przedsięwzięć 

realizowanych w przedszkolu w zakresie promocji zdrowia. 

W ramach pracy wychowawczo – dydaktycznej z dziećmi realizowane są również 

programy:

 Program wczesnej adaptacji "Lubię przedszkole".
 Program podnoszenia efektywności kształcenia w zakresie pracy z dzieckiem 

zdolnym i z trudnościami.
 Międzynarodowy program Partnership for Children – "Przyjaciele Zippiego".
 Przedszkolny program wychowawczo – profilaktyczny.
 Plan pracy Szkoły Promującej Zdrowie
 Program Ekologiczny "Kubusiowi Przyjaciele Natury".
 „Czytam , liczę, poznaję świat- wychowanie do czytelnictwa”
 Program „ Dziecięce Emocje”
 Projekt „ Mały miś w świecie wielkiej literatury”
 Program patriotyczny „ Polska Moja Ojczyzna”

Atutem przedszkola jest okazały ogród, który znajduje się na terenie ogrodzonym. Plac 

zabaw  posiada szereg atrakcyjnych , certyfikowanych sprzętów zapewniających 

dzieciom bezpieczną zabawę i rozwijających ich sprawność ruchową. Na terenie placu 

zabaw znajduje się również scena, która służy dzieciom w spieraniu zdolności 

artystycznych. Ciekawą atrakcją jest znajdujący się na terenie ogród botaniczny, z 
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oryginalnymi nasadzeniami pomagający w zajęciach z dziećmi z zakresu przyrody. 

Dzieci uczęszczające do przedszkola zamieszkują głównie osiedle, na którym mieści się 

placówka.

W przedszkolu funkcjonuje 8 grup: 3, 4, 5, 6 – latki. Na dzień 1 września 2019 r. 

placówka zatrudnia 25 nauczycieli, oraz 18 pracowników administracji i obsługi.

Zdobyte certyfikaty:

 Centyfikat Jakości "Partnerskie Przedszkole"
 Certyfikat "Kubusiowi Przyjaciele Natury"
 Certyfikat "Kraina Dzieci w Europie"
 Certyfikat "Optymistyczne Przedszkole".
 Certyfikat “ Przedszkole dobrze przygotowujące do szkoły”
 Certyfikat „ Rowerowy autochodzik”
 Certyfikat „ Przedszkole dobrych praktyk”
 Certyfikat ogólnopolski „ Uczymy dzieci programować”
 Certyfikat „ Mały miś w świecie Internetu”
 Certyfikat „ Bezpieczne Przedszkole”
 Certyfikat „ Mały miś w świecie literatury”
 Certyfikat „ Miejsce przyjazne dzieciom i młodzieży  z cukrzycą nr 1” 
 Certyfikat „ Postaw na rodzinę”
 Certyfikat Dobroczynności

Otrzymaliśmy także wiele nagród i wyróżnień:

 Dyplom za udział w akcji "Bezpieczny Przedszkolak"
 Dyplom za udział w Przeglądzie Teatrzyków Dziecięcych
 Dyplom za udział w Przeglądzie Teatrzyków Rodziców "Kochamy Bajki"
 Dyplom i puchary za zajęcie III miejsca w 2010 r; II miejsca w 2011 r.; II miejsca

w 2013 roku  w Międzyprzedszkolnym Sportowym Turnieju Rodzinnym
 Dyplom dla zespołu wokalnego MP-22 za zajęcie I miejsca w kategorii śpiew w 

III Miejskim konkursie „ Małe Talenciaki” pod patronatem Prezydenta Zielonej 
Góry.

 Dyplom za prezentację przedszkoli Lubuskiego Trójmiasta podczas Winobrania 
2010 roku.

 Dyplom za udział w przeglądzie piosenki przedszkolnej pod hasłem „ Śpiewaj 
razem z nami” w 2012 roku, pod patronatem Radia Zachód i lubuskiego 
Kuratorium Oświaty.
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 Dyplom za udził w Turnieju Tańca Towarzyskiego – „Taneczne kroki 
Przedszkolaków”.

 Dyplom za zajęcie III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie plastycznym 
Akademia Misia Haribo.

 Dyplom i puchar za zajęcie II miejsca w finale Międzyprzedszkolnego Turnieju 
sportowego.

 Dyplom za udział w Ogólnopolskim Konkursie plastycznym „ Mieszkańcy 
Bałtyku”.

 Wyróżnienie w ogólnopolskim Konkursie plastycznym „ moja mała Ojczyzna –
mieszkam w …” pod patronatem MEN, Rzecznika Praw dziecka, Związku Miast 
Polskich.

 Zajęcie II miejsca w konkursie plastycznym „ Bocian i jego sąsiedzi”.
 Wyróżnienie w konkursie plastycznym „ Tradycje wielkanocne w moim domu”.
 II miejsce w Turnieju piłki nożnej „ O puchar Świętego Mikołaja” pod 

patronatem Prezydenta Zielonej Góry Janusza Kubickiego.
 Dyplom za zajęcie III miejsca  w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla 

Optymistycznych Przedszkoli "Pluszowy Miś na wczoraj, jutro i dziś".

AKCJE CHARYTATYWNE:

 Akcja „Góra Grosza”
 Akcja „Pomagamy zwierzętom ze schroniska przetrwać zimę”
 Akcja „Cała Polska czyta dzieciom”
 Udział w Święcie Niepodległości
 Udział w sadzeniu żonkili „Pola Nadziei „ na rzecz Hospicjum i ludzi z chorobą 

nowotworową.
 Zbiórka nakrętek plastikowych na wózek inwalidzki dla chorego dziecka.
 Szlachetna Paczka
 Fundacja na cztery łapy
 Fundacja Rondo- ludzi wychodzących z bezdomności

BAZA PRZEDSZKOLA

Placówka posiada 8 sal dydaktycznych wyposażanych w meble i pomoce dydaktyczne,

hol, salę gimnastyczną, , salę do zajęć plastycznych, ogród przedszkolny,

zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne.
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ORGANIZACJA ORAZ ZASOBY RZECZOWE I OSOBOWE PRZEDSZKOLA

Przedszkole  nr  22  "Kraina  Ekoludków"  w  Zielonej  Górze zatrudnia  kadrę

pedagogiczną  mającą  wysokie  kwalifikacje  pedagogiczne,  a  także  kwalifikacje

specjalistyczne: specjalistę w zakresie terapii pedagogicznej, logopedę, rytmika, plastyka,

informatyka,  psychologa.  W  celu  tworzenia  nowych  perspektyw rozwoju  oraz

kreatywnego rozwiązywania pojawiających się problemów powołano zespoły zadaniowe

ds.:  wychowania,  do  spraw  pomocy  psychologiczno  –  pedagogicznej,  do  spraw

planowania, diagnozowania rozwoju dzieci, promocji i ewaluacji. Kadra tworzy życzliwą

atmosferę  współdziałania.  Systematycznie  doskonali  organizację  i  przebieg  procesów

wspomagania oraz edukacji dzieci. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim

poziomie poprzez uruchomienie procedury oceniania i nagradzania. 

Pomieszczenia  przedszkolne,  wyposażenie  przedszkola,  w  tym  środki

dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów. Nowoczesne meble i kąciki

zainteresowań  oraz  atrakcyjne  zabawki  zachęcają  do  swobodnej  zabawy.  Teren

przedszkolny  sprzyja  zabawom  na  powietrzu  oraz  prowadzeniu  obserwacji

przyrodniczych.

MISJA PRZEDSZKOLA

Misją naszego przedszkola jest zapewnienie każdemu dziecku wszechstronnego rozwoju

jego  telentów  i  zdolności,  bez  nacisku  i  przymusu,  a  poprzez  rozbudzenie  jego

ciekawości i zaspokojenie naturalnej potrzeby poznania otaczającego świata.

Nasze przedszkole:

 zapewnia dzieciom opiekę i bezpieczeństwo;

 tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka;

 wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców;

 kształtuje postawy moralne i proekologiczne;

 promuje zdrowie fizyczne i psychiczne;

 przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka;
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 organizuje sprawne zarządzanie placówką;

 analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

Nasze  hasło  to:  „Wszystkie  przeżycia  wczesnego  wieku,  które  zostaną  w  dziecku

obudzone i rozwinięte, zostaną mu przez całe życie".

WIZJA

Wizja naszego przedszkola to przedszkole partnerskie otwarte na oczekiwania i potrzeby 

dzieci i rodziców.

 Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, 

przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają 

siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w 

nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z 

porażkami.

 Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne dostosowane są do możliwości 

rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają 

stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności 

przydatne w życiu dorosłego człowieka.

 Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i 

bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania 

swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje 

zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.

 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.

 Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i 

oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są 
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naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy

naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której

dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

CELE GŁÓWNE

1. Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
2. Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
3. Efektywna współpraca z rodzicami wpływa na jakość pracy przedszkola.
4. Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu 

koncepcji pracy.
5. W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów 

edukacyjnych.
6. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
7. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i 

lokalnego.
8. Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.
9. Zarządzanie zapewnia sprawne funkcjonowanie przedszkola.
10. Każde dziecko  ma poczucie swojej wyjątkowości i wartości.
11. Każdy nauczyciel wykazuje się kreatywną, poszukującą postawą wobec własnej 

pracy.
12. Partnerzy i zasoby przedszkola pomagają w przygotowaniu dzieci do życia w 

nowoczesnej rzeczywistości przy jednoczesnym poszanowaniu tradycji i wartości 
uniwersalnych.

CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Realizacja założeń reformy oświatowej.
2. Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także 

możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i 
dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.

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

4. Realizacja programu wychowawczego - profilaktycznego uwzględniającego 
system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.

5. Wykorzystywanie nowatorskiego i twórczego stylu pracy kadry pedagogicznej.
6. Realizacja programów autorskich uwzględniających edukację regionalną, 

patriotyczną i europejską, ekologiczną, prozdrowotną.
7. Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu. 
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8. Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji i 
wychowania dzieci.

9. Skuteczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.
10. Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami 

działającymi na terenie miasta, 
11. Promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności.

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.

 Poprawa stanu przedszkolnego ogrodu i terenu wokół budynku, sali 

gimnastycznej.

 Realizacja autorskich programów edukacyjnych, profilaktyki i wychowawczego.

 Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.

 Wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb 

rozwojowych.

 Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.

 Liczny udział dzieci w konkursach, turniejach itp.

 Zmodernizowanie bazy przedszkola, wzbogacenie o nowoczesne pomoce 

dydaktyczne, księgozbiór, płytotekę, materiały metodyczne i inne media

 Prowadzenie skutecznej polityki kadrowej.

 Wzrost zadowolenia nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i motywacji 

w dążeniu do osiągnięcia sukcesu. 
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ISTOTA PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W PRZEDSZKOLU I ICH

EFEKTY

Nauczyciele  monitorują  indywidualny  rozwój  każdego  wychowanka  w  czasie

systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków

do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka

zmierza  do osiągnięcia  przez nie  gotowości  do podjęcia  nauki  w szkole.  Przedszkole

bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające

i korygujące  rozwój  dziecka,  a  także  udziela  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej.

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a

także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci. 

Nasze zasady są następujące:

 Zaspokajamy potrzeby dziecka.

 Organizujemy jego aktywność.

 Indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka.

 Organizujemy  środowisko  umożliwiające  nabywanie  kompetencji  społecznych

przez dziecko.

 Integrujemy proces wychowania i edukacji.

Przedszkole  respektuje  zasady  zrównoważonego  rozwoju  w  aspektach:

przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Propaguje dbałość o zdrowie

oraz zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i

aktywności  ruchowej  oraz  poznawczej  w  naturalnym  otoczeniu.  Obserwują  i  badają

przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla

własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb.  Przedszkole rozwija kompetencje społeczne

dzieci,  uczy  współdziałania  i  prowadzi  planowy  proces  wychowawczy  oparty  na

wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro,

piękno,  prawdę,  miłość,  przyjaźń,  współdziałanie,  szacunek,  zdrowie,  przyrodę,
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ojczyznę.  Kadra  pedagogiczna  kształtuje  tożsamość  narodową  i  regionalną

wychowanków,  a  także  poczucie  przynależności  do  wspólnoty  europejskiej.  Ponadto

placówka  rozwija  zainteresowania  i  uzdolnienia  dzieci,  doskonali  kompetencje

poznawcze  wychowanków.  Oferuje  kółka  zainteresowań   zgodnie  z  oczekiwaniami

i potrzebami dzieci oraz rodziców. W placówce prowadzi się nieodpłatnie następujące

koła zainteresowań:

 Kółko małego ekologa

 Kółko sportowe 

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Kółko małego badacza

 Kółko taneczne

ROLA NAUCZYCIELA - WYCHOWAWCY

- dba o otoczenie ,tak by było ono czyste i uporządkowane,

- uczy korzystać z pomocy dydaktycznych,

- jest aktywny, kiedy zaznajamia dziecko z otoczeniem, a pasywny , kiedy to 

zaznajomienie nastąpiło,

- obserwuje dzieci, aby ich siły nie marnowały się na szukanie pomocy lub prośby o 

pomoc,

- spieszy z pomocą tam, gdzie jest potrzebny,

- słucha i odpowiada, kiedy jest do tego zapraszany,

- respektuje dziecko pracujące bez przerywania mu,

- akceptuje dziecko, które popełniło błąd, 

- nie przymusza dziecka do działania kiedy ono wypoczywa lub obserwuje pracę innych,

WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU
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Dziecko jest:

 jest dobrze przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych,

 ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze, 

 potrafi współdziałać w zespole,

 jest zainteresowany nauką i literaturą,

 jest samodzielny,

 jest aktywny w podejmowaniu działań, 

 lubi działania twórcze,

 jest wrażliwy estetycznie,

 akceptuje zdrowy styl życia,

 ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,

 cechuje  się  gotowością  do  działania  na  rzecz  środowiska  przyrodniczego

i społecznego,

 czuje się Polakiem i Europejczykiem.

 ciekawe świata,

 aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,

 twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na 

rzecz własnego rozwoju,

 kulturalne i tolerancyjne,

 świadome zagrożeń.

MODEL WYCHOWANKA

UCZY SIĘ
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Wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma ruch, zabawy na świeżym powietrzu i bezpośredni kontakt z przyrodą.

Umie zastosować zasady bezpieczeństwa w przedszkolu i poza jego terenem.

Zna podstawowe czynniki warunkujące zdrowie.

Potrafi dbać o własne zmysły i higienę układu nerwowego.

MYŚLENIE

Potrafi dostrzec siebie jako cząstkę przyrody.

Potrafi unikać sytuacji mających negatywny wpływ na jego zdrowie.

Uświadamia sobie, że zdrowie jest wartością nadrzędną.

POSZUKIWANIE

Jest spontaniczne, otwarte na nowe pomysły.

Chętnie poznaje nowe, nieznane rzeczy.

Jest zainteresowane otoczeniem, z przyjemnością przeprowadza eksperymenty i doświadczenia.

Poszukuje możliwości oddziaływania na własne zdrowie, w kontekście podejmowanych przez siebie działań.

DOSKONALENIE

Doświadcza samodzielności i przyswaja nawyki higieniczno – kulturalne.

Umiejętnie korzysta z różnych źródeł wiedzy.

Zaspokaja swoje potrzeby poznawcze, emocjonalne i fizyczne.

Ma i wzbogaca wiadomości o sobie i świecie.

POROZUMIEWANIE SIĘ

Potrafi dokonać właściwej oceny postępowania swojego i innych osób według obowiązujących norm i zasad.

Określa i nazywa przeżywane stany emocjonalne i próbuje radzić sobie z nimi.

Potrafi wypowiadać własne myśli w kontaktach indywidualnych i zespołowych.

WSPÓŁPRACA

Aktywnie uczestniczy w zabawach, eksperymentach i innych zajęciach grupowych.

Prezentuje właściwy stosunek do osób niepełnosprawnych.

DZIAŁANIE

Prezentuje aktywną postawę wobec własnego zdrowia

Jest opiekuńcze, chętnie niesie pomoc innym.

KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU
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Stosowane metody i  formy pracy są  nowoczesne  i  zapewniają  wychowankom

atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. 

Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

1. Metody czynne:

 metoda samodzielnych doświadczeń, 

 metoda kierowania własną działalnością dziecka,

 metoda zadań stawianych dziecku,

 metoda ćwiczeń utrwalających.

2. Metody oglądowe:

 obserwacja i pokaz,

 osobisty przykład nauczyciela,

 udostępnianie  sztuki/dzieła  plastyczne,  przestawienia  teatralne,  ilustrowane

artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.

3. Metody słowne:

 rozmowy,

 opowiadania, 

 zagadki,

 objaśnienia i instrukcje,

 sposoby społecznego porozumiewania się,

 metody żywego słowa. 

Ponadto  codzienną  praktykę  pedagogiczną  wzbogacono  o  nowatorskie  toki

metodyczne: 

 system edukacji przez ruch W. Shelborn,
 metodę projektu,
 twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, Kniessów, Denisona,
 Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,
 metody aktywizujące,
 aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss,
 techniki twórczego myślenia, 

 bajki terapeutyczne.

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA
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PODSTAWA PRAWNA 

 Deklaracja Praw Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 

listopada 1959 r. 

 Konwencja o Prawach Dziecka 

 

Dziecko  ze  względu  na  swoją  niedojrzałość  psychofizyczną  i  niezaradność

wymaga specjalnej ochrony i opieki. Ma ono niepodważalne prawo do życia, nazwiska,

narodowości, do życia w rodzinie. Specjalne uprawnienia przyznane dziecku przez prawo

mają  mu  zapewnić  odpowiednie  warunki  życia,  pełny  rozwój  osobowości,  a  także

możliwości pozytywnej samorealizacji swojego losu. 

CHCEMY: 

 Bawić się zgodnie

 Pomagać sobie nawzajem

 Być uprzejmi

 Szanować i tolerować inność

 Słuchać poleceń dorosłych

 Dbać o książki i zabawki

 Dbać o czystość i porządek w sali i łazience

 Szanować pracę innych

 Okazywać uczucia

 Wyrażać własne potrzeby

 

NIE MOŻEMY: 
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 Wyrządzać krzywdy innym

 Wyśmiewać się z innych

 Przezywać innych

 Przeszkadzać innym w zabawie

 Niszczyć wytworów pracy innych

 Krzyczeć, hałasować

 Biegać w sali zajęć, niszczyć zabawek i innych przedmiotów

 

PRZEDSZKOLAK MA PRAWO: 

 Mieć i wyrażać swoje zdanie

 Prosić o to czego chce, ale nie żądać tego

 Podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje

 Uczestniczyć we wszystkich formach aktywności proponowanych przez 

przedszkole

 Przebywać w warunkach zapewniających bezpieczeństwo

 Bawić się i wybierać towarzyszy zabaw

 Zdobywać wiedzę i umiejętności, badać i eksperymentować

 Do i indywidualnego tempa rozwoju

 Popełniać błędy i zmieniać zdanie

 Odnosić sukcesy

 Do swojej prywatności, samotności i niezależności

 Do nienaruszalności cielesnej

 Do snu i wypoczynku, jeśli tego potrzebuje

 Do jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione

 Do pomocy nauczyciela w sytuacjach trudnych dla niego
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 Znać swoje prawa i korzystać z nich

 

Z  prawami  idą  w  parze  obowiązki  na  miarę  możliwości  wiekowych  dziecka

przedszkolnego. Dziecko musi zrozumieć, że funkcjonowanie w grupie przedszkolnej nie

polega tylko na braniu od innych, ale także na dawaniu czegoś siebie drugiej osobie.

 

PRZEDSZKOLAK MA OBOWIĄZEK: 

 Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi,

 Stosować normy grzecznościowe w stosunki do kolegów i osób dorosłych

 Dbać o bezpieczeństwo, zdrowie swoje oraz kolegów

 Przestrzegać zasad obowiązujących w grupie

 Respektować polecenia nauczyciela

 Utrzymywać porządek wokół siebie

 Sprzątać zabawki po skończonej zabawie

 Nie przeszkadzać innym w zabawie

 Dbać o swój wygląd

 Wywiązywać się z przydzielonych zadań i obowiązków

 Nieść pomoc rówieśnikom i młodszym kolegom

 Szanować godność i wolność drugiego człowieka

 Informować nauczyciela o problemach

SYSTEM NAGRÓD I KAR: 
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Dzieci potrzebują precyzyjnego określenia co jest dozwolone, a czego nie wolno.

Opracowując  "Kodeks  postępowania"  musimy zarówno wspierać  i  motywować  je  do

przestrzegania obowiązujących norm i zasad, jak również konsekwentnie egzekwować

go. Skutecznym środkiem wychowania są nagrody i pochwały.

Mają  one  wartość  zachęcającą  do  pracy  dla  każdego  człowieka,  a  tym  bardziej  dla

dziecka. Uznanie i akceptacja mobilizują do dalszych wysiłków.

FORMY NAGRADZANIA: 

 Pochwała indywidualna

 Pochwała wobec grupy

 Pochwała przed rodzicami

 Dostęp do atrakcyjnej zabawki

 Dyplom uznania

 Drobne nagrody rzeczowe, np. emblematy uznania, znaczki, 

 Nagroda poprzez sprawienie dziecku przyjemności wybranej przez niego

 

NAGRADZAMY ZA: 

 Stosowanie ustalonych zasad i umów

 Wysiłek włożony w wykonana pracę

 Wywiązanie się z podjętych obowiązków

 Bezinteresowną pomoc innym

 Aktywny udział w pracach na rzecz grupy i przedszkola

 

Po  ustaleniu  norm  postępowania  należy  również  ustalić  konsekwencje  za  brak

podporządkowania się im.

FORMY KARANIA: 
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 Upomnienie słowne indywidualne

 Upomnienie słowne wobec grupy

 Poinformowanie rodziców o przewinieniu

 Odsunięcie od zabawy

 Zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji

 Kara naturalna – zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie, naprawienie szkody,

 Odmówienie dzieciom przyjemności

 Czasowe odbieranie przyznanego przywileju

 „krzesełko do myślenia” – chwilowe wykluczenie dziecka z zabawy w celu 

przemyślenia swojego postępowania

 

KARY STOSUJEMY ZA: 

 Nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu

 Stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych

 Zachowania agresywne

 Niszczenie wytworów pracy innych, ich własności

 Celowe nie wywiązywanie się z podjętych obowiązków

KODEKS PRZEDSZKOLAKA OBOWIĄZUJĄCY W NASZYM PRZEDSZKOLU

1. Wspólnie i zgodnie bawię się z dziećmi.

2. Potrafię czekać na swoją kolej podczas zabawy.

3. Szanuję cudzą własność.

4. Wiem, że praca innych jest trudem, który należy szanować i tego samego 
oczekuje od innych.

5. Do zabawy biorę tylko te zabawki, którymi teraz będę się bawić, a po 
skończonej zabawie odłożę je na miejsce.
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6. Bawię się tak, aby nie powodować zagrożenia i przykrości.

7. Pomagam innym: młodszym i mniej sprawnym dzieciom.

8. Próbuję samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe, zgodnie z ogólnie 
przyjętymi normami.

9. Stosuję formy grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam.

10. Wiem, że w przedszkolu jestem po to, aby nauczyć się wszystkiego, co 
będzie mi potrzebne w szkole.

SPOSOBY DIAGNOZOWANIA OSIĄGNIĘĆ DZIECI

   przeprowadzenie diagnozy wstępnej, do 15.XI każdego roku,
 szczegółowe  rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, 

dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,
 informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej do 15.XI
 i koncowej do 31.III
 wydanie rodzicowi do 15.IV arkuszy gotowości szkolnej dzieci,
 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.
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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,
 hospitacji, obserwacji, 
 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.

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 comiesięcznych konsultacjach.

 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.
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TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę.

Placówka ma swoje imię, logo oraz kalendarz imprez i wydarzeń: 

 "Lubię przedszkole" – adaptacja dziecka młodszego do warunków 

przedszkolnych,

 Pasowanie na przedszkolaka,

 Ogólnopolski dzień przedszkolaka

 akcja „Sprzątanie świata”,

 "Jestem Strażnikiem Przyrody" – ślubowanie starszaka,

 Dzień Edukacji Narodowej

 wróżby andrzejkowe,

 Mikołajki,

 Przy wigilijnym stole,

 bal karnawałowy,

 Małe Falubaziaki

 Biesiada z Babcią i Dziadkiem,

 Konkurs Recytatorski

 Dzień Kota

 Przywitanie Wiosny,

 Tydzień zdrowego przedszkolaka

 Dni otwarte przedszkola

 Festiwal Piosenki Ekologicznej,

 Dzień Mamy i Taty,

 Festyn Rodzinny "Mamo, tato – pobaw się ze mną",

 Turniej sportowy,

 Dzień dziecka
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 Tydzień bezpiecznego przedszkolaka

 "Rozstania nadszedł czas" – pożegnanie starszaków.

Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę przez gazetkę „Ekoludek”, stronę 

internetową, www.ekoludki.mp.zgora.pl   a także gadżety, m.in. koszulki z logo 

przedszkola, banery .

WSPÓŁDZIAŁANIE ZE ŚRODOWISKIEM  I  RODZICAMI

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Wśród form takiego 

współdziałania są m.in. uroczystości: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, 

Andrzejki, Festyn Rodzinny, Teatr Rodziców, Wigilia, zakończenie 6- latków, pasowanie

na przedszkolaka, Bal Karnawałowy, zajęcia warsztatowe. Rodzice mogą obserwować 

swoje maluchy w działaniu i włączać się w różne aktywności. Ponadto współdecydują w 

sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na 

koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń

przedszkolnych. Placówka zapewnia częste kontakty między przedszkolem a domem. 

Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny 

przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. 

Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych 

działań na rzecz jakości pracy przedszkola. Przedszkole włącza się także w różnorodne 

inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Dzieci biorą 

czynny udział w akcjach charytatywnych. Do stałych tradycji należą działania będące 

przejawem troski o środowisko naturalne, takie jak akcja „Sprzątanie świata” czy 

selektywna zbiórka odpadów - makulatura.

Sposoby współpracy z rodziną dziecka:

 przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego 
zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń,

 informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy 
psychologiczno- pedagogicznej i innej.

 włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz 
przedszkola,

 szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,
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 tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka.
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),

- organizacja szkoleń , warsztatów 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.

Sposoby współpracy ze środowiskiem lokalnym:

 podtrzymywanie tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym dla 

społeczności lokalnej,

 współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,  Szkołą Podstawową nr 2, 

18, 22 ,WBP,  policją, strażą pożarną,  władzami samorządowymi itp.,

 włączanie się w organizowane na terenie miasta przedsięwzięcia kulturalne, 

konkursy oraz udział w niektórych imprezach o charakterze  lokalnym i 

ogólnokrajowym. 

WSPÓŁPRACA Z INNYMI PRZEDSZKOLAMI I SZKOŁAMI

1. Przedszkolaki uczestnicza w przeglądach, turniejach sportowych, konkursach, 

festiwalach wspólnie z innymi przedszkolami,

2. Zapraszanie specjalistów w celu szkolenia, warsztatów i wymiany doświadczeń,

uczestniczenie w lekcjach prowadzonych w klasach pierwszych szkół podstawowych,
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badanie losów absolwentów,

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI

Cele:

- rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,

- satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień ,nagród,

- kształtowanie postaw społecznie pożądanych,

- kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,

- urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej,

- poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na 

rzecz dzieci i placówki oraz kształtowanie nawyków prozdrowotnych.

Współpraca z:

Urzędem Miasta ( akcje, konkursy, sprawy organizacyjne),

Komendą Powiatową Policji- bezpieczeństwo,

Strażą Pożarną- bezpieczeństwo,

Muzeum Ziemi Lubuskiej,

Biblioteką Miejską,

Domem Harcerza,

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

Związkiem Nauczycielstwa Polskiego,

Domem Dziennego Pobytu „ Retro” (jasełka, dekoracje),

Gabinetami lekarskimi , przychodnią, apteką i gabinetem stomatologicznym,

Miejskim Centrum Edukacji Ekologicznej,

Szkołą Ekologiczną,

Wyższą Szkołą Zdrowia Publicznego. 
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Szkoła Podstawowa nr 18 i SP nr 2 Uniwersytet Zielonogórski 

Zielonogórski Klub sportowy „ Falubaz”

Teatr Lubuski

Fundacja „ Postaw na 4 łapy”

Zielonogórskie schronisko

MOSiR

Mediateka

PROMOCJA PLACÓWKI

Cele:

- pozyskiwanie wystarczającej ilości dzieci ,

- nawiązanie wspólpracy ze sponsorami i partnerami,

- upowszechnianie w środowisku roli wychowania przedszkolnego

Działania promocyjne obejmują:

1. Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów.

2. Dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym.

3. Popularyzowanie wychowania przedszkolnego.

4. Prowadzenie kroniki przedszkola oraz strony internetowej.

5. Organizacja uroczystości.

7. Prezentacja w lokalnych mediach, prasie

8. Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku.

9. Upowszechnianie informacji o przedszkolu.

10. Udział w konkursach pozaprzedszkolnych.

11. Włączanie się w różne akcje charytatywne i społeczne na terenie miasta oraz 

ogólnokrajowe.
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PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

Celem programu jest świadome wprowadzanie dziecka w system pożądanych 

zachowań, zapewnienie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego 

wychowanka, poprawa jakości pracy wychowawczej, uwzględnienie potrzeb 

społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców, środowiska oraz pracowników. Program 

zawiera cele, które ukierunkowują działalność nauczyciela oraz wspomagają 

kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania dzieci w grupie w oparciu o 

wzmocnienia pozytywne. Program wychowawczy jest zgodny z podstawą programową 

wychowania przedszkolnego i zawarty jest w następujących obszarach:

- Fizycznym

- Emocjonalnym

- Społecznym

- Poznawczym

Niezbędnym warunkiem skuteczności naszych oddziaływań wychowawczych jest

ścisła współpraca z rodzicami. W swojej współpracy staramy się wydobywać mocne 

strony dziecka, a niwelować te niepożądane. 

Organizowane są zebrania grupowe i indywidualne, rodzice są zapraszani na 

zajęcia otwarte i warsztaty oraz imprezy organizowane w przedszkolu. To wszystko 

powoduje, iż nasze relacje są przyjacielskie i ukierunkowane na dobro wspólne, czyli 

dobro dziecka.
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ZBIÓR NORM I ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH W PRZEDSZKOLU

ZAMIESZCZONYCH W PROGRAMIE WYCHOWAWCZO _

PROFILAKTYCZNYM  PRZEDSZKOLA

Reguły zachowań obowiązujące w naszym przedszkolu

Ustalony został „Kodeks przedszkolaka”, w którym zawarte są jednakowe dla wszystkich

dzieci w przedszkolu normy dotyczące:

- zachowania podczas posiłków,

- zachowania w łazience,

- zachowania w szatni,

- zachowania w sali,

- zachowania podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym,

- zachowania podczas wycieczek i spacerów

Reguły zachowań obowiązujące podczas spożywania posiłków:

1. Siedzimy w pozycji lekko pochylonej ku stołowi i łyżkę lub widelec spokojnie 

wkładamy do ust.

2. Jemy w ciszy tj. nie mlaskamy, nie rozmawiamy, gdyż rozmowa podczas jedzenia

może być przyczyną zadławienia.

3. Jemy z niezbyt otwartymi ustami, powoli (szybkie zjadanie – połykanie jedzenia 

jest niezdrowe i nieeleganckie), każdy kęs dobrze gryziemy i żujemy.

4. Sztućcami i innym sprzętem posługujemy się bezpiecznie i kulturalnie wg. 

ustalonych wzorów.

5. Po skończonym posiłku wycieramy usta serwetką i odkładamy ją na brzeg talerza.

6. Odchodzac od stołu, cicho wstajemy i lekko odsuwamy krzesło, wychodzimy, 

zasuwamy krzesło i mówimy „dziękuję”.
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Reguły zachowań w łazience:

Mycie rąk:

1. Podwijamy rękawy, aby się nie zamoczyły.

2. Moczę ręce aby rozpuściło się mydło, które usuwa brud.

3. Trę namydlone rece, by wytworzyć pianę tak, aby każdy palec był umyty.

4. Płuczę ręce wodą, aby całkowicie spłukać pianę mydlaną.

5. Zakręcam kran.

6. Otrząsam ręce z wody nad zlewem, aby nie zamoczyć posadzki.

7. Wycieram bardzo dokładnie dłonie i każdy palec oddzielnie.

8. Na właściwym wieszaku zawieszam ręcznik.

9. Odwijam rekawy i zapinam je ( gdy ktoś ma kłopoty prosi kolegę lub panią)

Myjemy ręce:

1. Przed ogladaniem książek.

2. Przed posiłkami i po ich spożyciu.

3. Po wyjściu z toalety.

4. Po powrocie z placu przedszkolnego.

Pielęgnacja zębów:

1. Do kubka wlewamy letnią, czystą wodę.

2. 2-3 krotnie płuczemy usta.

3. Na szczotkę wyciskamy pastę.

4. Myjemy żeby okrężnymi ruchami.

5. Płuczemy jamę ustną kilkakrotnie wodą.

6. Płuczemy dokładnie szczoteczkę i kubek.

7. Wkładamy szczotkę do kubka do góry włosiem.

8. Kubek ze szczotką ustawiamy w wyznaczonym miejscu.

Higiena potrzeb fizjologicznych:

1. Korzystamy z toalety wyłącznie pojedyńczo.

2. Zawsze po sobie spłukujemy toaletę.
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Reguły zachowań w szatni:

1. Starannie układamy swoją odzież, buty ustawiamy równo na półce.

2. Pamiętamy o kolejności zakładania odzieży przed wejściem na podwórko 

(spodnie  jeśli są zmienne, buty, sweter, szalik, kurtka, czapka, rękawiczki).

3. Po powrocie z podwórka przed wejściem do budynku – otrzepujemy buty z 

piasku, błota, śniegu a następnie wycieramy buty o wycieraczkę.

4. Przy rozbieraniu się pamietamy o kolejnosci rozbierania odzieży (odwrotnie niż 

przy ubieraniu).

5. Starannie składamy odzież i odkładamy na półkę.

6. Pamiętamy aby pomagać kolegom, którzy oczekują pomocy.

Zasady zachowania się w sali:

1. Nie biegaj po Sali.

2. Dziel się wszystkim.

3. Mów umiarkowanym głosem.

4. Graj uczciwie.

5. Nie bij innych.

6. Sprzątaj po sobie.

7. Używaj słów: proszę, przepraszam, dziękuję.

Postaraj się nie mówić głośno:

- gdy inni cicho pracują,

- gdy inni się bawią,

- gdy czytamy i słuchamy,

- gdy inni sa zmęczeni,

- gdy inni odpoczywają.
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SYSTEM MOTYWACJI STOSOWANY W PRZEDSZKOLU

I. Cele: eliminowanie zachowań niepożądanych, nabywanie właściwych nawyków, 

umiejetności i postaw:

Cel 1: prawidłowe wykonywanie czynności higienicznych, rozwijanie umiejetności 

samoobsługowych:

- dozowanie wody,

- używanie mydła,

- korzystanie z ręcznika,

- mycie zębów,

- utrzymanie czystości przyborów toaletowych,

- poszanowanie intymności.

Cel 2: przestrzeganie umów grupowych w zabawach samorzutnych:

- zakaz biegania w sali zabaw,

- eliminacja zachowań agresywnych,

- przestrzeganie kompromisów w zabawie,

- eliminowanie hałasu,

- poszanowanie dla pracy i działalności innych,

- dbałość o porządek,

Cel 3: wyrabianie umiejętności zabawy i pracy w grupie, w zespole, w w trakcie 

zajęć organizowanych, w szczególności:

- respektowanie poleceń nauczyciela,

- współdziałanie z kolegami,

- skupianie uwagi na danej czynności,

- nieprzeszkadzanie innym,

- słuchanie innych,

- sygnalizowanie w miarę możliwości chęci wypowiadania się,

- przyjmowanie prawidłowej postawy.

30



Cel 4: kształtowanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków i właściwego 

zachowywania się przy stole:

- prawidłowa postawa przy stole,

- umiejętne posługiwanie się sztućcami,

- korzystania z kubka i serwetek,

- eliminowanie głośnych rozmów,

- nieprzeszkadzanie innym w jedzeniu,

- w miarę mozliwości zjadanie swojej porcji.

Cel 5: przestrzeganie umów dotyczących zachowań poza budynkiem 

przedszkolnym:

- przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,

- nieoddalanie się od grupy,

- reagowanie na sygnały nauczycielki,

- zachowanie postawy asertywnej w stosunku do obcych osób,

- bezpieczna zabawa w ogrodzie przedszkolnym,

- poszanowanie przyrody.

II. Zasada budowania systemu motywacji:

1. Nagrody należy dobrać do zainteresowań i upodobań dziecka.

2. Łączyć  nagrody konkretne ze społecznymi.

3. Stosować nagrody zaraz po wystąpieniu zachowania pożądanego.

4. Przechodzić od nagradzania ciągłego do sporadycznego.

5. Unikać nadmiaru nagród.

6. Skonsultować nagrody z rodzicami.

7. Nagroda nie może być zbyt dostępna, stosowana w domu lub innych sytuacjach.

8. Nagradzać również próby wykonania czynności, wysiłek a nie tylko efekt.

9. Nagroda powinna być różnorodna, weryfikowana.

10. W miarę potrzeby należy stworzyć indywidualny system motywacji dla trudnego 

dziecka.
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11. Zachować konsekwencję w stosowaniu wzmocnień.

III. Warunki dokonania wyboru potencjalnych wzmocnień:

1. Należy wziąć pod uwagę wiek dziecka, rozpoznać jego zainteresowania.

2. Należy dokładnie określić zachowania, które chcemy wzmacniać (zmienić).

3. Należy jasno ustalić i wypisać potencjalne wzmocnienia.

4. Uwzględnić we wzmocnieniach różnego rodzaju nowości.

5. Wykorzystać wzmocnienia naturalne.

IV. Jak pomagać dziecku w trudnych sytuacjach:

1. Ograniczać zbędne mówienie.

2. Mówić do grupy, a gdy dziecko nie reaguje – do niego kierować takie samo 

polecenie.

3. Wydawać krótkie polecenia, długie dzielić na etapy.

4. Nie zmieniać intonacji głosu.

5. Nie krzyczeć.

6. Stosować podpowiedzi werbalne i manualne.

TECHNIKI SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ W

PRZEDSZKOLU

Przedszkole pracuje według metody wychowania bez porażek Thomasa Gordona

Metoda wychowania bez porażek oparta jest na czterech technikach komunikacji, które 

wskazują, jak słuchać, jak rozpoznawać stany emocjonalne dzieci, pomagają określić 

stopień i wagę problemu:

1. Słuchanie bierne (milczenie) – stare przysłowie „mowa jest srebrem a milczenie 

złotem” znakomicie odzwierciedla istotę tej techniki. Nie poznamy problemu 

dziecka, jeśli nie dopuścimy go do głosu. Bierne słuchanie ośmiela dziecko i 

pozwala mu wypowiedzieć się do końca.
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2. Zaakcentowanie uwagi – samo milczenie nie przekonuje dziecka, że uważnie 

słuchamy. Dlatego też w przerwach powinno się dawać sygnały bezsłowne 

(marszczenie czoła, usmiech, inne ruchy ciałem) lub udzielać wypowiedzi 

słownych („hm”, „och”, „rozumiem”). Te zachowania nazwane zostały 

„reakcjami uwagi”, ich zadaniem jest zaakcentowanie swojego zainteresowania 

rozmową.

3. „Otwieracze” i zachęty – niektóre dzieci potrzebują dodatkowych zachęt, by 

mogły mówić o swoich problemach. Można więc w takich sytuacjach stosować 

tzw. „otwieracze”, np.: „Chciałbyś o tym coś powiedzieć?”, „Interesuje mnie co 

ty o tym myślisz?”, „To tak brzmi jakbyś miał swoje zdanie na ten temat”. Te 

otwarte pytania nie narzucają dziecku tematu rozmowy, ono samo decyduje, o 

czym chce mówić.

4. Słuchanie aktywne – osoba słuchająca tak reaguje słowem, aby nie wyrażać 

własnego zdania. Odbiorca poprzez odpowiedź zwrotna aktywnie pokazuje, że 

słucha swego rozmówcy i rozumie go. Aktywne słuchanie pozwala dzieciom 

wyrazić uczucia. Taka relacja musi budzić zaufanie.

P      l  an     d      z  i  a  ł  a      ń          profilaktycznych zamieszczonych w programie wychowawczo- 
profilaktycznym

CELE PROGRAMU
Cele główne programu:
1. Wdrożenie dzieci do stosowania zasad bezpieczeństwa.

2. Kształtowanie u dzieci umiejętności właściwego reagowania w sytuacjach zagro-
żenia.

Cele szczegółowe programu:
1. Uświadomienie dzieci o istniejących w życiu zagrożeniach.

2. Wykształcenie umiejętności skutecznego radzenia sobie z w sytuacji zagrożenia.

3. Rozróżnianie dobra od zła.

4. Zdawanie sobie sprawy z niebezpieczeństwa wynikającego z niewłaściwego po-
stępowania / przypadkowych spotkań z nieznajomym.
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5. Rozumienie powszechnych zakazów / nakazów w celu uniknięcia wypadku i in-
nych.

6. Utrwalenie ogólnych zasad, np. prawidłowego poruszania się po drodze oraz we-
wnątrzprzedszkolnych, np. właściwego korzystania z placu zabaw.

7. Uczenie się odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale innych (aspekt moralny).

8. Upowszechnienie wiedzy o zdrowiu i zasadach mu sprzyjających (promocja zdro-
wego stylu życia).

9. Tworzenie warunków służących sprawności i aktywności fizycznej dzieci.

10. Podkreślenie szkodliwego wpływu na organizm różnego rodzaju używek.

11. Zapobieganie oraz potępianie agresji i przemocy.

12. Nabywanie  umiejętności  przeciwstawiania  się  złu  fizycznemu  i  psychicznemu
(promocja postaw asertywnych).

13. Rozwijanie podstawowych umiejętności życiowych.

14. Uświadomienie dziecka o zagrożeniach związanych z dostępem do sieci internet.

BLOKI TEMATYCZNE PROGRAMU
1. BEZPIECZEŃTWO NA CO DZIEŃ

2. PIRAMIDA ZDROWGO ŻYWIENIA

3. HIGIENICZNY TRYB ŻYCIA

4. RUCH W ŻYCIU CZŁOWIEKA

5. ZAGROŻENIA ZE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

6. PRZEDSZKOLE BEZ NAŁOGÓW

7. AGRESJA I PRZEMOC

8. DZIECKO W ŚWIECIE WIRTUALNYM
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ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA

opracowany na podstawie wieloletniego planu rozwoju przedszkola.

Wyodrębniono główne zadania na poszczególne lata.

ROK 2019/2020

"Dziecko widzem, aktorem, artystą"

1. Tworzenie warunków  sprzyjających rozwojowi ekspresji językowej dziecka 

poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i bezpośredni kontakt z literaturą, 

sztuką i teatrem.

2. Tworzenie warunków  sprzyjających rozwojowi ekspresji plastycznej i teatralnej.

ROK 2020/2021

"Sport i zabawa to ważna sprawa”

1. Kształcenie czynnych postawy wobec zdrowia i bezpieczeństwa.

2. Rozbudzenie zamiłowania do ruchu i sportu poprzez rozwijanie aktywności 

ruchowej.

ROK 2021/2022

"Emocje rozpoznajemy i dobrze się z tym czujemy"

1. Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnych sferach 

działalności.

2. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnościami oraz umiejętne wyrażanie 

własnych emocji.

ROK 2022/2023

"Słucham i bawię się muzyką"

1. Kształtowanie wrażliwości estetycznej i słuchowej z wykorzystaniem elementów 

ruchu i muzyki „Dziecko, muzyka i ruch”.

2.  Rozwijanie umiejętności interpretowania i odtwarzania muzyki                             

z wykorzystaniem elementów sztuki plastycznej oraz najbliższego otoczenia 

„Kolory w muzyce”.  
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ROK 2023/2024

„Piękny, tajemniczy świat – edukacja ekologiczna w przedszkolu”

1. Kształtowanie u dzieci postaw proekologicznych.

2. Mały ekolog – rozwijanie twórczości dziecka.

Na podstawie wyszczególnionych w danym roku zadań tworzy się szczegółowy plan 

roczny pracy przedszkola.

WARUNKI DZIAŁANIA (PRIORYTETY) NA LATA 2019 - 2024

1. Doskonalenie procedur wspomagania rozwoju dziecka, w tym obserwacje, 

badanie gotowości do nauki w szkole.

2. Opracowanie i wdrożenie systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w 

przedszkolu.

3. Kontynuacja w przedszkolu innowacji pedagogicznej – Program Edukacji 

Ekologiczno – Środowiskowej w Przedszkolu.

4. Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci, w tym poszerzenie 

nowatorstwa pedagogicznego w przedszkolu.

5. Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami.

6. Przygotowanie bazy materialnej i kadry przedszkola na obniżenie wieku 

przedszkolnego i przyjęcie do placówki dzieci  2,5 – letnich.

7. Zajęcia wspomagające i koordynujące dla dzieci pięcioletnich,- sześcioletnich 

indywidualizacja oddziaływań, prawidłowe przygotowanie do szkoły, osiągnięcie 

przez dziecko dojrzałości szkolnej.

8. Kontynuacja działań i wykorzystanie projektów własnych w zakresie ekologii, 

edukacji regionalnej i realizacji programu "Przyjaciele Zippiego", "Kubusiowi 

Przyjaciele Natury", Kółka Małego Ekologa i Tańców współczesnego i ludowego.

9. Kontynuowanie  realizacji programu Sieci Szkół i Placówek Promujących 

Zdrowie.
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Priorytetem naszej działalności jest wysoka jakość pracy, oraz  zapewnienie 

naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji i 

poszanowania ich praw. Poprzez systematyczne rozpoznawanie potrzeb naszego 

środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, doskonalimy jakość 

pracy naszej placówki.

Koncepcję Pracy  Przedszkola nr 22  na lata 2019 - 2024 zatwierdzono do realizacji na 

posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu: ……………………..

Pozytywnie zaopiniowano przez Radę Rodziców w dniu ……………………

  

                                                                                          Dyrektor MP-22
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