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PRZEDSZKOLE JEST MIEJSCEM

DOBREJ ZABAWY, MĄDROŚCIĄ, SZCZĘŚCIEM, RADOŚCIĄ

Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je do 
odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Stwarzamy każdemu 
dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Pragniemy w każdym 
dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. 
Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do 
spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i 
inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i 
oryginalnych rozwiązań,  otwarte na drugiego człowieka, pełnego akceptacji i 
tolerancji do inności.

Aby zrealizować w/w zamierzenia  Miejskie Przedszkole Nr 22 „ Kraina 
Ekoludków” w Zielonej Górze  przyjmuje do realizacji: 

CELE GŁÓWNE 
 każde dziecko ma poczucie swojej wyjątkowości i wartości 
 każdy nauczyciel wykazuje się kreatywną, poszukującą postawą wobec 

własnej pracy 
 partnerzy i zasoby przedszkola pomagają w przygotowaniu dzieci do życia w 

nowoczesnej rzeczywistości przy jednoczesnym poszanowaniu tradycji i 
wartości uniwersalnych 

ZADANIA 
 Wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci na górnej granicy ich 

możliwości. 
 Wspieranie nauczycieli w kreowaniu własnej osobowości zawodowej. 
 Poszerzanie grona partnerów do realizacji celów rozwojowych przedszkola. 
 Unowocześnianie i wzbogacanie bazy przedszkola niezbędnej do realizacji 

wyznaczonych zadań. 
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CELE STRATEGICZNE SŁUŻĄCE REALIZACJI
CELI I ZADAŃ

 Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy.
 Kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku.
 Systematycznie udoskonalać organizację pracy przedszkola tak, aby

           stawało się ono instytucją przyjazną nie tylko dla dzieci, ale także dla ich
           rodziców.

 Starać się, aby dzieci osiągały jak najlepsze wyniki, zgodnie z ich
           indywidualnymi możliwościami i potrzebami.

 Tworzyć nowatorskie i twórczy styl pracy.
 Dbać o współpracę organów przedszkola oparta na wzajemnym szacunku
 i zrozumieniu w atmosferze życzliwości i poszanowania indywidualności.
 Niwelować rozpoznane słabe strony Przedszkola.

WSPOMAGANIE INDYWIDUALNEGO ROZWOJU DZIECI NA POZIOMIE GÓRNEJ
GRANICY ICH MOŻLIWOŚCI 

1. Wczesne rozpoznawanie uzdolnień i niedoborów i uwzględnianie ich w 
procesie wspierania indywidualnego rozwoju dzieci 

 popularyzacja idei „gotowości przedszkolnej” 

 opracowanie odpowiednich narzędzi diagnostycznych 

 systematyczne badanie umiejętności dzieci 

 rozwijanie i wspieranie zainteresowań i uzdolnień 

 podnoszenie intensywności i skuteczności pracy wyrównawczej 

 szczególną troską objąć dzieci z rodzin o niskim statusie społecznym i 
materialnym oraz dzieci emigrantów zarobkowych 

 wdrażanie dzieci do dobrej praktyki dnia codziennego / samoobsługa, troska o
otoczenie, formy grzecznościowe, zachowania społeczne / 

2. Promowanie zdrowego stylu życia - zdrowie fizyczne, psychiczne, społeczne 

 wyrabianie umiejętności zdrowego odżywiania się 

 wrabianie nawyków umożliwiających zapobieganie szerzeniu się zakażeń 
wirusów grypy i innych chorób. 

 wyrabianie nawyków związanych z aktywnością ruchową 

 kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i radzenie sobie z 
emocjami 

 kształtowanie prawidłowych relacji społecznych 
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 wyrabianie postaw proekologicznych 

3. Poszerzanie oferty edukacyjnej przedszkola umożliwiającej przygotowanie 
do nauki w szkole dzieci 6 letnich. 

 realizacja programów własnych przez nauczycieli 

 upowszechnienie Metody Dobrego Startu, koncepcji wspierania rozwoju 
dzieci E. Gruszczyk- Kolczyńskiej, kinezjologii edukacyjnej, edukacji 
polisensorycznej, metody aktywizujące 

 włączenie do pracy edukacyjnej i terapeutycznej programów multimedialnych 

 bogacenie wachlarza oddziaływań wychowawczych i terapeutycznych w 
zakresie zaburzeń rozwoju psychospołecznego / techniki relaksacyjne, 
bajkoterapia, skuteczne nagradzanie i karanie 

 poszukiwanie nowych możliwości w zakresie korzystania z instytucji   
społeczno- kulturalnych 

4. Priorytety działań przedszkola:

 Wychowanie samodzielnego, kreatywnie myślącego i otwartego na kontakty z 
otoczeniem absolwenta przedszkola, który potrafi współdziałać z innymi.

 Wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego 
wrodzonymi możliwościami rozwojowymi,

 Rozwijanie osobowości dziecka poprzez podmiotowe i indywidualne podejście
do dziecka stosując metody aktywizujące jego działania,

 Poznawanie wartości uniwersalnych takich jak: dobro, zło, miłość, uczciwość, 
umiejętność przepraszania i przebaczania, w trakcie różnych nadarzających 
się okazjach,

 Przestrzeganie i znajomość prawa i obowiązków dziecka,

 Tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej,

 Aktywna współpraca z rodzicami,

 Wdrażanie rodziców do uczestnictwa w życiu przedszkola poprzez warsztaty, 
zajęcia otwarte, uroczystości, festyny, spotkania towarzyskie, zebrania, prace 
na rzecz przedszkola,

 Współpraca ze środowiskiem w celu poszerzenia wiedzy dzieci,

 Współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań 
wychowawczych, uzgadnianie wspólnego kierunku pracy w celu prawidłowego
rozwoju dziecka,
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 Doskonalenie nauczycieli w celu podnoszenia jakości przedszkola,

 Diagnozowanie jakości pracy z dziećmi,

 Wykorzystanie wyników badań do opracowania planów naprawczych z 
uwzględnieniem wszystkich niedociągnięć i oczekiwań,


Podmiotowe relacje z wychowankami, dostarczenie konstruktywnych 
wzorców,

 Bezpieczeństwo dzieci i dorosłych, oraz kształtowanie zdrowego stylu życia.

WSPIERANIE NAUCZYCIELI
W KREOWANIU WŁASNEJ OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ

1. Planować i realizować doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych
w placówce (zgodnie z wynikającymi potrzebami).
2. Stawiać nauczycielom wymagania w zakresie podnoszenia kwalifikacji
zawodowych.
3. Opracować plan doskonalenia zawodowego zgodnie z indywidualnymi
planami rozwoju nauczycieli oraz z potrzebami wynikającymi z Programu
Rozwoju Placówki.
4. Stworzyć system opieki nad nauczycielami rozpoczynającymi prace
w przedszkolu.

2. Szkolenie rady pedagogicznej w obszarach wymagających intensyfikacji 

pracy :

 umiejętność diagnozowania rozwoju dziecka, rozpoznawania potrzeb i 
indywidualizacji pracy 

 praca z dziećmi o zaburzonym rozwoju społeczno- emocjonalnym 
 wspieranie rodziców, zachęcanie ich do współpracy 
 aktualizacja wiedzy biomedycznej nauczycieli, utrwalenie umiejętności 

udzielania pierwszej pomocy przed medycznej 
 pierwsza pomoc przedmedyczna
 awans zawodowy a ocena pracy nauczyciela

4. Szkolenie członków zespołów zadaniowych :

 realizacja zadań liderów WDN 
 konstruowanie narzędzi badawczych i prowadzenie badań  przez zespoły ds. 

ewaluacji 
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5. Szkolenie nauczycieli w zakresie poszerzania oferty edukacyjnej 
przedszkola:
 

 zdobycie umiejętności budowania i wdrażania projektów i programów 
edukacyjnych, pozyskiwania pomocy 

 rozwój społeczno – emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym „ Co jest 
normą, a co nie”

 kurs kinezjologii edukacyjnej 
 kurs pedagogiki Montessori / przeszkolenie 3 nauczycieli/ 
 metody aktywizujące 
 praca terapeutyczna / logopedia, terapia pedagogiczna/ 
 wykształcenie własnego nauczyciela do gimnastyki korekcyjnej i rytmiki
 realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” 
 doskonalenie kompetencji językowych z angielskim za Pan brat
 inicjowanie procesu współpracy z rodzicami
 Identyfikacja symptomów krzywdzenia dzieci
 Wsparcie całościowego rozwoju dziecka
 Aktywność dziecka jako podstawa jego rozwoju
 Promocja zdrowia nauczycieli i pracowników szkoły ważnym komponentem 

szkoły promującej zdrowie
 Zaradne i optymistyczne – jak kształtować charakter i pozytywne nastawienie 

u dziecka?
 Programowanie – kodowanie
 Muzyczna koncepcja  edukacji matematycznej

POSZERZANIE GRONA PARTNERÓW
DO REALIZACJI CELÓW ROZWOJOWYCH PRZEDSZKOLA

1. Poszukiwać nowych możliwości działań przedszkola we współpracy z 
różnymi podmiotami w zakresie: 

 korzystania z instytucji społeczno- kulturalnych  na terenie miasta Zielona 
Góra

 doskonalenia nauczycieli we współpracy z uczelniami wyższymi, ODN

 włączania się w programy edukacyjne prowadzone przez uczelnie wyższe  
lub inne placówki w mieście.

 ułatwienie startu szkolnego dzieciom młodszym we współpracy ze szkołą  
Podstawową Nr 2 i Szkołą Podstawową Nr 18, Szkołą Podstawową Nr 22
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2. Rozbudzać świadomość rodziców w zakresie: 
 pojęcia gotowości dzieci do rozpoczęcia kariery przedszkolnej, w razie 

potrzeby zmodyfikować „Program adaptacji” 
 wagi współpracy domu rodzinnego dziecka i przedszkola 
 wiedzy prozdrowotnej 
 podkreślać rangę wychowania przedszkolnego dla zwiększenia szans 

edukacyjnych dzieci 

UNOWOCZEŚNIANIE I BOGACENIE BAZY PRZEDSZKOLA
NIEZBĘDNEJ DO REALIZACJI WYZNACZONYCH ZADAŃ

1. Doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt 
 modernizacja i bogacenie bazy komputerowej 
 zakup sprzętu do prezentacji multimedialnych 
 pozyskanie funduszy na zakup tablic multimedialnych, dywanów 

multimedialnych

2.Systematyczne podnoszenie standardu budynku przedszkola i jego 
wyposażenia 

 bieżące remonty i modernizacje wnętrza 
 doposażenie i modernizacja ogrodu przedszkolnego 
 dalsza  wymiana rur CW i ZW oraz kanalizacji.
 Wykonanie zaleceń p/poż

Utrzymywać dotychczasową wysoką jakość pracy Przedszkola
poprzez systematyczne wzmacnianie mocnych stron pracy placówki.

W dalszym ciągu:

1. Tworzyć miejsce, w którym dzieci będą czuły się w pełni bezpieczne.
Starać się, aby podczas codziennych działań były one pogodne, radosne,
pełne optymizmu i chęci do zabawy, aby z ochotą podejmowały
różnorodne działania. Tworzyć sytuacje, w których dzieci będą łatwo
nawiązywały kontakty zarówno z dorosłym jak i rówieśnikami.
Dyskretnie zachęcać je do pokonywania przeszkód, które samodzielnie
dostrzega na swojej drodze edukacyjnej.

2. Czuwać, aby nauczyciele byli partnerami dzieci, aby stali obok nich,
pozwalając im na ujawnianie własnych pomysłów, zachęcając je
jednocześnie do ich pełnej realizacji.

3. Ku radości dzieci nauczyciele winni stawać się ich współtowarzyszami
zabawy, gry czy swobodnej rozmowy.

4. Nauczycielki powinny dawać dzieciom pełna swobodę w działaniu,
dostarczając różnorodne pomoce, umiejętnie, niepostrzeżenie winny
naprowadzać dzieci na samodzielne rozwiązywanie problemów.

5. Zachęcając pracowników obsługowych, aby obok realizowanego zakresu
swoich obowiązków zawsze znaleźli czas na wspieranie swoja pomocą
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nauczycieli w ich pracy opiekuńczej, a czasem także dydaktyczno-wychowawczej.

6. Dbać o to aby rodzice byli zadowoleni z pracy przedszkola, aby ufali
wszystkim jego pracownikom i codziennie z przyjemnością pozostawiali
w nim swoje dzieci.

7. Dbać o to aby pracownicy, zarówno pedagogiczni jak i administracyjni –
obsługowi codziennie bardzo chętnie przystępowali do pracy chwaląc
sobie atmosferę panującą w placówce.

Zapewnić ciągły rozwój i doskonalenie jakości pracy Przedszkola:

 Tworzyć Przedszkole otwarte na dziecko i jego potrzeby.
 Dbać o to, aby przedszkolak stawał się najważniejszym ogniwem w strukturze

           placówki.

Oprzeć funkcjonowanie placówki w oparciu o model przedszkola
partnerskiego, w którym maja za sobą do czynienia trzy
równoprawne podmioty: dzieci, rodzice, nauczyciele:

1. Wprowadzić rodziców w świat społeczności przedszkolnej i szukać wraz
z nimi pola dla ich działania.
2. Tworzyć wartości wspólnych dla rodziców i nauczycieli, budujące
zaufanie obu stron (rodzinna atmosfera przedszkola, poczucie
bezpieczeństwa, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, autorskie
programy edukacyjne).
3. Rozwijać świadomość potrzeby spójności działań domu rodzinnego
i przedszkola.
4. Dostarczać rodzicom wiedzę pedagogiczną i psychologiczną oraz
uwrażliwiać ich na potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.
5. Wykorzystywać własne doświadczenia i wiadomości rodziców w celu
wzbogacenia pracy dydaktycznej poszczególnych grup wiekowych.
6. Systematycznie budować wzajemne zaufanie: rodzice – pracownicy
przedszkola.
7. Zapewnić rodzicom możliwości przeżywania wraz z dziećmi nastroju
oczekiwania, przygotowywania i brania czynnego udziału
w uroczystościach przedszkolnych.
8. Wypracowywać nowatorskie i skuteczne sposoby porozumienia się
z rodzicami.
9. Wspierać rodziców w ich działaniach wychowawczych.

Zadbać o większą integrację Przedszkola z najbliższym i dalszym
środowiskiem:

1. Uczynić z przedszkola placówkę oświatową otwartą dla okolicznych
mieszkańców. Organizować na terenie przedszkola imprezy, spotkania,
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przeglądy, turnieje, itp.
2. Prezentować osiągnięcia dzieci i całej placówki w mediach, czasopismach
i gazecie lokalnej.
3. Kontynuować przyjazne kontakty z okolicznymi mieszkańcami (życzenia
z okazji świąt, udział w uroczystościach przedszkolnych, itp.).
4. Współpracować ze środowiskiem lokalnym, instytucjami, którym na
sercu leży dobro i troska o dzieci, brać aktywny udział w wydarzeniach
kulturalnych Miasta  Zielonej Góry.

1) NASZA WIZJA

„Przedszkole Partnerskie otwarte na oczekiwania i potrzeby dzieci i rodziców”

2) MOCNE STRONY PRZEDSZKOLA 

1. Atrakcyjna oferta edukacyjna. 

2. Autorskie programy pracy. 

3. Szeroki wachlarz imprez, uroczystości i wycieczek. 

4. Udział w konkursach, festiwalach i akcjach na skalę ogólnopolską. 

5. Wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej (innowacje, 

nowatorstwo). 

6. Dobra atmosfera i klimat przedszkola. 

7. Wysokie kwalifikacje i ustawiczne doskonalenie nauczycieli. 

8. Wydawanie własnej gazetki przedszkolnej „Ekoludek”. 

9. Szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym: instytucjami oświatowymi i 

społecznymi. 

10.Wysoki poziom zadowolenia rodziców – powodzenie placówki w 

środowisku. 

3) NASZA MISJA

Misją naszego Przedszkola jest zapewnienie każdemu dziecku 

wszechstronnego rozwoju jego talentów i zdolności, bez nacisków i przymusu, 

a poprzez rozbudzanie jego ciekawości i zaspokojenie naturalnej potrzeby 

poznania otaczającego świata. 
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  II. DIAGNOZA

Opracowanie Programu Rozwoju Przedszkola  na lata 2019 – 2024 poprzedzone 

zostało diagnozą  pracy przedszkola, wynikającą z analizy jego mocnych i słabych 

stron. 

Tworząc program rozwoju, uwzględniono również potrzeby środowiska lokalnego, 

możliwości przedszkola zarówno kadrowe, jak i bazowe, Statut Przedszkola.

Na podstawie wyników i wniosków z przeprowadzonej  przez Lubuskie Kuratorium 

Oświaty ewaluacji zewnętrznej i prowadzonych cyklicznie ewaluacji wewnętrznych 

zostały podjęte działania zmierzające do osiągnięcia określonych zadań i celów 

głównych. 

III. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 

Szczegółowe zadania i sposoby realizacji znajdą się w programach  pracy na 

poszczególne lata szkolne. 

rok szkolny  2019/2020

„ DZIECKO WIDZEM, AKTOREM, ARTYSTĄ.”

Zadanie I
Tworzenie warunków  sprzyjających rozwojowi ekspresji językowej dziecka poprzez 
stosowanie aktywnych metod pracy i bezpośredni kontakt z literaturą, sztuką i 
teatrem.

Zadanie II
Tworzenie warunków  sprzyjających rozwojowi ekspresji plastycznej i teatralnej. 

Cele:
 Rozwijanie dzieci pod względem emocjonalnym, intelektualnym i społecznym;
 Tworzenie warunków sprzyjających swobodzie wypowiedzi
 Bogacenie doświadczeń językowych dzieci przez stosowanie sprawdzonych i 

„nowatorskich rozwiązań”
 Kształtowanie umiejętności odgrywania ról aktorskich
 Rozwijanie zainteresowań czytelniczych
 Podniesienie wiary we własne siły i  możliwości
 Kształtowanie otwartości u dzieci nieśmiałych
 Stosowanie różnorodnych metod i form pracy, jako inspiracji do podejmowania

działań twórczych.
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 Wyrażanie własnych przeżyć i emocji poprzez ekspresję plastyczną
 Rozwijanie wrażliwości, wyobraźni artystycznej i poczucia estetyki
 Rozwijanie u przedszkolaków optymistycznych cech charakteru takich jak: 

samodzielność, zaradność, odporność emocjonalna, kreatywność, wia


Działania:

1. Organizacja zajęć rozwijających aktywność twórczą dziecka we 
wszystkich sferach, a w szczególności w sferze rozwoju językowego 

( drama, gry, pantomina, teksty odtwórcze, żywy teatr, bajko terapia i inne)

2. Tworzenie sytuacji  sprzyjających  bezpośredniemu  obcowaniu  ze 
sztuką, literaturą, dramą, teatrem jako inspiracji do rozwoju ekspresji 
dziecięcej:

 Koncerty muzyczne (comiesięczne)
 Teatrzyki w przedszkolu i wyjścia do teatru (comiesięczne)
 Udział dzieci w Przeglądzie Teatralnym w Teatrze Lubuskim
 Udział dzieci w Przeglądzie Małych Form Teatralnych :”Jaśnie Pan Rym”
 Wystawy i pokazy sztuki ludowej 
 Wystawy, galerie, wernisaże, koncerty 
 Układanie krótkich opowiadań 
 Tworzenie własnych książeczek
 Przedstawienie ich treści własnymi słowami,
 Zabawy słownikowe
 Nauka wierszyków, wyliczanek
 Tworzenie własnych zakończeń baśni
 Poprawa emisji głosu i wyrazistości wymowy
 Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, oddechowe i słuchu, zabawy 

słowne. 

3. Stosowanie różnorodnych metod i form pracy jako inspiracji do 
podejmowania działań twórczych. 

4. Tworzenie warunków do podejmowania działalności artystycznej w 
korelacji z innymi obszarami edukacji, aranżacja sal przedszkolnych: 

- Kąciki plastyczne 
- Skrzynie skarbów 
- Ekspozycje prac dzieci w salach i na terenie całej placówki 
- Ekspozycje dzieł znanych twórców 
- Galerie, wystawy i wernisaże w przedszkolu i poza nim
- Utworzenie Sceny na terenie przedszkolnym na różne uroczystości 

5. Wzbogacenie bazy przedszkola  ( pomoce, scenariusze, literatura, stroje 
teatralne – wzbogacenie w salach kącików teatralnych) 

6. Opracowanie i gromadzenie ciekawych inscenizacji, scenariuszy zajęć. 
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7.  Pozyskiwanie rodziców do współpracy  
 Zajęcia otwarte
 Przygotowywanie strojów i dekoracji do występów, 
 Czytanie dzieciom bajek przez rodziców,
 Udział w Teatrzykach Rodziców
 Przynoszenie do przedszkola strojów, materiałów plastycznych

8. Nawiązanie kontaktów z innymi przedszkolami i instytucjami w celu 
wymiany  doświadczeń teatralnych, muzycznych, 

 teatrzyki w wykonaniu dzieci 
 wyjścia do teatru
 wyjścia do innych placówek 
 nawiązanie współpracy ze szkołą w celu wzajemnych występów
 organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi.
 współpraca ze środowiskiem lokalnym, Filharmonią, Teatrem 

Lubuskim, „Domem Harcerza” (warsztaty plastyczne).
      

9. Zorganizowanie dla Miejskich Przedszkoli konkursów plastycznych:
 „Anioły i aniołki bożonarodzeniowe”
 „Tylko Falubaz”
 „Ekologiczna kartka Świąteczna”

10.Bezpośrednie obcowanie ze sztuką: 
- Koncerty muzyczne (comiesięczne)
- Teatrzyki w przedszkolu i wyjścia do teatru (comiesięczne) 
- Wystawy i pokazy sztuki ludowej 
- Wystawy, galerie, wernisaże, koncerty 

11.Konkursy przedszkolne:
 „Mamo, tato zróbmy jesienne kukiełki”
 „Mój przyjaciel kot”
 „Ozdoba choinkowa”
 „Walentynkowe serce”
 „Najpiękniejsza palma wielkanocna”
 „Wielkanocna pisanka”

MONITOROWANIE:

Diagnozowaniu rezultatów.  Dotyczyć będzie sposobów rozwijania aktywności 
werbalnej dzieci. Dotyczyć będzie sposobów rozwijania osobowości dziecka ze 
szczególnym uwzględnieniem różnych metod i form aktywności.

Zastosujemy narzędzia: Ankiety dla rodziców, Ankiety dla nauczycieli, Arkusze 

monitoringów, Karty Obserwacji Dzieci i Arkusze zbiorcze do nich,  Karty kontroli 

dokumentacji nauczyciela, Arkusze diagnostyczne do testu na dojrzałość szkolną 
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dzieci, Hospitację diagnozującą, doradczo-doskonalącą i oceniającą, Analizę 

dokumentów i danych oraz narzędzia zawarte w Programach Własnych nauczycielek

służące do ich ewaluacji.  

EWALUACJA programu będzie prowadzona na bieżąco w roku szk. 2019/2020, a 

wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w 

danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu  

2020 r.

Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku 

zmian.

Oczekiwane efekty:

Dzieci:

 Często uczestniczą w imprezach kulturalnych 

 Są śmiałe i otwarte na kontakty 

 Poprawnie wypowiadają się 

 Mają bogaty słownik 

 Czynnie włączają się we wszystkie działania zmierzające do rozwoju 

kompetencji językowych 

 Obcują ze sztuką w szerokim  tego słowa znaczeniu: teatr, drama, muzyka,

malarstwo, literatura   

 Znają utwory literackie  dla dzieci i ich autorów 

 Poznaje bogactwo języka literackiego 

 Potrafi inscenizować teksty i odgrywać tzw. „mini-role” 

 Interesuje się tekstem i literami 

 Podejmuje działalność czytelniczą stymulującą rozwój mowy 

 Odreagowuje negatywne emocje, rozładowuje stresy i napięcia w toku 

różnorodnych form aktywności własnej. 

 Znają różnorodne formy i środki wyrazu artystycznego 

 Potrafią posługiwać się różnorodnymi materiałami  i narzędziami w 

realizacji  własnych zamierzeń artystycznych 

13



ROK SZKOLNY 2020/2021

„SPORT I ZABAWA TO WAŻNA SPRAWA”,

w ramach priorytetu:

Edukacja prozdrowotna i kształtowanie zdrowego stylu życia

Edukacja zdrowotna to nie tylko przekazywanie wiedzy o tym, co jest korzystne
lub szkodliwe dla zdrowia, lecz również rozwijanie umiejętności, a także nawyków,
które  pomogą  skutecznie  wykorzystywać  tę  wiedzę.  Należy  więc  stworzyć
dzieciom  sposobność  do  ukształtowania  postaw  i  wartości,  które  ułatwiają  im
dokonywanie wyborów, mających znaczenie dla ich obecnego i przyszłego życia i
zdrowia.  

W  ramach  realizacji  tego  priorytetu  przejęto  w  roku  szkolnym  2020/2021
w programie rozwoju Miejskiego Przedszkola nr 22 „Kraina Ekoludków” następujące
zadania:

1. Kształcenie czynnych postawy wobec zdrowia i bezpieczeństwa.

2. Rozbudzenie zamiłowania do ruchu i sportu poprzez rozwijanie 
aktywności ruchowej.

Uwzględniając te zadania wytyczono na rok 2020/2021 następujące cele:

 wzbogacenie wiedzy dziecka z dziedziny zdrowia, wykształcenie u niego 
postawy prozdrowotnej,

 kształtowanie postaw i nawyków wobec zabiegów zdrowotnych pozwalających
chronić zdrowie,

 promowanie zdrowia fizycznego,

 rozbudzenie zamiłowania do ruchu i sportu poprzez rozwijanie aktywności 
ruchowej,

 kształtowanie umiejętności zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach 
trudnych, bezpieczeństwo w życiu codziennym,

 przekonanie o konieczności dbania o środowisko, w którym żyjemy.

Aby  osiągnąć  przyjęty  priorytet  i  wytyczone  przez  ten  priorytet  zadania  do
realizacji przyjęto następujące działania w roku 2020/2021

1. Wykorzystanie szerokiej gamy metod, form i środków do propagowania
zdrowego stylu życia. – cały rok szkolny 2020/2021 oraz 5-letni okres planu
rozwoju placówki

14



2. Organizowanie  działań  sprzyjających  zdrowiu  fizycznemu  i
psychicznemu poprzez:

 Prowadzenie ćwiczeń metodami twórczymi Orffa, Labana, W. Scherborng, -
praca ciągła począwszy od 2015 roku

 Systematyczne  realizowanie  zajęć  ruchowych  zgodnie  z  tygodniowym
rozkładem  i  z  projektami  edukacyjnymi  oraz  przebieranie  dzieci  w  stroje
gimnastyczne,  wykorzystanie bazy przedszkola   (sala gimnastyczna , plac
zabaw) – cały rok szkolny 2020/2021

 Organizowanie  spacerów  i  wycieczek  w  połączeniu  z  formami  ruchu  na
świeżym powietrzu – cały rok szkolny 2020/2021

 Udział w Międzyprzedszkolnym Sportowym Turnieju Rodzin – cały rok szkolny
2020/2021

 Cykle zajęć o charakterze prozdrowotnym  – cały rok szkolny 2020/2021

 Udział  w  przedszkolnym  przeglądzie  choreografii  tanecznych–  cały  rok
szkolny 2020/2021

 Organizację kącików sportowych i wzbogacenie sali gimnastycznej w sprzęt
sportowy – cały rok szkolny 2020/2021

 Różnorodność i innowacyjność stosowanych metod i form pracy z dziećmi –
cały rok szkolny 2020/2021

 Rozwijanie zainteresowań i talentów dziecięcych – cały rok szkolny 2020/2021

 Organizacja  "Tygodnia  bezpiecznego  przedszkolaka"  organizowanie
wycieczek,  wyjść  na  drogę,  skrzyżowanie  ulic,  pogadanki  i  pokazy
instruktażowe,  oglądanie  filmów  edukacyjnych  dotyczących  sytuacji
zagrażających życiu i zdrowiu– cały rok szkolny 2020/2021

 Udział  w  prezentacji  artystycznej  "Małe  talenciaki"–  cały  rok  szkolny
2020/2021

 Czynny  udział  w  czynnościach  pielęgnacyjnych  w  ogrodzie,  „zielnikach”
założonych w kącikach przyrody w salach"– cały rok szkolny 2020/2021

 Promocja  zdrowia  w  piosenkach:  prowadzenie  chórku  przedszkolnego,
organizacja "Festiwalu piosenki ekologicznej"– cały rok szkolny 2020/2021

3. Dzielenie się informacjami  na temat promocji zdrowia poprzez:
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 Umieszczenie informacji o realizacji promocji zdrowia w przedszkolu  stronie
www – cały rok szkolny 2020/2021

 Zamieszczanie ciekawych artykułów w gazetce przedszkolnej „Ekoludek” oraz
na stronie internetowej przedszkola– cały rok szkolny 2020/2021

 Prowadzenie gazetki przedszkolnej w holu umieszczanie zdjęć, ciekawostek,
informacji o realizacji akcji dotyczących promocji zdrowia w przedszkolu 

4. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i ich rodziców poprzez:

 Prowadzenie działalności  diagnostycznej  dotyczącej  rozwoju dziecka – cały
rok szkolny 2020/2021

 Spotkania  ze  specjalistami  (  lekarz  pielęgniarka,  stomatolog,  dietetyk,
logopeda, ratownik medyczny, pokazy różnego rodzaju sportów itp.) cały rok
szkolny 2020/2021

 Nawiązanie  współpracy  z  instytucjami  promującymi  zdrowy  styl  życia  i
wspólne działanie na rzez zdrowia dzieci – cały rok szkolny 2020/2021

 Organizowanie  wyjść  do  miejsc  związanych  z  ochroną  zdrowia  (gabinety
lekarskie,  szpital,  przychodnie,  apteka,  pogotowie  ratunkowe)  –  cały  rok
szkolny 2020/2021

 Popularyzacja wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia i sposobach ochrony przed
nimi: Pogadanki z dziećmi na temat zagrożeń dla zdrowia (choroby brudnych
rąk,  nieodpowiedni  strój,  skaleczenia,  oparzenia,  przebywanie  na słońcu)  –
cały rok szkolny 2020/2021

 Wspólne ustalanie zdrowych jadłospisów – cały rok szkolny 2020/2021

 Organizowanie dla  rodziców i  ich dzieci  zajęć gimnastycznych np. aerobik,
ruch na świeżym powietrzu, jazda na rowerach, czy gimnastyka -  cały rok
szkolny 2020/2021

5. Promocja zdrowia poprzez:

 Uzyskanie  akceptacji  całej  społeczności  przedszkolnej  dotyczącej  realizacji
koncepcji  przedszkola  promującego  zdrowie,  włączenie  do  działań  całej
społeczności przedszkolnej -  cały rok szkolny 2020/2021

 Włączenie rodziców w działanie na rzecz Promocji  Zdrowia przedstawienie
koncepcji  oraz planu pracy Programu Promującego Zdrowie  na zebraniu z
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rodzicami,  umieszczenie w holu skrzyneczki  dla  rodziców w celu zbierania
propozycji zajęć, aktywności, uwag

6. Opracowanie i realizacja projektów i programów stymulujących rozwój
aktywności ruchowej dzieci i promowania zdrowego stylu życia:

 Opracowanie  planu  pracy  Przedszkola  Promującego  Zdrowie  przez  zespół
d.s. Promocji Zdrowia, dalsze działania w ramach przynależności do sieci -
cały rok szkolny 2020/2021

 Promocja zdrowia psychicznego małych dzieci, „Przyjaciele Zippiego"- udział
w międzynarodowym programie-  cały rok szkolny 2020/2021

 Realizacja  programu  adaptacyjnego  dla  dzieci  nowoprzyjętych  "  Lubię
przedszkole"-  cały rok szkolny 2020/2021

7. Przyswajanie zasad higieny osobistej i otoczenia:

 Systematyczna praca w grupach – wyrabianie nawyków higienicznych – cały
rok szkolny 2020/2021

 Systematyczne  mycie  zębów  we  wszystkich  grupach  –  cały  rok  szkolny
2020/2021

MONITOROWANIE:   

Dotyczyć będzie diagnozowania rezultatów dotyczących przyjętego priorytetu 
i  wytyczonych  zadań  z  zastosowaniem  następujących  narzędzi:  Wywiad  z
rodzicami,  Ankiety  dla  nauczycieli,  Arkusze  monitoringów  karty  obserwacji
dzieci,  karty  kontroli  dokumentacji  nauczyciela,  arkusze  diagnostyczne  do
tekstu  na  dojrzałość  szkolną  dzieci,  analizę  dokumentów  i  danych  oraz
narzędzia  zawarte  w  Programach  własnych  nauczycielek  służące  do  ich
ewaluacji.

EWALUACJA:

Będzie prowadzona na bieżąco w roku szkolnym 2020/2021, a wyniki zostaną
przedstawione  na  Radzie  Pedagogicznej  podsumowującej  pracę  w  danym
roku, oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu
2021  roku.  Ocena  dokonania  po  jednym  roku  umożliwi  korektę  lub
prognozowanie kierunku zmian.

OCZEKIWANE EFEKTY:

Dzieci:
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 Rozumieją potrzeby prawidłowego żywienia, 

 Rozumieją i przestrzegają konieczności codziennych zabiegów higienicznych,

 Chętnie uczestniczą w  zabawach i ćwiczeniach ruchowych, 

 Wyrażają swoje stany emocjonalne w sposób społecznie akceptowany,

 Znają zasady bezpiecznego zachowania się w przedszkolu,

 Znają reguły współżycia w grupie,

 Potrafią znaleźć wyjście z określonej trudnej sytuacji,

 Znają różne formy aktywnego wypoczynku,

 Chętnie uczestniczą w akcjach na rzecz ochrony przyrody i środowiska.

Rok szkolny 2021/2022

„EMOCJE ROZPOZNAJEMY I DOBRZE SIĘ Z TYM CZUJEMY”

ZADANIE I:

Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnych sferach 
działalności.

CELE:

 Kształtowanie postaw związanych z pełnieniem ról społecznych, które dziecko
aktualnie pełni,

 Ćwiczenie umiejętności rozpoznawania emocji i ich regulowania
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 Wspomaganie rozwoju umiejętności komunikowania się z otoczeniem,

 Wyposażenie dziecka w różne sposoby radzenia sobie w sytuacjach dla niego
trudnych,

 Uczenie nowych sposobów rozwiązywania napięć i konfliktów,

 Rozwijanie relacji społecznych, kształtowanie umiejętności współpracy, 
współdziałania z innymi,

 Pomoc w przyswajaniu norm i zasad postępowania, akceptowanych 
społecznie,

 Kształtowanie wyrażania własnych emocji w różnych formach aktywności ( w 
zabawie, w ruchu, w sztuce (muzyce i plastyce))

 Nauka podstawowych czynności samoobsługowych i porządkowych.

DZIAŁANIA:

1. Wykorzystywanie różnorodnych form, metod i środków wspomagających 
rozwój społeczno – emocjonalny dzieci.

2. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej 
aktywności artystycznej dzieci:

 Tworzenie w salach zabaw kącików zainteresowań,

 Tworzenie dekoracji tematycznych oraz pomocy dydaktycznych do 
zajęć, uroczystości i innych form pracy.

3. Organizowanie przez nauczycieli  i specjalistów działań mających na celu 
poznanie każdego wychowanka

 Prowadzenie systematycznych obserwacji pedagogicznych i 
psychologicznych dzieci 

 Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu,

 Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Zielonej 
Górze,

 Realizacja działań wychowawczo – dydaktycznych mających na celu: 
eliminację zachowań agresywnych, kształtowania postawy akceptacji i 
tolerancji

 Współpraca z rodzicami,

 Prowadzenie sondażu wśród dzieci na temat ich samopoczucia, 
preferencji zabaw i aktywności, kolegów.

4. Udział dzieci w konkursach, turniejach, przeglądach i festiwalach.
5. Organizacja uroczystości przedszkolnych wzmacniających więzi emocjonalne 

z rodziną, personelem przedszkola i rówieśnikami.
6. Aranżowanie sytuacji wychowawczych wprowadzających dziecko w świat 

wartości, norm i zasad akceptowanych społecznie:
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 Opracowanie i stosowanie kontraktów dotyczących zasad współżycia w
grupie,

 Dostarczanie wzorców właściwego zachowania się i postaw 

 Ukazywanie przykładów z literatury, filmu itp.

7. Współpraca ze środowiskiem.

MONITOROWANIE:

Dotyczyć będzie rozwoju społeczno – emocjonalnego dzieci w różnych sferach 
działalności. Zastosujemy następujące narzędzia badawcze: arkusze ankiet, arkusze
monitoringu, arkusze obserwacji bieżącej, arkusze kontroli, arkusze obserwacji 
czynności edukacyjnych nauczyciela, arkusze obserwacji pedagogicznych i 
diagnozy, arkusze hospitacji diagnozującej, doradczo – doskonalącej, problemowej 
oraz oceniającej, analiza dokumentów, narzędzia zawarte w programach własnych 
nauczycieli służące do ich ewaluacji.

EWALUACJA planu będzie prowadzona na bieżąco w roku szkolnym 2014/2015, a 
wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w 
danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu 
2015 r. Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie 
kierunku zmian.

Oczekiwane efekty:

Dzieci: 

 Pełnią role społeczne,

 Znają własne prawa i obowiązki

 Nawiązują kontakt z drugą osobą, dokonują wyborów, podejmują decyzje, 
przechodzą od interakcji do dialogu,

 Próbują samodzielnie radzić sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych

 Potrafią nazywać i właściwie regulować swoje emocje, 

 Potrafią ponieść konsekwencje swojego niewłaściwego zachowania,

 Znają normy i zasady postępowania oraz przestrzegają je,

 Potrafią wyrażać swoje emocje w twórczości plastycznej, teatralnej, 
muzycznej, ruchowej,

 Samodzielnie wykonują czynności samoobsługowe i porządkowe

ZADANIE II:

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnościami oraz umiejętne wyrażanie 
własnych emocji

CELE:
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 Promowanie zdrowia psychicznego wśród dzieci,

 Kształtowanie i rozwijanie umiejętności psychospołecznych,

 Nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

 Wykorzystywanie nabytych umiejętności w codziennych sytuacjach,

 Nabywanie umiejętności pomagania innym przy rozwiązywaniu ich 
problemów, 

 Nabywanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć oraz rozmawiania 
o nich,

 Budowanie i wzmacnianie motywacji do podejmowania różnorodnych form 
aktywności,

 Kształtowanie odporności emocjonalnej, wdrażanie dzieci do spokojnego 
przyjmowania porażek i doprowadzania zadania do końca 

DZIAŁANIA:

1. Wykorzystywanie różnorodnych form, metod i środków wspomagających 
rozwój emocjonalny dzieci.

2. Realizacja w grupach starszych międzynarodowego programu zdrowia 
psychicznego „Przyjaciele Zippiego”

3. Organizowanie przez nauczycieli działań wychowawczo - dydaktycznych 
mających na celu nabywanie przez dzieci umiejętności radzenia sobie z 
emocjami  w różnych sytuacjach:

 Zabawy społeczne, gry i zabawy muzyczno – ruchowe, zabawy 
rozwijające zaufanie, zabawy i gry z elementami rywalizacji, zabawy 
obrazujące samopoczucie dzieci, ćwiczenia relaksacyjne,

 Interpretacja utworów muzycznych poprzez ruch, formy plastyczne,

 Ekspresja plastyczna,

 Scenki sytuacyjne, inscenizacje, drama, pantomima

4.  Prowadzenie systematycznych obserwacji pedagogicznych i 
psychologicznych dzieci 

5. Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu w zakresie
sfery emocjonalnej

6. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Zielonej Górze,
7. Współpraca z rodzicami,
8. Udział dzieci w konkursach, turniejach, przeglądach i festiwalach.
9. Organizacja uroczystości przedszkolnych wzmacniających więzi emocjonalne 

z rodziną, personelem przedszkola i rówieśnikami.
10.Współpraca ze środowiskiem.

MONITOROWANIE:
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Dotyczyć będzie rozwijania umiejętności radzenia sobie z trudnościami oraz 
umiejętne wyrażanie własnych uczuć i emocji. Zastosujemy następujące narzędzia 
badawcze: arkusze ankiet, arkusze monitoringu, arkusze obserwacji bieżącej, 
arkusze kontroli, arkusze obserwacji czynności edukacyjnych nauczyciela, arkusze 
obserwacji pedagogicznych i diagnozy, arkusze hospitacji diagnozującej, doradczo – 
doskonalącej, problemowej oraz oceniającej, analiza dokumentów, narzędzia 
zawarte w programach własnych nauczycieli służące do ich ewaluacji.

EWALUACJA planu będzie prowadzona na bieżąco w roku szkolnym 2014/2015, a 
wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w 
danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu 
2015 r. Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie 
kierunku zmian.

Oczekiwane efekty:

Dzieci: 

 Wiedzą jak dbać o dobre samopoczucie,

 Są empatyczne,

 Potrafią samodzielnie radzić sobie w trudnych lub konfliktowych sytuacjach,

 Rozumieją problemy innych i starają się im pomóc,

 Panuje nad swoimi emocjami,

 Potrafią rozpoznać i nazwać swoje samopoczucie,

 Chętnie podejmują działania doprowadzając je do końca,

 Spokojnie przyjmują porażki,

 Interpretują utwory muzyczne, dzieła plastyczne odwołując się do świata 
własnych przeżyć i emocji.

ROK SZKOLNY 2022/2023

„SŁUCHAM I BAWIĘ SIĘ MUZYKĄ”

w ramach priorytetu:

Edukacja muzyczna i kształtowanie wrażliwości muzycznej.

Muzyka wzbogaca życie, rozwija wyobraźnię i wrażliwość, pozytywnie wpływa

na osobowość  człowieka,  jego nastroje  i  emocje.  Już  od najmłodszych  lat  warto

dostarczać dzieciom jak najwięcej bodźców muzycznych, które mają duży wpływ na

rozwój  wrodzonych  zdolności  i  talentów  dziecka.  Liczne  badania  naukowe
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potwierdzają, że muzyka stymuluje rozwój mózgu i układu nerwowego – pozytywnie

wpływa  na  rozwój  osobowości  dziecka,  rozwija  jego  wrażliwość,  uczy

systematyczności  i  obowiązkowości,  rozwija  umiejętności  koncentracji,  ułatwia

przyswajanie  nowej  wiedzy.  Aktywna  gra  na  instrumencie  muzycznym  zwiększa

poczucie własnej wartości, kształtuje pamięć i zaspokaja potrzebę ekspresji. Muzyka

pobudza wszystkie obszary rozwoju dziecka, zarówno ten intelektualny, społeczny,

emocjonalny, motoryczny, jak również językowy, w tym naukę czytania i pisania. Jest

ona łącznikiem między ciałem a umysłem i pozwala im harmonijnie współpracować.

Zarówno  dorośli  jak  i  dzieci  dzięki  muzyce  ćwiczą  i  wzmacniają  swoją  pamięć.

Kontakt dzieci                      z muzyką od najwcześniejszych chwil życia pozwala im

rozwijać naukę dźwięków                           i znaczenia słów. Wspólny śpiew, zabawy

rytmiczne, taniec, gra na instrumentach rozwija indywidualne zdolności, dyspozycje

muzyczne, wpływa na ogólny rozwój.

W ramach realizacji tego priorytetu przyjęto w roku szkolnym 2022/2023 następujące

zadania:

Zadania:

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”.  

Uwzględniając te zadania wytyczono na rok szkolny 2022/2023 następujące cele:

Cele:

1. Rozwijanie  i  eksponowanie  dyspozycji  muzycznych  dziecka  w  różnych

formach aktywności.

2. Bogacenie przeżyć estetycznych związanych z odbiorem muzyki.

3. Kształtowanie ekspresji i twórczej postawy dziecka.

4. Zaspokajanie naturalnej potrzeby działania.
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5. Poznawanie instrumentów muzycznych (rodzaj, nazwa, brzmienie, budowa).

6. Nabywanie i doskonalenie umiejętności wokalno – tanecznych.

7. Wyzwalanie zainteresowania regionalną działalnością kulturalną.

8. Uwrażliwianie dzieci na piękno muzyki.

9. Rozwijanie wrażliwości słuchowej.

10.Rozwijanie umiejętności określania źródeł zjawisk akustycznych.

11.Umożliwianie  rozwijania  indywidualnych  talentów,  zainteresowań  i

predyspozycji artystyczno- ruchowych.

12.Współudział  w organizowaniu uroczystości  przedszkolnych i  lokalnych,  oraz

imprez środowiskowych.

Aby osiągnąć przyjęty  priorytet  w roku szkolnym 2022/2023 przyjęto  do realizacji

następujące działania:

Działania:

1. Tworzenie warunków do bezpośredniego kontaktu z muzyką poprzez:

 Udział dzieci w koncertach muzycznych.

 Śpiew indywidualny i zbiorowy.

 Taniec.

 Metody  relaksacyjne  –  odprężające,  umożliwiające,  wpływające  na

świadomość własnego ciała i jego rytm.

2. Rozwijanie umiejętności słuchania i  rozumienia muzyki  „żywej” oraz z

„nagrań”.

3. Inspirowanie  zabaw  rytmicznych  i  tanecznych  z  wykorzystaniem

swobodnej interpretacji ruchowej.

4. Kierowanie  aktywnością  muzyczną  w  zakresie  rozwijania  ekspresji

dziecka (improwizacje wokalne i rytmiczne).
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5. Prezentowanie posiadanych umiejętności wokalnych i tanecznych:

 Udział w przeglądach i festiwalach piosenki dziecięcej.

 Organizowanie uroczystości okazjonalnych na terenie przedszkola.

 Współudział  w  organizowaniu  uroczystości  lokalnych,  oraz  imprez

środowiskowych.

6. Rozwijanie zdolności muzycznych dziecka poprzez:

 Doskonalenie gry na instrumentach.

 Eksperymentowanie z tworzeniem dźwięku.

 Ćwiczenia emisyjne.

 Śpiewanie i słuchanie piosenek.

 Samodzielne tworzenie melodii do podanego tekstu.

 Łączenie aktywności muzycznej z innymi obszarami oddziaływań.

7. Tworzenie  warunków  sprzyjających  spontanicznej  i  zorganizowanej

aktywności muzycznej poprzez:

 Organizowanie w sali kącików muzycznych.

 Systematyczne prowadzenie zajęć muzycznych.

 Wykonanie i stosowanie atrakcyjnych rekwizytów.

 Różnorodność  i  innowacyjność  stosowanych  metod  i  form  pracy  z

dziećmi.

8. Wykorzystywanie i sukcesywne wzbogacanie bazy materialnej poprzez:

 Wzbogacanie zbiorów biblioteczek grupowych o nowe pozycje.

 Zakup  nowych  instrumentów  inspirujących  dzieci  do  twórczej

aktywności muzycznej.

9. Promowanie edukacji muzycznej wśród dzieci i ich rodziców poprzez:
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 Organizowanie zajęć otwartych, warsztatów.

 Organizowanie wyjść do miejsc związanych z muzyką.

 Organizowanie spotkań z muzykami w przedszkolu.

 Popularyzacja wiedzy na temat znaczenia muzyki w życiu człowieka.

10.Opracowanie projektów i programów stymulujących rozwój aktywności

muzycznej dzieci: 

 Ruchem, kształtem i barwą o muzyce.

 Melodia i rytm na spacerze.   

 Nasze ciało instrumentem.   

 Wszystko może być muzyką. 

    Monitorowanie:

 Dotyczyć  będzie  podjętych  działań  zmierzających  do  rozwijania  ekspresji

muzycznej,       diagnozowania  rezultatów  dotyczących  przyjętego  priorytetu  i

wytyczonych zadań                          z zastosowaniem następujących narzędzi:

wywiad z rodzicami, ankiety dla nauczycieli, arkusze monitoringów karty obserwacji

dzieci, karty kontroli  dokumentacji nauczyciela, analizę dokumentów i danych oraz

narzędzia zawarte w programach własnych nauczycielek służące do ich ewaluacji.

    Ewaluacja:

Będzie  prowadzona  na  bieżąco  w  roku  szkolnym  2022/2023,  a  wyniki  zostaną

przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku, oraz

na zebraniach   z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu 2023 roku. Ocena

dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

    Oczekiwane efekty:

Dzieci:

- Uczestniczą w zabawach i ćwiczeniach muzycznych z użyciem instrumentów
muzycznych.
- Wykazują się pomysłowością i wyobraźnią twórczą w aktywności muzycznej.
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- Badają, odkrywają, porównują dźwięki akustyczne pochodzące z różnych 
materiałów.
- Eksperymentują w poszukiwaniu rozmaitości dźwięków.
- Znają i potrafią posługiwać się instrumentami perkusyjnymi.
- Samodzielnie tworzą własną muzykę wykorzystując odkryte dźwięki i sposób ich 
wykonywania; współpracują z innymi w tworzeniu akompaniamentu do znanego 
utworu muzycznego.
- Potrafią ilustrować muzykę ruchem oraz przedstawić ją w formie plastycznej

ROK SZKOLNY 2023 / 2024

„PIĘKNY, TAJEMNICZY ŚWIAT -  EDUKACJA EKOLOGICZNA W
PRZEDSZKOLU”

Człowiek  jako  żywy  organizm  jest  częścią  środowiska  naturalnego.  Coraz
bardziej  jesteśmy  świadomi  tego,  że  jesteśmy   zależni  od  zasobów naturalnych
otaczającego  nas  świata  i  to,  w  jaki  sposób  zadbamy  o  przyrodę  będzie
procentowało w całym naszym życiu. Edukacja proekologiczna powinna rozpocząć
się od najmłodszych lat, a zatem to przedszkola przy ścisłej współpracy z rodzicami
mają obowiązek  wychowywać   i  kształcić dzieci   poprzez konkretne zamierzone
działania,  które mają na celu wzbudzać u najmłodszych postawy proekologiczne.
Dbanie  o  środowisko  naturalne  i   promowanie  zdrowego   stylu  życia  to  główne
założenia edukacji ekologicznej. 

W  ramach  realizacji  tego  priorytetu  przyjęto  w  roku  szkolnym  2023/  2024
w  programie  rozwoju  Miejskiego  Przedszkola  Nr  22  „Kraina  Ekoludków”  na  lata
2019 / 2024 następujące zadania:

1. Kształtowanie u dzieci postaw proekologicznych.

2. Mały ekolog – rozwijanie twórczości dziecka.

Uwzględniające te zadania wytyczono na rok 2023 / 2024 następujące cele:

 uświadomienie potrzeby ochrony środowiska,

 podejmowanie działań dotyczących ochrony środowiska,

 nawiązanie więzi ze środowiskiem, 

 kształtowanie u dzieci postaw proekologicznych,

 rozwijanie twórczych postaw dziecka,

 zachęcanie do badania i odkrywania środowiska,
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 przewidywanie  i  ocenianie  pewnych  następstw  obserwowanych  zjawisk
przyrodniczych i czynów człowieka,

 budowanie wrażliwości ekologicznej,

 wdrażanie dzieci do zachowania sprzyjających ochronie środowiska.

Aby osiągnąć przyjęty priorytet i wytyczone przez niego zadania do
realizacji przyjęto następujące działania w roku 2022/ 2023:

1. Wykorzystywanie szerokiej gamy metod, form i środków do zdobywania
wiadomości  i  umiejętności  z  zakresu edukacji  ekologicznej –  cały  rok
szkolny 2022 / 2023, oraz okres całej kadencji.

2. Organizowanie działań sprzyjających  postawom  proekologicznym:

 Organizowanie zajęć dydaktycznych o tematyce proekologicznej oraz
zabaw  badawczych,  w  których   dzieci  będą  podejmowały  próby
wykonywania eksperymentów– cały rok,

 Uczestnictwo  w  programie  edukacyjnym  promującym  ekologie
„Kubusiowi Przyjaciele Natury” – cały rok,

 Organizowanie  spacerów  i  wycieczek  sprzyjających  poznawaniu
środowiska – cały rok,

 Udział w akcji „Sprzątanie świata”,

 Organizacja „Dnia Ziemi” w przedszkolu,

 Udział  w  konkursach  międzyprzedszkolnych  oraz  ogólnopolskich
o tematyce ekologicznej,

 Organizacja  w  przedszkolu  konkursów  o  tematyce  proekologicznej
włączając do współpracy rodziców „Ekologiczny pokaz mody”,

 Zorganizowanie  międzyprzedszkolnego  konkursu  plastycznego
„Ekokartka Bożonarodzeniowa”,

 Projekcje filmów i bajek proekologicznych,

 Prace praktyczno – hodowlane, wprowadzenie dyżurów,

 Kontynuowanie współpracy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt
– udział w akcji „Pomóżmy im przetrwać zimę”.
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1. Tworzenie  warunków  sprzyjających  rozwojowi  postawy
proekologicznej:

 Organizowanie kącików przyrodniczych i uaktualnianie ich zgodnie ze 
zmieniającymi się porami roku - cały rok,

 Wzbogacanie środków dydaktycznych o materiały związane z ekologią 
- cały rok,

 Stosowanie innowacyjnych i aktywizujących metod i form pracy             
z dzieckiem - cały rok,

 Wykonanie w grupach zielników, lub ogródków warzywnych/kwiatowych
- cały rok,

 Udział dzieci w organizowanych w przedszkolu kółku ekologicznym       
i badawczym - cały rok,

 Organizowanie konkursów, dni tematycznie związanych z ochroną 
przyrody.

2. Wykorzystywanie  i  sukcesywne  wzbogacenie  bazy  materialnej
poprzez:

 Wzbogacenie  zbiorów  biblioteki  przedszkolnej  o  nowe  pozycje  –
cały rok.

 Zdobywanie nowych pomocy dydaktycznych w ramach uczestnictwa
w programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury” – cały rok,

 Uatrakcyjnienie  bazy  materiałów  dydaktycznych  w  przedszkolu
o sprzęt do przeprowadzania eksperymentów – cały rok,

 Pozyskiwanie  nowych  materiałów dydaktycznych  do  prowadzenia
gazetki ekologicznej oraz kółka ekologicznego – cały rok,

 Opracowanie planu pracy dotyczącego zagospodarowania ogródka
przedszkolnego – cały rok,

 Wzbogacanie  roślinności  znajdującej  się  wokół  przedszkola  oraz
ogródkach przedszkolnych – cały rok,

3. Propagowanie postawy proekologicznej wśród dzieci i ich rodziców:
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 Prowadzenie kącika ekologicznego dla rodziców i dzieci – cały rok

 Systematyczne  wywieszanie  afiszy,  plakatów,  ulotek,  kart
o tematyce ekologicznej - cały rok,

 Nawiązanie  współpracy  z  instytucjami  promującymi  ekologie,
a także działających na rzecz środowiska: Stacja Uzdatniania Wody
– Zacisze, Nadleśnictwo Ochla – cały rok,

 Organizowanie wycieczek związanych z ekologią,

 Organizowanie  spotkań  z  osobami  zajmującymi  się  ochroną
środowiska i przyrod: leśniczy, członkowie organizacji ekologicznych
- cały rok,

 Uczestniczenie  lub  zorganizowanie  uroczystości  propagujących
cele, treści i zasady ekologiczne, 

 organizowanie  zajęć  otwartych  lub  warsztatów  dla  rodziców,
na których realizuje się treści ekologiczne.

MONITOROWANIE:
Dotyczyć będzie diagnozowania rezultatów dotyczących przyjętego priorytetu

i wytyczonych zadań z zastosowaniem następujących narzędzi: wywiad z rodzicami,
ankiety dla nauczycieli, arkusze monitoringów, karty obserwacji dzieci, karty kontroli
dokumentacji nauczyciela, arkusze diagnostyczne do testów na dojrzałość szkolną
dzieci,  analizę  dokumentów  i  danych  oraz  narzędzia  zawarte  w  programach
własnych nauczycielek służące do ich ewaluacji.

EWALUACJA:
Będzie  prowadzona  na  bieżąco  w  roku  szkolnym  2023  /  2024  ,  a  wyniki

zostaną przedstawione na radzie pedagogicznej  podsumowującej  pracę w danym
roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu 2024.
Ocena dokonana po jednym roku umożliwi  korektę lub prognozowanie kierunków
zmian.

OCZEKIWANE EFEKTY:

Dzieci:
 Posiadają widzę z zakresu edukacji ekologicznej;

 Podejmują próby wykonania eksperymentów z zakresu edukacji ekologiczne;

 W swoim zachowaniu przejawiają postawy proekologiczne;

 Wiedzą, w jaki sposób chronić środowisko przyrodnicze;
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 Chętnie uczestniczą w konkursach o tematyce ekologicznej;

 Angażują się w ochronę środowiska, dbają o faunę oraz florę;

IV. PARTNERZY

 Fundacja RONDO

 Schronisko dla zwierząt

 Klub żużlowy Falubaz

 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

 Gabinet weterynaryjny

 Zakład krawiecki „ Mini Bambi”

 Szkoła Podstawowa nr  18 , 2 , 22

 Biblioteka Wojewódzka im. C Norwida  

 Szkoła Muzyczna w Zielonej Górze 

 Muzeum Etnograficzne – skansen Ochla

 Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1

 Polskie górnictwo naftowe i gazownictwo SA

 Uniwersytet Zielonogórski – koło naukowe kooperacja

 Straż Pożarna - Ognik

 Dom Harcerza

 Muzeum ziemi lubuskiej

 Komenda Miejskiej Policji

 Teatr Lubuski

 Medioteka

 Straż Ochrony Zwierząt

 Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna

 Poradnia dietetyczna Prodiet

 Focus Mall

 Sklep biedronka

 Fundacja „ Postaw na 4 łapy”

 Gabinet stomatologiczny Den Med.

 Kubusiowi przyjaciele natury

 Regionalne centrum informacji Europejskiej w Zielonej Górze
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 Towarzystwo – Nasz Dom – góra grosza

V . EWALUACJA I KRYTERIA SUKCESU 

po 5 latach

Ewaluacja skuteczności i efektywności wdrożonych działań nastąpi poprzez 

porównywanie osiąganych efektów pracy z założonymi celami na poszczególne lata 

szkolne. Zdiagnozujemy stopień  realizacji programów własnych nauczycielek, 

innowacji pedagogicznych i wszystkich podjętych działań związanych z rozwijaniem 

postaw twórczych. 

Poznamy opinię rodziców dotyczącą efektywności pracy przedszkola i spełniania 

przez nie oczekiwań klientów.

Kryteria sukcesu:

1. W naszym przedszkolu dziecko:

 Poznaje swoje prawa i obowiązki. 

 Czuje się bezpiecznie, 

 Rozwija się twórczo, 

 Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces, 

 Uczy się dostrzegać swoje mocne strony, 

 Buduje pozytywny obraz samego siebie, 

 Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi. 

 Wcześnie zaczyna czytać. 

2. W naszym przedszkolu rodzice:

 Uzyskują pomoc specjalistów. 

 Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka. 

 Mogą być z dzieckiem w trudnych chwilach. 

 Mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach o pracy przedszkola. 

 Bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach 

wychowawczych. 

 Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola. 

 Rodzice w sposób pozytywny wypowiadają się nt. pracy przedszkola. 
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 Rodzice czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach: finansowa 

pomoc dla przejawianych inicjatyw, chętnie współpracują z nauczycielami, 

oferują wszechstronną pomoc. 

3. W naszym przedszkolu nauczyciele:

 Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach 

wewnętrznych przedszkola. 

 Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy. 

 Piszą i realizują programy własne, dostosowane do potrzeb grupy i 

placówki. 

 Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym. 

 Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez 

uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach. 

 Wszyscy nauczyciele wykorzystują metody aktywne w pracy. 

 Nauczyciele uzyskują status nauczyciela mianowanego, dyplomowanego. 

 Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz 

poszukują sympatyków i partnerów przedszkola. 

 Monitorują efektywność własnej pracy – samokontrola. 

 Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Plan rozwoju przedszkola jest otwarty i może ulegać modyfikacji. 

2. Plan rozwoju przedszkola jest uzupełnieniem zadań określonych w 

Statucie. 

3. Plan rozwoju zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna. 

4. Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej,     

Dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców. 

5. Obowiązuje od  01.09.2019 roku. 

Program Rozwoju Przedszkola nr 22 na lata 2019 - 2024 zatwierdzono do 

realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu: ……………………..
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Pozytywnie zaopiniowano przez Radę Rodziców w dniu ……………………

  

                                                                                          Dyrektor MP-22
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