
 

 

K O N C E P C J A 

FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU TĘCZOWEGO PRZEDSZKOLA 

W DZIERZGONIU NA LATA 2009 -2014 

"Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może". 
                                                                                                         Janusz Korczak 

 

 

MISJA PRZEDSZKOLA 

- zapewnienie wszechstronnego, bezpiecznego, radosnego rozwoju wszystkim 

wychowankom, przy jednoczesnym indywidualnym i podmiotowym ich traktowaniu. 

ZADANIA GŁÓWNE NA LATA 2009/2010 – 2013/2014 

  

1. SPRAWNOŚĆ RUCHOWA WARUNKIEM WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU 
DZIECKA (R. SZK. 09/10) 
 

2. EDUKACJA MATEMATYCZNA (R. SZK. 10/11) 
 

3. TWÓRCZY PRZEDSZKOLAK (R. SZK. 11/12) 
 

4. W ŚWIECIE PRZYRODY I EKOLOGII (R. SZK. 12/13) 
 

5. DZIECIĘCA EKSPRESJA WERBALNA (R. SZK. 13/14) 
Jak wielkie znaczenie na prawidłowy rozwój dziecka oraz jego dalsze losy ma dobrze 

zorganizowana edukacja przedszkolna niech świadczą słowa wielkiego pedagoga Marii 

Montessori: 



„Jeśli dziecko w okresie, kiedy natura na to przeznacza czas, nie ma możliwości 

zgromadzenia potrzebnych doświadczeń, to owo szczególne, pobudzające uwrażliwienie 

przemija, zaś rozwój i dojrzałość ulegają zaburzeniu”. 

WIZJA PRZEDSZKOLA: 

Przedszkole otwarte na oczekiwania i potrzeby dzieci i rodziców. 

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na mocnych i słabych stronach ukazanych we 

wszystkich obszarach stanowiących podstawę pracy w przedszkolu. Przystępując do 

tworzenia koncepcji skupiono się na analizie przyszłych dokonań w kontekście 

dotychczasowych sukcesów i porażek jako uzasadnienia do podjęcia dalszych planów. 

W dalszej swojej pracy planuje się kontynuować dotychczasowe działania, które są mocnymi 

stronami naszej placówki oraz będę poszukiwanie nowych, ciekawych pomysłów i rozwiązań 

wytyczających kierunek dalszego rozwoju, w celu eliminowania słabych stron.  

 Działania przedszkola skupiać się będą na pracy na rzecz: dzieci, rodziców, pracowników 

przedszkola, współpracy ze środowiskiem oraz poprawy i doskonalenia bazy przedszkola. 

1. Dzieci 

Mocne strony- 

co już osiągnęliśmy 

Dalsze działania 

 stosowanie przez nauczycieli na 

zajęciach szeregu nowoczesnych 

metod i form pracy m. in. 

o Metoda Dobrego Startu 

o Pedagogika Zabawy 

o Kinezjologia Edukacyjna 

o Metoda Ruchu Rozwijającego 

W. Sherbourne 

o Sojusz Metod 

 zapewniamy możliwość uczęszczania 

do przedszkola dzieciom w różnym 

wieku 

 przestrzegamy praw dziecka 

 prowadzenie grup przez jednego 

nauczyciela od grupy najmłodszej do 

najstarszej 

 do przedszkola przyjmujemy dzieci  

z deficytami rozwojowymi 

 w przedszkolu rozpoznawane są 

potrzeby i możliwości wychowanków 

w oparciu o opracowane karty 

obserwacji 

 udział jak największej liczby dzieci 5- 

letnich w zajęciach edukacyjnych 

 odejście od podręczników  

 udział w ogólnopolskim programie 

„Optymistyczne przedszkole” 

 wstąpienie do „Klubu Czytających 

Przedszkolaków” 

 realizacja projektu „Edukacja 

ratownicza” 

 niewystarczające warunki lokalowe 

do prowadzenia zabaw i zajęć 

ruchowych w 2 grupach (brak sali 

gimnastycznej) 

 duża liczba dzieci w grupach ma 

niekorzystny wpływ na 

indywidualizację zajęć 

 skupienie się na możliwie wczesnym 

wspieraniu zdolności rozwojowych 

oraz podjęcie terapii zaburzeń  

i zaniedbań środowiskowych 

 



 występuje korelacja pomiędzy 

planem rozwoju placówki a rocznym 

planem pracy przedszkola i planami 

miesięcznymi 

 dzieci biorą udział w zajęciach 

dodatkowych: rytmika, zaj. 

logopedyczne, rewalidacyjne, 

wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 

 wychowankowie uczestniczą w wielu 

konkursach organizowanych przez 

przedszkole i inne placówki 

 dzieci mają możliwość uczestnictwa 

w życiu kulturalnym – wyjazdy do 

teatru, przedstawienia teatralne  

w przedszkolu, wystawy itp. 

 

2. Rodzice 

Rodzina i przedszkole to dwa środowiska, które w szczególny sposób oddziałują na dziecko. 

Skuteczność tego oddziaływania powinna być uwarunkowana wzajemnym i ścisłym 

współdziałaniem. Stosunek rodziców do uczestnictwa w życiu przedszkola zależy w dużej 

mierze od obrazu i pozycji przedszkola w społeczności lokalnej. Wygląd przedszkola, jego 

otoczenia, życzliwość wobec przychodzących rodziców tworzy obraz przedszkola i wyzwala 

pozytywne odczucia rodziców. 

Mocne strony- 

co już osiągnęliśmy 

Dalsze działania 

 w Przedszkolu działa Rada Rodziców 

 Rodzice wspomagają przedszkole  

w jego działaniach włączając się do 

realizacji zadań 

 Rodzice uczestniczą w zarządzaniu 

przedszkolem i tworzeniu prawa 

przedszkolnego 

 Przedszkole realizuje różnorodne 

formy współpracy z rodzicami: 

o zebrania grupowe 

o konsultacje indywidualne 

o warsztaty 

o zajęcia otwarte 

o grupowe gazetki informacyjne 

o wystawy fotograficzne – 

wydarzenia miesiąca 

o wspólne wyjazdy 

 organizacja spotkań ze specjalistami 

na terenie placówki – powstanie 

punktu konsultacyjnego 

 upowszechnianie osiągnięć dzieci, 

informacje o wydarzeniach – 

doniesienia w prasie, informatorze 

 kontynuacja sprawdzonych form 

współpracy oraz wypracowanie 

nowych – wydawanie gazetki 

„Tęczowe wydarzenia” 

 założenie Klubu Optymistycznych 

Rodziców 

 zwiększanie zaangażowania 

 w sprawy przedszkola poprzez 

ankietowe badanie opinii 



 w przedszkolu działa strona 

internetowa, dzięki której ułatwiony 

jest przepływ informacji przedszkole 

→ rodzic →przedszkole 

 Rodzice uczestniczą w różnorodnych 

wydarzeniach i uroczystościach 

przedszkolnych m. in.: 

o Tęczowe Bale połączone  

z pasowaniem na 

przedszkolaka 

o Nadanie nazwy 

o Obchody 60- lecia 

o Organizacja Forum 

Wychowania Przedszkolnego 

o festyny rodzinne 

o uroczyste zakończenie roku 

szkolnego 

o udział w festiwalu piosenki 

 duża pomoc rodziców  

w pozyskiwaniu środków 

pozabudżetowych oraz zakupie 

zabawek i pomocy dydaktycznych 

 

3. Pracownicy przedszkola 

Stała kadra jest gwarantem ciągłości wprowadzanych zmian. 

Mocne strony- 

co już osiągnęliśmy 

Dalsze działania 

 w ciągu ostatnich 5 lat wszystkie 

nauczycielki podniosły poziom 

swojego wykształcenia kończąc 

wyższe studia magisterskie lub 

zawodowe 

 9 z 12 nauczycielek uzyskało stopień 

nauczyciela dyplomowanego 
 7 nauczycielek ukończyło kurs 

kwalifikacyjny z zakresu 

oligofrenopedagogiki 
 tworzenie przez nauczycielki 

własnych programów dostosowanych 

do potrzeb placówki i możliwości 

dzieci. Są to m.in. 
o program adaptacyjny 

o program wychowawczy  

i profilaktyczny 

o program pracy wyrównawczej 

 wdrażanie nowej reformy 

programowej poprzez pełną realizację 

nowej podstawy programowej 

 przejęcie przez nauczycieli 

odpowiedzialności za opracowanie 

 i realizację programu wychowania 

przedszkolnego 

 przygotowanie dla rodziców pełnej 

informacji o stanie gotowości dzieci 

do podjęcia nauki w szkole 

 opracowanie i wdrożenie innowacji 

pedagogicznych 

 pozyskiwanie środków na edukację 

dzieci poprzez udział w projektach 

edukacyjnych 

 podnoszenie kwalifikacji w zakresie 



o indywidualne programy dla 

dzieci ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi 

 znajomość i stosowanie przez 

nauczycielki w codziennej pracy 

wielu nowoczesnych metod i form 

pracy aktywizujących dzieci 

 aktywny udział w różnych formach 

doskonalenia zawodowego 

 praca w przedszkolach 

alternatywnych – program „Od 

przedszkola do profesora” 

 opieka nad praktykami studenckimi 

 ścisła współpraca nauczycielek ze 

specjalistami z Centrum w Kwidzynie 

(programy pracy indywidualnej 

 z dzieckiem, uczestnictwo w terapii 

prowadzonej w ośrodku, udzielanie 

wskazówek do prowadzenia terapii, 

udostępnianie pomocy) 

 

gimnastyki korekcyjnej i terapii 

pedagogicznej 

 kontynuacja pracy uznanymi 

metodami oraz wdrażanie nowych – 

praca metodą projektów 

 kultywowanie dobrych tradycji 

 w zakresie organizacji imprez dla 

dzieci, pracowników oraz zapraszanie 

byłych pracowników 

 zwiększenie kompetencji nauczycieli, 

dalsze delegowanie uprawnień 

 integracja pracowników- wspólny 

udział w imprezach kulturalnych, 

spotkaniach integracyjnych, 

wyjazdach plenerowych 

 optymalne wykorzystanie 

kwalifikacji całej kadry pracowniczej 

 ochrona i zabezpieczanie praw 

pracowniczych 

 ukierunkowanie systemu 

motywowania na promowanie 

twórczych i nowatorskich poczynań 

(nagrody, wyróżnienia, wnioski  

o odznaczenia itp.) 

 

4. Współpraca ze środowiskiem 

Mocne strony- 

co już osiągnęliśmy 

Dalsze działania 

 lepsza rozpoznawalność przedszkola 

w środowisku lokalnym poprzez 

nadanie nazwy „Tęczowe 

Przedszkole” 

 do tradycji należą dni otwarte dla 

dzieci nie uczęszczających do 

przedszkola 

 stała współpraca z placówkami 

oświatowymi, Domem Kultury, 

Biblioteką Publiczną, placówkami 

użyteczności publicznej, zakładami 

pracy 

 dobra współpraca z organem 

 utrzymywanie dobrej, partnerskiej 

współpracy ze wszystkimi lokalnymi 

partnerami 

 pozyskiwanie nowych sojuszników 

przedszkola 

 współpraca z CPR, parafialnym 

„Caritas” oraz innymi organizacjami 

pozarządowymi, służącymi dziecku  

i rodzinie, zwłaszcza w obliczu 

ubóstwa, zagrożenia biedą 

 i wykluczeniem społecznym 

 utrzymywanie kontaktów 

 z przedstawicielami mediów 



prowadzącym,  

 praca nauczycielek w przedszkolach 

alternatywnych, udostępnienie bazy 

przedszkola, przyjazd dzieci do 

naszej placówki 

 udział w uroczystościach i imprezach 

lokalnych 

 współpraca z MOPS, PPP,  

 pomoc rzeczowa i finansowa 

lokalnych przedsiębiorców na rzecz 

poprawy warunków przedszkola 

 współpraca z innymi przedszkolami 

w zakresie organizacji kursów, Forum 

Wychowania Przedszkolnego, 

wymiany doświadczeń i dzielenia się 

wiedzą 

 przystąpienie do Stowarzyszenia 

„Przyjazna Szkoła” w celu 

pozyskiwania 1% podatku na cele 

naszego przedszkola 

 

5. Baza przedszkola 

Korzystając z pomocy organu prowadzącego oraz dzięki pozyskiwanym środkom 

pozabudżetowym najbliższe lata będą poświecone trosce o utrzymywanie budynku w 

odpowiednim stanie technicznym. Naszym atutem są wykonane przez nauczycielki piękne 

aranżacje sal zajęć, dekoracje hollu i szatni, które sprawiają, że wnętrza nabierają nowego, 

przytulnego wyglądu. 

 

Mocne strony- 

co już osiągnęliśmy 

Dalsze działania 

 modernizacja oddziału 

zamiejscowego w Żuławce ze 

środków pozabudżetowych  

 wymiana stolików i krzesełek we 

wszystkich salach zabaw 

 unowocześnienie kuchni poprzez 

zakup nowych urządzeń – wyparzacz, 

patelnia elektryczna, maszyna do 

rozdrabniania warzyw, 

 systematyczne dokonywanie 

 finalizacja remontu wejścia do 

budynku z budową podjazdu dla 

wózków inwalidzkich 

 wymiana pieców CO 

 w miarę możliwości planuję 

następujące prace: 
o wzbogacanie gabinetu 

logopedycznego 

 i rewalidacyjnego o pomoce  

i sprzęt do prowadzenia 



mniejszych napraw i remontów we 

własnym zakresie, stopniowy remont 

łazienek dziecięcych 

 sukcesywne uzupełnianie 

wyposażenia placówki w coraz 

nowocześniejszy sprzęt, środki 

multimedialne, pomoce dydaktyczne 

bez których nie może funkcjonować 

współczesna edukacja 

 

rewalidacji i wczesnego 

wspomagania rozwoju 

o poszerzanie i wzbogacanie 

ogrodu przedszkolnego w 

nowe sprzęty i zabawki 

o modernizacja sal i łazienek 

dziecięcych 

o wymiana instalacji 

elektrycznej i oświetlenia sal 

o odnowienie kuchni 

przedszkolnej 

                                                                                              

 

Zatwierdzono do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 3/2009 z dnia 21 września 

2009 r. 

Opinia Rady Rodziców: pozytywna 


