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  KONCEPCJA PRACY  



 

PODSTAWA PRAWNA 
 

Koncepcja pracy przedszkola opracowana na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 
25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1551), 
Statutu Przedszkola Leśna Kraina im. Ireny Sendlerowej. 
 

MISJA PRZEDSZKOLA 
 

Przedszkole rozpoznaje i zaspakaja indywidualne potrzeby dzieci oraz tworzy 

warunki do pełnego rozwoju osobowego, zgodnego z ich wrodzonym potencjałem  

i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno–kulturowym i przyrodniczym. 

Umożliwia osiągnięcie gotowości do nauki w szkole. Naszym celem jest, aby dzieci 

bez widocznego wysiłku i stresu, bawiąc się odkrywały a odkrywając bawiły się,  

a przy tym osiągnęły granice, które będą nas zdumiewały. Aby były niezwykle 

pomysłowe, miały bogaty słownik, opowiadały, rysowały, malowały, śpiewały  

i tańczyły oraz posiadały instynkt odkrywcy. Przedszkole wspiera rodziców  

w wychowywaniu dzieci. 

Nasze hasło to: „Dzieci są podróżnikami odkrywającymi nieznane kontynenty. 
Każdy dzień jest nową przygodą” 

 

WIZJA PRZEDSZKOLA 
 

Organizacja i zarządzanie przedszkolem 
 

Przedszkole jest czynne w godzinach od 6.30 do 16.30. W przedszkolu funkcjonują  

4 grupy dziecięce według zbliżonego wieku: od 2 do 6 lat. Przedszkole zatrudnia 

kadrę pedagogiczną posiadającą kwalifikacje pedagogiczne w zakresie wychowania 

przedszkolnego, a także w miarę potrzeb kwalifikacje specjalistyczne: specjalista     

w zakresie terapii pedagogicznej, logopeda, pedagog specjalny.  

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne 

pozwalają na bezpieczną realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy 

przedszkola. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki 

zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom  

na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych. 

 

Sprawność  organizacyjna   oparta   jest   na   statucie   oraz   systemie   czytelnych   

procedur i regulaminów. Kreatywność i skuteczność podczas wykonywania zadań         

i rozwiązywania pojawiających się problemów oraz doskonalenia pracy przedszkola, 

zapewnia praca zespołowa. Kadra tworzy życzliwy klimat współdziałania   

skierowany na wspomaganie i edukację podopiecznych. Pedagodzy w przedszkolu 

współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Przedszkole analizuje i ocenia 

efekty swojej pracy, doskonali jej jakość. 



 

Procesy zachodzące w przedszkolu 
 

Podstawową formą aktywności dziecka jest zabawa. Oferta zajęć prowadzonych  
w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej.  
Nauczyciele przywiązują szczególną wagę do otwartości na innych ludzi i problemy 
pojawiające się w środowisku przyrodniczym i społecznym. Przedszkole oferuje 
zajęcia dodatkowe bezpłatne m.in. rytmikę, zabawy ruchowe z chustą animacyjną. 

 

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w procesie 
systematycznych obserwacji w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla 
osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Jedną z najważniejszych zasad pracy z dziećmi 
jest stosowanie indywidualizacji oddziaływań w zakresie opieki, wychowania               
i nauczania. Po dokonaniu wstępnej obserwacji dzieci, nauczyciele przygotowują 
indywidualne programy wspomagająco–korygujące dla dzieci, które tego potrzebują. 

 

Przedszkole analizuje także gotowość dzieci do nauki w szkole. W zależności  
od wyników tych czynności, prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój 
dziecka, a także podejmuje wczesną interwencję specjalistyczną w formie: 

 

⎯ zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 
⎯ terapii logopedycznej. 

 

Zasady pracy w przedszkolu zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka                  
i przestrzeganie jego praw. Najważniejsze zasady to: 

 

→ zaspakajanie potrzeb dziecka, 

→ organizowanie i tworzenie warunków do jego aktywności, 

→ indywidualizacja oddziaływań w zależności od potrzeb i możliwości dziecka, 

→ organizacja  środowiska, umożliwiająca nabywanie kompetencji społecznych    

 przez dziecko, 

→ budowanie systemu praw i obowiązków, 

→ wprowadzanie dzieci w świat wartości uniwersalnych, 

→ integracja procesu wychowania i edukacji. 

 
Formy pracy z dzieckiem obejmują pracę z całą grupą, w małych grupach, a także 
pracę indywidualną. 

 

Stosowane rozwiązania metodyczne wykraczają poza katalog tradycyjnych metod 
wychowania przedszkolnego i obejmują m.in.: 

 

→ czynnościowe nauczanie matematyki, 
→ system edukacji przez ruch D. Dziamskiej, 

→ zabawy badawcze i doświadczenia, 

→ metodę projektu, 
→ metody aktywizujące, 



 

→ metody twórczego myślenia, 
→ metodę kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona, 
→ zabawy paluszkowe, 
→ bajkoterapię. 

 

Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji założeń koncepcji 

ewentualnie wprowadza zmiany do niej. Odbywa się to poprzez coroczną analizę 

jakości pracy przedszkola oraz budowanie i realizację planów pracy na kolejny rok    

z wykorzystaniem priorytetów określonych w koncepcji i wniosków ze sprawowanego 

nadzoru. 

 

 
 Współdziałanie przedszkola z rodzicami i środowiskiem lokalnym 

 

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie realizacji koncepcji swojej 
pracy oraz w procesie wspomagania i rozwoju dzieci. Nauczyciele wspierają    
rodziców w wychowywaniu i pokonywaniu trudności wychowawczych i edukacyjnych 
dzieci. Placówka zapewnia częste kontakty na linii przedszkole-dom i doskonali 
formy tej współpracy. 

 

Cele współpracy: 
 

→ dążenie do jednolitości oddziaływań wychowawczo- dydaktycznych przedszkola  
i środowiska rodzinnego, 
→ rozpoznanie i rozwijanie potrzeb i potencjalnych możliwości dziecka, 
→ zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami     
    pracy, projektami, koncepcją, podstawą programową, itp., 
→ przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkola, 
→ przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka, 
→ przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów  
   w rozpoznawaniu przyczyn i trudności wychowawczych oraz doborze metod  
   udzielenia dziecku pomocy, 

→ wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych, 

→ włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola, 
→ zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola, 
→ podnoszenie świadomości edukacyjnej i wychowawczej rodziców poprzez                                                           
    szkolenia, warsztaty , porady i konsultacje, 
→ ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców, 
→ promowanie placówki w środowisku lokalnym. 

 

Formy współpracy z rodzicami: 
 

→ zebrania ogólne z rodzicami, 
→ zebrania grupowe, 
→ porady, konsultacje, rozmowy indywidualne, 

→ prowadzenie kącika dla rodziców (informacje, eksponowanie prac), 

→ dni otwarte i zajęcia otwarte dla rodziców, 
→ szkolenia, warsztaty, 



 

→ uroczystości, konkursy, 
→ włączenie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych, konkursów,     
    wycieczek, 
→ inne. 

 

Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego  
i społecznego, a także odpowiada na jego potrzeby. Współpracuje z instytucjami 
działającymi na rzecz dzieci, inicjatyw ekologicznych, zadań społecznych  
i kulturowych. Kalendarz wydarzeń przedszkolnych i uroczystości pozostaje  
w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami 
środowiskowymi. Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez  wypracowane 
tradycje własne. W środowisku  lokalnym promuje swoje  działania i buduje 
pozytywny wizerunek. 

 

Efekty procesu wspomagania i edukacji dzieci 
 

Przedszkole tworzy optymalne warunki do osiągnięcia gotowości szkolnej. Dzieci 
nabywają wiedzę o otaczającym świecie poprzez przyswajanie oraz aktywne    
poszukiwanie i odkrywanie. Praktyczne umiejętności nabywają w toku działania, są 
zachęcane do twórczego rozwiązywania problemów. Dzieci wdrażane są do troski    
o własne zdrowie oraz aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu. 
Obserwują przyrodę, uczą się korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia. 
Przedszkole podejmuje działania na rzecz kształtowania poczucia własnej wartości 
dziecka. Wprowadza w podstawowe zasady funkcjonowania grup społecznych 
poprzez ustalanie i respektowanie praw i obowiązków, promuje kulturę zachowań. 
Przedszkole prowadzi planowy proces wychowawczy, wprowadza w świat wartości 
uniwersalnych takich jak piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, 
odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kształtowanie 
tożsamości  dziecka  opiera  na  tradycjach  rodzinnych  oraz  kulturze  regionu          
i narodu. 

 

 Dziecko kończące przedszkole: 
 

→ posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, 

→ jest samodzielne, 

→ jest zainteresowane nauką, techniką i mediami, 

→ jest aktywne w podejmowaniu działań, 

→ rozumie znaczenie wartości uniwersalnych, 

→ zna i respektuje normy społeczne, 

→ jest otwarte na potrzeby innych ludzi, 

→ akceptuje ich odrębność, 

→ potrafi współdziałać w zespole, 

→ rozumie istotę praw i obowiązków, 

→ potrafi kulturalnie zachować się, 

→ lubi działania twórcze, 

→ jest wrażliwe estetycznie, 

→ akceptuje zdrowy styl życia, 

→ posiada bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym, 



 

→ zna podstawowe zasady ochrony środowiska, 

→ ma świadomość swoich możliwości i umiejętności, 

→ rozumie znaczenie dialogu w rozwiązywaniu sporów, potrafi argumentować     

    swoje racje, oceny i odczucia, 

→ ma poczucie bycia Polakiem. 
 

 
PRIORYTETY: 

 

1. Ustalenie systemu procedur i regulaminów dotyczących funkcjonowania 
przedszkola. 

2. Wypracowanie systemu monitorowania rozwoju dziecka. 
3. Wypracowanie systemu wspomagania rozwoju dziecka i podejmowania wczesnej 

interwencji specjalistycznej. 
4. Tworzenie warunków organizacyjnych i materialnych do realizacji podstawy 

programowej. 
5. Wypracowanie form współpracy z rodzicami i środowiskiem. 
6. Ustalenie kalendarza tradycji przedszkola. 
7. Ustalenie sposobu pracy zespołowej. 
8. Promocja przedszkola i kreowanie pozytywnego wizerunku w środowisku. 


