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PODSTAWA PRAWNA:  

⇒ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 

1270). 

⇒ Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm). 

⇒ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2016  

r., poz. 895). 

⇒ Statut Przedszkola „Przyjaciół Książki” w Sierakowie. 

 



 

 1.  BIEŻĄCY OBRAZ PLACÓWKI 

Przedszkole prowadzone jest przez Gminę Sieraków i jest jedynym przedszkolem publicznym w mieście. Mieści się w trzech 

budynkach, w których łącznie jest 11 oddziałów. Sale wyposażone są w zabawki, pomoce dydaktyczne, sprzęt do zabaw i gier. Zajęcia ruchowe i 

ćwiczenia gimnastyczne odbywają się w wydzielonej sali wyposażonej w niezbędne przybory do zajęć i zabaw. Przedszkole posiada własny 

ogrodzony plac zabaw wyposażony w różne urządzenia do rekreacji ruchowej dzieci. 

W roku szkolnym 2016/2017 do przedszkola uczęszcza 266 dzieci. Działalność przedszkola ukierunkowana jest na tworzenie 

dzieciom bezpiecznych warunków pobytu. 

Przedszkole proponuje bogatą ofertę zajęć edukacyjnych i dodatkowych, które przyczyniają się do rozwijania umiejętności i 

zainteresowań dzieci np. spotkania umuzykalniające „Filharmonia Pomysłów”,  sekcja teatralna, sportowa, gimnastyka korekcyjno – 

kompensacyjna oraz zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej: logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, wczesne 

wspomaganie rozwoju dziecka oraz terapia pedagogiczna.  

Poza tym przedszkole realizuje programy i projekty, uroczystości o charakterze rodzinnym, spotkania pokoleń, wycieczki 

edukacyjne, wyjazdy do teatru, muzeów, zakładów pracy, festyny, imprezy rekreacyjne i sportowe, przedstawienia, koncerty, baliki, przeglądy 

twórczości dziecięcej. Bierze również udział w imprezach organizowanych przez Gminę Sieraków np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 

Jarmark Świąteczny, Dzień Dziecka, Przeglądy piosenek dziecięcych oraz w środowiskowych uroczystościach okolicznościowych, np. festyny, 

spotkania z seniorami. 

Dzieci uczestniczą w konkursach wewnątrz-przedszkolnych i innych organizowanych przez różne instytucje. Oferta edukacyjna 

przedszkola daje dzieciom możliwość samodzielnego, twórczego działania, co skutkuje nabywaniem umiejętności potrzebnych do osiągnięcia 

dojrzałości szkolnej.  

 

 



 

2. SZCZEGÓŁOWE ZAŁOŻENIA KONCEPCJI  PRACY PRZEDSZKOLA: 

Przedszkole wspiera rodzinę w procesie wychowania i nauczania dziecka, stwarza wychowankom optymalne warunki do 

prawidłowego i wszechstronnego rozwoju w poczuciu akceptacji, bezpieczeństwa i poszanowania godności.  

Niniejsza koncepcja pracy na kolejne lata zakłada kontynuację przyjętych kierunków poszerzonych o nowe priorytety. Skłaniamy się 

ku modelowi przedszkola środowiskowego i promującego nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne  

i metodyczne. Nasza koncepcja uwzględnia  dotychczasowy dorobek wraz z nowymi kierunkami. 

 

a. MISJA PRZEDSZKOLA 

⇒ Każde dziecko jest dla nas ważne. Zrobimy wszystko, aby czuło się akceptowane i bezpieczne oraz pomożemy mu poznać siebie, stać się 

samodzielnym i otwartym na świat.   

⇒ Tolerujemy tylko pozytywne zachowania i wspieramy każdego przedszkolaka w jego 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 od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań. 

⇒ Zapewniamy dzieciom fachową opiekę i edukację realizowaną przez wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną 

kadrę. 

⇒ Ustawicznie się doskonalimy, aby zapewnić dzieciom edukację na najwyższym poziomie. 

⇒ Współdziałamy z lokalnymi instytucjami i promujemy placówkę w środowisku. 

⇒ Systematycznie polepszamy warunki bazy dydaktycznej i lokalowej przedszkola.  

 



b. WIZJA PRZEDSZKOLA 

⇒ Dba o jak najlepsze warunki wszechstronnego rozwoju każdego dziecka. 

⇒ Przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji, każde dziecko jest traktowane indywidualnie, czuje się kochane, akceptowane i 

szczęśliwe.  

⇒ Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole. 

⇒ Otwarte jest na rodziców. Zaspakaja ich oczekiwania i potrzeby.  

⇒ Stara się sprostać lokalnym oczekiwaniom, poprzez obustronną współpracę oraz promocję edukacji przedszkolnej i osiągnięć dzieci. 

⇒ Między społecznością przedszkola: dziećmi – rodzicami – pracownikami – panuje atmosfera życzliwości i partnerstwa. 

⇒ W swych działaniach dąży do tego, by czynnie kształtować obraz nowoczesnego przedszkola. 

⇒ Zarządzanie przedszkolem  prowadzi do jego rozwoju i jak najlepszego funkcjonowania jego organów. 

Model absolwenta wykazuje: 

⇒ Motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego. 

⇒ Zainteresowanie treściami nauczania, chęć opanowania czegoś nowego. 

⇒ Umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania. 

⇒ Umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość. 

⇒ Umiejętność współpracy w grupie. 

⇒ Umiejętność radzenia sobie z trudnościami. 

⇒ Tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań. 

⇒ Samodzielność i odporność na stres. 

Dziecko kończące przedszkole posiada: 

⇒ Zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla innych sposób. 



⇒ Wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia. 

⇒ Podstawową wiedzę o świecie. 

Dziecko kończące przedszkole umie: 

⇒ Cieszyć  się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie. 

Dziecko kończące przedszkole rozumie, zna, przestrzega:  

⇒ Prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi. 

⇒ Zasady bezpieczeństwa, zasady higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną. 

⇒ Zasady kultury współżycia, postępowania. 

⇒ Kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe. 

⇒ Potrzebę szanowania przyrody  i środowiska.  

Dziecko kończące przedszkole nie obawia się: 

⇒ Występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole. 

⇒ Chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami. 

⇒ Wykazywać inicjatywy w działaniu. 

⇒ Wyrażania swoich uczuć. 

Nauczyciel pracujący w naszym przedszkolu: 

⇒ Zaangażowany jest w pracę przedszkola. 

⇒ Współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania. 

⇒ Wspiera rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje i uzdolnienia. 

⇒ Doskonali i podnosi swoją wiedzę i umiejętności. 

⇒ Wzbogaca warsztat pracy. 



⇒ Stosuje nowoczesne metody pracy. 

⇒ Prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym. 

⇒ Jest komunikatywny, partnerski, twórczy, otwarty na nowości, dyspozycyjny taktowny. 

⇒ Współdziała z zespołem. 

Rodzic: 

⇒ Otrzymuje rzetelną i obiektywną informację o postępach i niepowodzeniach dziecka. 

⇒ Wyraża swoją opinię i ocenia pracę przedszkola. 

⇒ Czynnie uczestniczy w życiu przedszkola. 

⇒ Jest partnerem w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu  przedszkolem. 

 

3. CELE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA  

Nasze przedszkole pracuje zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy, która jest analizowana i modyfikowana w 

razie potrzeby. Głównym jej założeniem jest otoczenie opieką dzieci w celu zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa, aktywizowanie poprzez 

wprowadzanie metod opartych na zadaniach twórczych, otwartych, badaniach, eksperymentowaniu. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, 

poczucia szacunku wobec siebie i innych. Wspieranie ich w działaniach (pozwolenie na wykonanie ,,po swojemu”), pomoc  

i zachęta do przekraczania kolejnych granic możliwości (indywidualizacja).  

W przedszkolu praca nauczycieli opiera się na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy placówki. Planują 

działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy.  

 

 

 

 



OBSZARY 

DZIAŁAŃ 

PRZEDSZKOLA 

CELE GŁÓWNE 
CELE 

SZCZEGOŁOWE 
SPOSOBY REALIZACJI 

Działania 

wychowawcze, 

opiekuńcze, 

dydaktyczne. 

 

 

Udoskonalanie 

efektów działalności 

wychowawczo, 

opiekuńczo, 

dydaktycznych. 

 

 

Wspomagać rozwój  

i edukację dzieci  

w sposób sprzyjający 

 uczeniu się. 

- realizacja programu adaptacyjnego. 

- przeprowadzenie wywiadu z rodzicami o dziecku. 

- przeprowadzenie obserwacji w celu diagnozy i ewaluacja działań 

prowadzona przez nauczycieli. 

- planowanie pracy w sposób indywidualny w zależności od potrzeb 

dziecka. 

- organizowanie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej: logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, 

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz terapia pedagogiczna. 

- wdrażanie do samodzielności i poszerzanie zainteresowań. 

- wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom  

w celu  podjęcia nauki w szkole. 

- dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-

wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego. 

- współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. 

- tablica informacyjna dla rodziców, dzielenie się wiedzą  

i doświadczeniem z rodzicami (przekazanie broszur 

informacyjnych), propozycja szkoleń dla rodziców. 



- wspomaganie rozwoju dzieci z uwzględnieniem  

ich możliwości rozwojowych. 

- organizacja szkoleń i warsztatów dla nauczycieli. 

- bieżące informowanie rodziców na temat jego dziecka 

przebywającego w przedszkolu. 

- spotkania z rodzicami, prowadzenie zajęć otwartych. 

- dodatkowa oferta zajęć przedszkolnych. 

- organizacja uroczystości związanych z kalendarzem 

przedszkolnym. 

  Przestrzegać  

i respektować normy  

i wartości ogólno 

przyjęte. 

- realizacja programu profilaktycznego i wychowawczego. 

- stworzenie Kodeksem Przedszkolaka i posługiwanie  

się nim. 

- wprowadzenie i modyfikowanie systemów motywacyjnych 

zgodnie z potrzebami i możliwościami. 

- przestrzeganie i respektowanie praw i obowiązków dziecka  

w przedszkolu w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych 

z domem rodzinnym. 

- przeciwdziałanie izolacji społecznej i nietolerancji. 

- kontynuacja celebrowania urodzin i mieni dzieci. 

- rozwijanie przynależności regionalnej i poczucia patriotyzmu 

(zajęcia, spotkania, występy, apele, uroczystości, wycieczki). 



- organizowanie uroczystości przedszkolnych wzmacniające więzi 

emocjonalne z rodzinna, nauczycielami. 

  Kształtować rozwoju 

emocjonalnego  

i świadomości moralnej 

dziecka. 

- kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie. 

- wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie. 

- odwoływanie się do doświadczeń dzieci przez stwarzanie sytuacji 

w celu oceny zachowań, argumentowania, rozwoju empatii, 

tolerancji i wrażliwości. 

- kształtowanie odporności emocjonalnej nastawionych na porażkę  

i sukces. 

- uczestnictwo w akcjach charytatywnych, rozwijanie wrażliwości 

na sytuację innych (ludzi, zwierząt). 

- wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad fair play. 

  Tworzenie warunków 

sprzyjających 

rozwojowi ekspresji 

językowej dziecka oraz 

sytuacji  

w bezpośrednim 

obcowaniu 

 z literaturą. 

- organizacja warunków sprzyjających swobodzie wypowiedzi 

związanej z przyjemnymi przeżyciami i werbalnym „otwarciem 

się” dziecka. 

- wzbogacenie doświadczeń językowych dzieci przez stosowanie 

sprawdzonych i nowatorskich rozwiązań. 

-zachęcanie dzieci do wypożyczania książek z biblioteki. 

- codzienne czytanie dzieciom przez rodziców, gości  oraz 

nauczycieli. 

- wyzwalanie u dzieci aktywności poprzez zabawę z literaturą. 



- rozwijanie swobodnego, twórczego wyrażania własnych przeżyć. 

i myśli w twórczości i aktywności własnej. 

- organizacja przedstawień teatralnych w wykonaniu dzieci oraz 

zaproszonych grup teatralnych. 

- rozwijanie umiejętności świadomego posługiwania się słowem, 

mową ciała. 

- kształtowanie poprawnej wymowy oraz  prowadzenie terapii 

logopedycznej. 

- organizacja konkursów, przeglądów, wieczorków,  wystaw. 

- tworzenie warunków do podejmowania działalności artystycznej 

w korelacji z innymi obszarami edukacji, aranżacja sal 

przedszkolnych. 

  Rozwijać 

zainteresowania dzieci 

oraz tworzyć warunki  

do zaspokajania 

naturalnej aktywności. 

- organizacja kącików tematycznych w salach np. kącik plastyczny, 

muzyczny, matematyczny ,konstrukcyjny, czytelniczy, 

przyrodniczy, badawczy ,teatralny. 

- kształtowanie wyobraźni i myślenia przyczynowo-skutkowego 

oraz umiejętności przewidywania i wyciągania wniosków. 

- stwarzanie dzieciom możliwości do podejmowania samodzielnego 

działania z własnej inicjatywy. 

  Przygotować dzieci do 

nauki w szkole. 

- prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi. 

- rozwijanie kompetencji matematycznych i grafomotorycznych 



oraz  stosowanie ćwiczeń dotyczących analizy i syntezy wyrazów. 

- prowadzenie zajęć metodą projektu. 

- znajomość przez nauczycieli podstawy programowej. 

- współpraca ze Szkołą Podstawową w Sierakowie. 

-  zaangażowanie rodziców do realizacji zaplanowanych działań. 

- realizacja programu „Moje dziecko idzie do szkoły”. 

  Propagować zdrowy 

styl życia. 

 

 

- prowadzenie działalności dotyczącej rozwoju dziecka. 

- kształtowanie nawyków higienicznych, wdrażanie dzieci  

do zdrowego odżywiania się       i świadomości ekologicznej 

- wspólne ustalanie zdrowych jadłospisów. 

- stosowanie profilaktyki zdrowotnej. 

- przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia. 

- tworzenie kącików przyrodniczych. 

- rozwijanie sprawności ruchowej – gry i zabawy sportowe. 

- zwiększanie aktywności fizycznej. 

- nabywani odporności dzieci poprzez codzienne spacery i zabawy 

na świeżym powietrzu. 

- organizacja imprez przedszkolnych o charakterze sportowym. 

- opracowanie programów stymulujących rozwój aktywności 

ruchowej dzieci. 

- udział w programach „Czyste powietrze wokół nas”, „Bądźmy 



zdrowi, więc działamy”. 

  Dbałość  

o bezpieczeństwo 

własne i innych. 

 

 

- realizacja programu „ Bezpiecznym krokiem przez przedszkole”. 

- szkolenie i pokaz pierwszej pomocy dla dzieci i pracowników 

przedszkola. 

- prowadzenie zajęć na temat bezpieczeństwa w przedszkolu. 

- spotkania z przedstawicielami jednostek służb ratunkowych. 

- wykorzystywanie multimediów (filmy, programy, gry 

edukacyjne). 

Współpraca  

z rodzicami  

i środowiskiem 

lokalnym 

Rodzice  

są partnerami 

przedszkola. 

 

 

Rodzice potrafią 

zaangażować się  

w życie przedszkola, 

współdecydują  

w obszarach: 

wychowawczym  

i organizacyjnym. 

 

- aktualizacja tablicy informacyjnej dla rodziców. 

- zebrania z rodzicami - współdecydowanie w sprawach 

przedszkola. 

- uzyskanie opinii rodziców na temat pracy przedszkola  

(ankieta, wywiad) 

- wspieranie rodziców w rozwoju i edukacji dzieci (umożliwienie 

im kontaktów ze specjalistami) 

- realizowanie wskazówek i propozycji rodziców. 

- pozyskiwanie przez Radę Rodziców dodatkowych środków 

finansowych. 

- organizowanie imprez o charakterze integracyjnym. 

- prezentacja przez rodziców swojej pracy zawodowej, pasji. 

 Wykorzystanie Współdziałać  - organizacja wyjazdów do miejsc użyteczności publicznej 



zasobów lokalnych  

na rzecz rozwoju 

przedszkola. 

ze środowiskiem 

lokalnym. 

(wycieczek pieszych). 

- spotkania z specjalistami różnych dziedzin. 

- organizacja imprez środowiskowych. 

- współpraca z Urzędem Gminy, ze szkołami, przedszkolami, 

Policją, Strażą Pożarną, Domem Kultury, Biblioteką Publiczną, 

OPS, sądem, Nadleśnictwem. 

- udział przedszkola w inicjatywach środowiska lokalnego. 

- udział przedstawicieli Organu Prowadzącego i instytucji  

w uroczystościach i imprezach przedszkolnych. 

- pozyskiwanie informacji o potrzebach i oczekiwaniach 

środowiska lokalnego. 

Promocja 

przedszkola 

 

Wspieranie 

pozytywnego 

wizerunku 

przedszkola 

Rekomendacja 

przedszkola  

w środowisku. 

- popularyzowanie wychowania przedszkolnego. 

- rozpowszechnianie informacji na temat prowadzonych zajęć, 

podejmowanych działań. 

- ulepszanie i aktualizowanie strony internetowej przedszkola. 

- organizowanie wystaw prac dzieci, udział w konkursach, 

turniejach, przeglądach. 

- promowanie nowatorskich metod pracy w środowisku lokalnym. 

- prezentacja sukcesów oraz osiągnięć dzieci w prasie lokalnej. 

- nawiązanie współpracy ze sponsorami i partnerami. 

- dbanie o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz przedszkola. 



Baza Przedszkola Wzbogacanie bazy 

jest warunkiem do 

realizacji 

wyznaczonych 

zadań. 

 

 

- doposażenie 

przedszkola w pomoce 

dydaktyczne i przybory. 

- prowadzenie 

remontów 

 i modernizacji  

i bieżących napraw. 

- dbanie o estetykę 

pomieszczeń. 

-polepszanie warunków 

pracy, nauki i zabawy. 

- pozyskiwanie 

dodatkowych środków 

finansowych. 

- wykonanie elewacji budynków przedszkola. 

- poprawienie estetyki otoczenia przedszkola  (dosadzenie 

krzewów, wykonanie posadzki z pozbruku dookoła budynków, 

odmalowanie ogrodzenia, doposażenie placu zabaw w sprzęt). 

- systematyczne odmalowywanie pomieszczeń przedszkolnych, 

renowacja podłóg, doposażenie sal w meble przedszkolne, wymiana 

wykładzin w salach, wymiana oświetlenia w salach). 

- zakup pieca konwekcyjnego do kuchni. 

- zakup tablic interaktywnych, laptopów dla nauczycieli, 

magnetofonów, mikrofonów i statywów. 

- wzbogacanie kącików tematycznych. 

- pozyskiwanie sponsorów. 

- zainstalowanie domofonów przy wejściu do przedszkola. 

- modernizacja sali gimnastycznej. 

- modernizacja starego budynku przedszkola. 

- doskonalenie i wyposażenie stanowisk pracy. 

Zarządzanie, 

organizacja pracy 

przedszkola 

Zarządzanie 

 i organizacja pracy 

prowadzi do 

sprawnego 

prowadzenia 

- przestrzeganie 

przepisów prawa 

oświatowego. 

- aktualizowanie  

i opracowanie 

- udział nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz 

rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących 

przedszkola. 

- inspirowanie nauczycieli do działania, podnoszenia kompetencji  

i awansu zawodowego. 



 i funkcjonowania 

przedszkola. 

dokumentów. 

- powoływanie 

zespołów. 

- udzielenie upoważnień 

i uprawnień. 

- zapewnienie miłej 

atmosfery pracy. 

- organizowanie zebrań, szkoleń, zajęć koleżeńskich. 

- prowadzenie obowiązujących przeglądów , kontroli obiektu. 

- dbanie o życzliwą atmosferę pracy, kontakty międzyludzkie, 

kulturę osobistą, komunikację interpersonalną. 

- doceniane zaangażowania pracowników i zasług. 

- zapewnienie pracownikom świadczeń socjalnych. 

- wzajemna pomoc, wspieranie i zaangażowanie wszystkich 

pracowników w realizację podejmowanych zadań. 

- podejmowanie skutecznych działań zapewniających przedszkolu 

wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jego potrzeb. 

- wykorzystywanie aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki, 

psychologii i nauk pokrewnych. 

- sprawiedliwy podział obowiązków pracowników. 

 

 



4. METODY PRACY WYKORZYSTYWANE W PRACY  Z DZIEĆMI: 

⇒ Metody czynne:  

o samodzielnych doświadczeń, 

o kierowania własną działalnością dziecka, 

o zadań stawianych dziecku, 

o ćwiczeń utrwalających. 

⇒ Metody oglądowe:  

o obserwacja i pokaz, 

o osobisty przykład nauczyciela, 

o udostępnianie sztuki, dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne. 

⇒ Metody słowne:  

o rozmowy, 

o opowiadania, 

o zagadki, 

o objaśnienia i instrukcje, 

o sposoby społecznego porozumiewania się, 

o metody żywego słowa. 

⇒  Kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona - Gimnastyka Mózgu. 

⇒ Metoda nauczania matematyki - Edyta Gruszczyk - Kolczyńska. 

⇒ Metody aktywne: 

o gimnastyka twórcza R. Labana, gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów. 

o metoda projektu. 



o techniki parateatralne. 

⇒ Odimienna metoda nauki czytania i pisania Ireny  Majchrzak 

⇒ Ruch rozwijający Weroniki Sherborne. 

⇒ Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz. 

⇒ Elementy muzykoterapii, relaksacji, bajko terapii. 

⇒ Technika mandali. 

 

5. SPOSOBY WSPÓŁPRACY ORGANIZOWANEJ W PRZEDSZKOLU. 

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,  

⇒ dzielenie się  wiedzą pedagogiczną z rodzicami,  

⇒ tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka.  

Sposoby współpracy ze środowiskiem lokalnym: 

⇒ podtrzymywanie tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej,  

⇒ współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, szkołą podstawową, Zespołem Szkół, Młodzieżową Orkiestrą Dętą „Vivat”, OPS, 

Muzeum Zamek Opalińskich, Nadleśnictwem Sieraków, SOK, Biblioteką Publiczną, policją, strażą pożarną, Wyższymi Uczelniami, 

UTW, Klubem Seniora, władzami samorządowymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz wspierania i rozwoju edukacji małego 

dziecka, 



⇒ włączanie się w organizowane na terenie miasta przedsięwzięcia kulturalne, konkursy oraz udział w niektórych imprezach o charakterze 

lokalnym i ogólnokrajowym, 

⇒ akcje charytatywne na rzecz organizacji, instytucji i osób indywidualnych potrzebujących wsparcia.  

 

8. KIERUNKI DZIAŁAŃ NA LATA 2016 – 2019 

Rok szkolny 2016/2017 „Bezpieczny Przedszkolak” 

Cele: 

⇒ realizacja programu „Bezpiecznym krokiem przez przedszkole”. 

⇒ kształtowanie u dzieci aktywnych postaw i nawyków wobec zdrowia,  

⇒ kształtowanie umiejętności bezpiecznego i kulturalnego zachowania się dziecka na drodze i w środkach komunikacji publicznej, 

⇒ poznanie podstawowych zasad bezpiecznego uczestnictwa pieszych w ruchu drogowym, 

⇒ poznanie skutków niewłaściwych zachowań i kształtowanie umiejętności ich przewidywania, 

⇒ wdrażanie do radzenia sobie w sytuacjach niebezpiecznych. 

Rok szkolny 2017/2018 „Przyjaciel Książki” 

Cele:  

⇒ realizacja programu „Przyjaciele Książki” 

⇒ rozwijanie pamięci i koncentracji uwagi, 

⇒ poznanie i wyrażanie siebie w formie ekspresji plastycznej,  

⇒ wzbogacanie słownictwa, 

⇒ kształtowanie nawyków czytelniczych, wyrabianie szacunku do książek, 

⇒ rozbudzanie zamiłowania do literatury, 



⇒ rozwijanie zainteresowań o świecie. 

Rok szkolny 2018/2019 „Zdolny przedszkolak” 

Cele: 

⇒ kształtowanie myślenia przyczynowo – skutkowego, 

⇒ wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka w zakresie jego zainteresowań i uzdolnień, 

⇒ rozwijanie wiedzy dzieci poprzez dodatkowe doświadczenia, np. z fizyki, z chemii, 

⇒ wzmacnianie pozytywnej samooceny. 

 

9. Uwagi do realizacji koncepcji pracy Przedszkola „Przyjaciół Książki” w Sierakowie: 

1) Koncepcja jest otwarta i może być modyfikowana. 

2) Koncepcja jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie Przedszkola. 

3) Koncepcję zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna. 

4) Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora przedszkola i Rady Rodziców. 

5) Koncepcja obowiązuje od dnia zatwierdzenia. 

 

 

 

 

 

Opracowano na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia 29.08.2016r.  

Zapoznano Radę Rodziców dnia 08.09.2016 r.  

Przyjęto do realizacji  Rady Pedagogicznej dnia 15.09.2016 r.  


