Koncepcja funkcjonowania i rozwoju
Przedszkola Publicznego nr 1
w Pieńsku
na lata 2014 - 2019

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu
- o tym, jak żyć,
- jak postępować,
- współżyć z innymi,
- patrzeć,
- odczuwać,
- myśleć
- i wyobrażać sobie lepszy świat.”
Robert Fulghum

Podstawa prawna:
 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 października 1991r. z póź. zmianami
 Statut Przedszkola Publicznego nr 1 w Pieńsku
 Rozporządzenie MEN z dnia 10 maja 2013r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Życzeniem moim jest, aby wszyscy nasi
wychowankowie kończyli edukację przedszkolną
szczęśliwi, bogatsi w nowe doświadczenia i gotowi
do podjęcia dalszej edukacji na etapie szkoły
podstawowej.
MISJA PZREDSZKOLA:
 Przedszkole jest placówką otwartą, bezpieczną i przyjazną dla dzieci
oraz ich rodziców. Angażuje rodziców do uczestnictwa w życiu
placówki.
 Dziecko opuszczające przedszkole jest
osiąganie sukcesów

twórcze, nastawione na

na miarę swoich

możliwości. Gotowe do

podjęcia nauki w szkole.
 Wychowankowie przedszkola mają ukształtowane postawy moralne,
proekologiczne i prozdrowotne.
 Przedszkole organizuje zajęcia dla rozwoju zainteresowań i talentów
dzieci.
 Pracownicy promują przedszkole w środowisku lokalnym, kultywują
jego tradycje oraz wychowanie regionalne.
 Lokalne środowisko współpracuje z nami, ceni nas i wspiera.
 Dyrektor
wizerunek

organizuje
w

sprawne zarządzanie placówką, dba o jej

środowisku,

wspiera

w

rozwoju

zawodowym

nauczycieli, wykorzystuje ich potencjał i inwencje do poszerzania
działań placówki
 Dyrektor przedszkola stara się zapewnić właściwe wyposażenie bazy
przedszkolnej.
 W przedszkolu przestrzegane są zasady wynikające z Konwencji
Praw Dziecka.
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WIZJA PRZEDSZKOLA:

◄ Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych
wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w
szkole.
◄ Działania dydaktyczno - wychowawcze podejmowane w
placówce zmierzają do rozwijania umiejętności i
kształtowania samodzielności wychowanków.
◄ Przedszkole kształtuje u dzieci wartości moralne i
patriotyczne.
◄ W przedszkolu przestrzegane są prawa dziecka.
◄ Dzieci w przedszkolu są traktowane podmiotowo.
Praca z dzieckiem ukierunkowana jest na jego potrzeby i
wszechstronny rozwój osobowościowy.
◄ Przedszkole jest placówką bezpieczną pod każdym względem.
◄ Przedszkole jest przyjazne dzieciom, rodzicom,
pracownikom, otwarte na ich potrzeby i oczekiwania.
◄ Rodzice są partnerami uczestniczącymi i
współorganizatorami życia grupowego i przedszkolnego.
◄ Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną kadrę
pedagogiczną, zaangażowaną w rozwój placówki, gotową
podnosić swe kwalifikacje zawodowe według potrzeb placówki.
◄ Udział w nowatorskich programach oraz stosowanie
aktywnych metod pracy podniosą jakość pracy placówki.
◄ Baza, wyposażenie i estetyka pomieszczeń wpływa na wysoki
poziom pracy.
◄ Pracownicy mają satysfakcję z wykonywanej pracy i odnoszą
sukcesy.

3

Absolwent naszego przedszkola:
 Jest otwarty na świat i ludzi.
 Jest komunikatywny oraz aktywny,
dociekliwy, kreatywny i twórczy.
 Ma pozytywny obraz samego siebie.
 Ma świadomość własnej tożsamości.
 Czuje się Polakiem.
 Odróżnia dobro od zła.
 Dostrzega potrzeby własne oraz
innych ludzi.
 Nie boi się wyrażać własnych opinii.
 Dąży do rozwiązywania problemów.
 Przestrzega podstawowych wartości.
 Okazuje szacunek innym ludziom,
jest wobec nich otwarty i tolerancyjny.
 Dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.
 Szanuje środowisko przyrodnicze,
dostrzega piękno otaczającej nas przyrody.
 Jest gotowy do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
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Szczegółowe założenia koncepcji funkcjonowania i rozwoju
Przedszkola Publicznego nr 1
w Pieńsku.
Planując koncepcję funkcjonowania i rozwoju przedszkola na lata 2014 2019 chciałabym przedstawić propozycję moich działań w następujących
obszarach:
I.

Zarządzanie i kierowanie przedszkolem

II.

Nauczanie i uczenie się

III.

Opieka i wychowanie

IV.

Współpraca z rodzicami środowiskiem lokalnym

V.

Baza przedszkola

I.

ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE PRZEDSZKOLEM

1. Tworzenie w przedszkolu warunków do bezpiecznej zabawy i nauki.
2. Stworzenie możliwości rozszerzenia oferty edukacyjnej dla dzieci 2,5
letnich.
3. Opracowanie w placówce regulaminu nagradzania twórczych i aktywnych
nauczycieli.
4. Wdrożenie

w

przedszkolu

systematycznego

doskonalenia

kadry

pedagogicznej – podążanie w kierunku kształcenia nauczycieli do
prowadzenia zajęć dodatkowych (Języki obce, rytmika, MDS…).
5. Uaktualnienie strony internetowej przedszkola. Zamieszczenie na niej
istotnych informacji dla rodziców (statut, regulaminy, procedury,
sponsorzy). Systematyczne uzupełnianie strony.
6. Zbudowanie

strategii

współpracy

ze

środowiskiem

rodzinnym

wychowanków oraz ze środowiskiem lokalnym.
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7. Systematyczne promowanie przedszkola w środowisku lokalnym –
organizacja „Pikniku Jesiennego”, „Jarmarku Świątecznego”, „Przeglądu
twórczości dziecięcej” oraz „Festynu rodzinnego”
8. Pozyskiwanie sponsorów pomagających placówce w realizacji zadań
statutowych i pozastatutowych.
9. Pozyskiwanie dodatkowych

środków

poprzez: dochody z imprez

przedszkolnych, kiermaszy oraz zbiórki i sprzedaży: makulatury,
plastikowych nakrętek, kasztanów.
10.Utworzenie
aktualizacji
podstawy

zespołów zadaniowych: do ewaluacji wewnętrznej, do
Statutu

placówki,

programowej

oraz

do

monitorowania

do oceny

realizacji

realizacji koncepcji

przedszkola.
Bardzo ważne dla mnie jest tworzenie i utrzymanie właściwej atmosfery
pracy, dlatego też będę kontynuowała działania byłej pani dyrektor Beaty
Włodarczyk polegające na:
♦ Integracji pracowników i emerytów przedszkola poprzez:
- Wspólne wycieczki
- Spotkania integracyjne
- Wyjazdy do kina lub teatru
♦ Integracji rodziców poprzez:
- Pomoc przy organizowaniu uroczystości grupowych i przedszkolnych.
- Udział w uroczystościach przedszkolnych, zajęciach otwartych.
- Posiedzenia Rady Rodziców.
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II.

NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ

1. Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka i wspieranie
jego potrzeb.
2. Kształtowanie umiejętności potrzebnych dziecku do podjęcia nauki w
szkole, w tym szczególnie

umiejętności

społecznych,

odporności

i zwiększenia podatności na proces uczenia się pod

emocjonalnej

kierunkiem dorosłego,
3. Stosowania w pracy dydaktycznej nowoczesnych metod i form nauczania.
4. Diagnozowanie potrzeb i analizowanie osiągnięć i zachowań dzieci
z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych.
5. Podnoszenie intensywności i

skuteczności

pracy

wyrównawczej

w celu wyrównywania szans edukacyjnych.
6. Prowadzenie przez nauczycieli nieodpłatnych zajęć dodatkowych:
–

plastyczno

technicznych,

umuzykalniających,

teatralnych,

komputerowych, ruchowych.
7. Promowanie talentów i uzdolnień dzieci w środowisku poprzez udział w
konkursach plastycznych, muzycznych organizowanych na terenie
powiatu, województwa lub ogólnopolskich.
8. Promowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia, poprzez:
- wyrabianie umiejętności dbania o swoje zdrowie,
- wyrabianie nawyków związanych z aktywnością ruchową,
- kształtowanie prawidłowych relacji społecznych,
- wyrabianie postaw proekologicznych.
Dalszy udział

w

programach:

„Akademia

Zdrowego

Przedszkolaka”,

„Mamo, tato wolę wodę”, „Czyste powietrze wokół nas”…

9. Stwarzanie

dzieciom

z najważniejszych
10.Podejmowanie

warunków

do

zabawy,

jako

jednego

elementów wielostronnej aktywności dziecka.
działań

wychowawczych

eliminujących

zagrożenia – udział w programie „Bezpieczny Dolnoślązak”.
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WDN
O

sukcesie

placówki

świadczy

przede

wszystkim

dobrze

wykwalifikowana i wykształcona kadra pedagogiczna. W swojej koncepcji
w tym zakresie proponuję wykorzystać indywidualne preferencje w zakresie
zdobywania nowej wiedzy. Stworzenie możliwości wyboru, liczenie się
z potrzebami i indywidualnymi zdolnościami każdego nauczyciela związane jest
również z podmiotowym podejściem, które jest mi bardzo bliskie. Proponuję
aby kontynuować sprawdzone form rozwoju i doskonalenia nauczycieli, a także
sięgnąć po nowe propozycje:
1. Aktywne uczestnictwo nauczycieli w formach doskonalenia
zewnętrznego.
2. Doskonalenie nauczycieli zgodnie z potrzebami przedszkola –np.
gimnastyka korekcyjna, nauka języka obcego.
3. Współpraca z PPP i DODN w celu organizowania form
doskonalenia w placówce.
4. Prowadzenie rad szkoleniowych w formie warsztatowej.
5. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli młodych oraz dla
nauczycieli z innych placówek.
6. Prezentowanie osiągnięć nauczycieli i promowanie efektów pracy
na forum przedszkola i poza nim (publikacje, artykuły, Internet).
7. Prowadzenie hospitacji koleżeńskich.
8. Wykorzystywanie w pracy komputera i Internetu (samodzielne
opracowywanie

dyplomów,

zaproszeń,

dydaktycznych),

stosowanie

programów

ulotek,

pomocy

multimedialnych,

prezentacji multimedialnych.
9. Wzbogacanie warsztatu pracy.
10.Wspólne gromadzenie literatury fachowej dotyczącej określonych
zagadnień.
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Oprócz różnorodnych metod stosowanych w ramach WDN będę starała się
również:
 w dalszym ciągu motywować nauczycieli o ubieganie się o wyższy
stopień awansu zawodowego ,
 wspierać młodych nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie
nauczyciela,
 swoją postawą i osobistym zaangażowaniem wytwarzać atmosferę
twórczej pracy.

III. OPIEKA I WYCHOWANIE
1. Zapewnienie dzieciom bezpiecznego miejsca zajęć i zabaw w sali oraz
bezpieczeństwa podczas pobytu na placu przedszkolnym.
promujących zdrowy styl życia.

2. Uczestniczenie w programach

3. Zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju dzieci z rodzin
zagrożonych wykluczeniem społecznym i patologicznym.
4. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie.
5. Współpraca z Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną.
6. Poszerzanie

warunków do

rozwijania postaw prozdrowotnych,

proekologicznych.
7. Włączenie dzieci i rodziców w akcje charytatywne: zbiórka zabawek
i książek na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy oraz zbiórka koców
i karmy dla zwierząt ze schroniska.
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IV. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM
LOKALNYM
Przedszkole przez lata wypracowało sobie ciekawe metody i formy
współpracy z rodzicami,

które sprawdzają się w codziennej pracy i będą

kontynuowane. Oprócz tego poszukujemy wciąż nowych, atrakcyjnych, które
przyjmą się w naszym środowisku. Dla prawidłowego funkcjonowania
niezbędna jest także współpraca ze środowiskiem. W tym zakresie proponuję
następujące działania:

1. Kontynuowanie sprawdzonych form współpracy z rodzicami:
 rozmowy indywidualne,
 zebrania grupowe,
 zajęcia otwarte dla rodziców,
 uroczystości i wycieczki,
 zebrania z jednostkami wspomagającymi rozwój dziecka
(Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, logopeda, lekarz
itp.),
 czynny udział Rady Rodziców w podejmowaniu działań na
terenie placówki,
 promowanie placówki na stronach internetowych,
 „Kącik dla rodziców” – propozycje zamierzeń wychowawczo
– dydaktycznych, podjęte działania, stopień ich realizacji,
wspólne ustalenia itp.,
 popularyzacja literatury pedagogicznej,
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 organizowanie

rodzinnych

konkursów

plastycznych,

związanych z porami roku, z działaniami dydaktycznymi,
z udziałem w konkursach ogólnopolskich,
 aktywny udział w uroczystościach przedszkolnych (np.,
„Piknik jesienny”, „Jarmark Bożonarodzeniowy, Festyn
rodzinny),
 dalszy udział w programie „Cała Polska czyta dzieciom” –
rodzice i znane osobistości z miasta

czytają bajki

w przedszkolu,
 ofiarowanie pomoc materialnej i rzeczowej dla przedszkola,
 organizowanie zajęć adaptacyjnych dla rodziców i dzieci
nowoprzyjętych do przedszkola,
 popołudniowe spotkania rodzinne – w formie wspólnych
zabaw na określony temat,
 konsultacje z nauczycielem (1 raz w m-cu),
 opracowanie zasad dokumentowania kontaktów z rodzicami.
2. Kontynuowanie systematycznej współpracy z instytucjami:
 Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną w Zgorzelcu –
udział specjalistów w zebraniach z rodzicami, konsultacje dla
rodziców na terenie przedszkola, rady szkoleniowe, badania
przesiewowe,
 Szkołą Podstawową w Pieńsku

–

wycieczki do szkoły,

udział w lekcji kl. I, zajęcia ruchowe na boisku szkolnym,
udział w przedstawieniach teatralnych, zapraszanie uczniów
szkoły na uroczystości przedszkolne, konkursy, Przegląd
Twórczości Dziecięcej, Przedszkolną Spartakiadę Sportową,
koncerty dla dzieci,
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 Szkołą Podstawową w Dłużynie Dolnej – zapraszanie
uczniów szkoły na uroczystości przedszkolne, konkursy.
Przegląd Twórczości Dziecięcej, Przedszkolną Spartakiadę
Sportową, koncerty dla dzieci,
 Gimnazjum

w

Pieńsku

–

organizowanie

zawodów

sportowych na hali, współpraca z nauczycielami podczas
organizowania imprez przedszkolnych.
 Euroregionalnym Centrum Kultury i Nauki w Pieńsku –
nawiązanie
uroczystości

współpracy

w

przedszkolnych,

ramach

organizowania

teatrzyków,

koncertów,

konkursów i zajęć plastycznych.
 Nadleśnictwem

w

Pieńsku

–

realizacja

zagadnień

ekologicznych, pozyskiwanie drzewek i roślinności na plac
zabaw, akcje przyrodnicze, zielone lekcje przyrody,
 Ochotniczą Strażą Pożarną – pokazy dla dzieci, pomoc
podczas organizowaniu dużych przedsięwzięć artystyczno kulturalnych,
 Komisariatem Policji w Pieńsku – prelekcja multimedialna na
temat bezpieczeństwa w ramach programu „Bezpieczny
Dolnoślązak”,
 Ośrodkiem Zdrowia w Pieńsku – spotkania z pediatrą,
pielęgniarką – pokazy na temat udzielania pierwszej pomocy
 Wznowienie

współpracy

z

przedszkolem

niemieckim

w Deschce. Udział w projekcie: „TriLingo” – dotyczącej
współpracy polsko – niemiecko – czeskiej.
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V. BAZA PRZEDSZKOLA
Właściwa baza dydaktyczna tworzy warunki nauki i pracy, które
pozwalają realizować założone cele dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.
W swojej pracy dążyć będę do utrzymanie przedszkola w odpowiednim stanie
technicznym. Rozwój bazy dydaktycznej to nie tylko remont budynku, to
również troska o otoczenie przedszkola, pomoce dydaktyczne, sprzęt itp.
Dlatego też w swoich działaniach w tym zakresie dążyć będę do:
1. Doposażania na bieżąco sal przedszkolnych w nowe zabawki, gry
edukacyjne
i pomoce dydaktyczne.
2. Wymiany mebli i sprzętów:
 Zakup mebli do sal przedszkolnych ( w ostatnim okresie
zakupiono meble do dwóch sal na I piętrze).
 Utworzenia sali multimedialnej do prowadzenia zajęć
dydaktycznych.
 Wyposażenie kuchni w urządzenia dostosowane do
aktualnych wymogów - Wymiana patelni elektrycznej.
 Zakup kosiarki spalinowej
3. Wymiana drzwi wejściowych, wyposażenie ich w domofon.
4. Poprawę warunków nauki, pracy i zabawy:
 Wyposażenie sal dzieci 5,6 letnich w komputery
i gry edukacyjne
 Pozyskanie programów multimedialnych do pracy z dziećmi
 Wygospodarowanie pomieszczenia na pracownię plastyczno techniczną dla dzieci
 Sukcesywne wzbogacanie placu przedszkolnego w sprzęt
sportowy
 Sukcesywne obsadzanie terenu przedszkola w zieleń
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3. Prace remontowe:
 Ze środków budżetowych:
- Remont balkonu na II piętrze.
- Uzupełnienie elewacji budynku.
- Wymiana oświetlenia zgodnie z nowymi wskazaniami
technicznymi.
 Ze środków pozabudżetowych:
- Pomalowanie sali na I piętrze.
- Wzbogacenie placu zabaw w drugą piaskownicę oraz
ławki.
 Planowane systemem gospodarczym
(przy udziale rodziców i pracowników):
- Wykonanie podłoża pod mającą powstać Altanę
Edukacyjną.
- Malowanie kuchni i pomieszczeń kuchennych.
- Malowanie sal zajęć.
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ZAKOŃCZENIE

Wiem jak

wiele zależ od

życzliwej i

przyjaznej

atmosfery

panującej w przedszkolu. Pożądane efekty przynosi bardzo duże i świadomie
rozwijane zaangażowanie wszystkich pracowników w życie przedszkola. To
wspieranie i inspirowanie do twórczej pracy a zarazem identyfikacja ze swoim
zakładem pracy.
Jako dyrektor będę starała się koordynować

wszystkie podjęte

działania w placówce i dbać o ciągły jej rozwój. Satysfakcję sprawia mi, gdy
dobrze będzie mówić się o przedszkolu w środowisku, ale największą
przyjemnością będzie to, że dzieci czują się dobrze w przedszkolu, często się
uśmiechają, kochają swoje panie, rodzice są zadowoleni a pracownicy z
przyjemnością wykonują swoje obowiązki.
W Przedszkolu Publicznym nr 1 w Pieńsku przez ostatnie lata powstały
już pewne mechanizmy, które nadają palcówce własny styl i charakter pracy.
Dlatego nie powinna ona przechodzić przez następne pięć lat rewolucyjnych
zmian. O wiele bardziej skuteczna jest kontynuacja działań dobrych, a tylko
eliminowanie niedoskonałych i złych.
Przedszkole ma bogaty kalendarz imprez i uroczystości. Posiada własne
tradycje,

indywidualny

charakter

wypracowany

przez

panią

dyrektor

Włodarczyk, co podkreśla odrębność i specyfikę placówki. Jesteśmy aktywni
i „widoczni” w naszym mieście poprzez organizowanie cyklicznych
uroczystości. Do naszych tradycji należy organizowanie:
☻ „ Mikołajek” dla dzieci z przedszkola”
☻ „Jarmarku Bożonarodzeniowego dla małych i dużych” dla mieszkańców
Pieńska
☻ Balu karnawałowego dla przedszkolaków
☻ „Przeglądu Twórczości Dziecięcej”

– połączonego z jarmarkiem

Wielkanocnym dla
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mieszkańców Pieńska
☻ „ Festynu Rodzinnego” dla społeczności przedszkolnej i jej rodziny
☻ „Pikniku Jesiennego” dla społeczności przedszkolnej i jej rodziny (Pierwszy
raz we wrześniu 2013r.)
Organizowanie tego typu imprez daje nam ogromną radość i satysfakcję,
również materialną. Uzyskana pomoc finansowa pozwala spełniać choć,
niektóre nasze marzenia. Kontynuacja tych zadań pozwoli placówce utrwalić
swój wizerunek w mieście i gminie.

Opracowała:
Iwona Sapryk
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