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„Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz.
Jeśli nie wie – wytłumacz.
Jeśli nie może – pomóż.”
Janusz Korczak

Podstawa prawna:


Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru
pedagogicznego (Dz. U. ,Nr 168, poz. 1324) Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o
zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 56 poz.,
458)



Konwencja o prawach dziecka, uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych 29 listopada 1989 r., ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991 r.art. 3, 19, 28, 33.



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.



Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół.



Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i
organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach.



Ustawa o Systemie Oświaty.



Statut Przedszkola
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I.


WIZJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom,
otwartą na ich potrzeby.



Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny
rozwój osobowości.



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



Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności
i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.



Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.



Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie
i skuteczną komunikację interpersonalną.



Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.



Przedszkole

zatrudnia

wykwalifikowaną,

kompetentną,

zaangażowaną

i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.


Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.



Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.



Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują
wysoką jakość pracy przedszkola.



Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom
pracy.

II.

MISJA PRZEDSZKOLA

Mając na uwadze motto naszego patrona J. Korczaka:
„Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat”:

Nasze przedszkole:


zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,



tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka,
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wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,



kształtuje postawy moralne, proekologiczne,



promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,



przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,



uczy tolerancji i szacunku wobec odmiennego wyglądu, wyznania i poglądów,



organizuje sprawne zarządzanie placówką,



analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

Zasady pracy:
Zasady pracy w przedszkolu zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi:


Zasada indywidualizacji.



Zasada integracji.



Zasada wolności i swobody działania.



Zaspakajanie potrzeb dziecka.



Zasada aktywności.



Organizowania życia społecznego.

Metody pracy:
Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny,
twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. Są to metody oparte na
metodyce wychowania przedszkolnego:
1. Metody czynne:
- metoda samodzielnych doświadczeń,
- metoda kierowania własną działalnością dziecka,
- metoda zadań stawianych dziecku,
-metoda ćwiczeń utrwalających.
2. Metody oglądowe:
-obserwacja i pokaz, osobisty przykład nauczyciela,
-udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie
utwory literackie, koncerty muzyczne.
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3. Metody słowne:


rozmowy, opowiadania, zagadki, objaśnienia i instrukcje,



sposoby społecznego porozumiewania się, metody żywego słowa.

4. Nowatorskie toki metodyczne:


Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów I Animatorów
KLANZA



Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne



Opowieść ruchowa



Gimnastyka ekspresyjna R. Labana



Metoda K. Orffa



Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz



Metoda prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej- dziecięca matematyka



Metody aktywizujące



Relaksacja

III.

CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE

1.Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.


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.

2.Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający
uczeniu się.
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Przedszkole jest miejscem tak zorganizowanym, aby istniała możliwość wyboru
różnej aktywności przez dziecko. Przedszkolak, który może decydować o tym, w jaki
sposób chce się bawić, ujawni swoje zainteresowania, upodobania. Swoboda wyboru
umożliwia nie tylko diagnozę, określenie potencjału dziecka, ale również kreowanie
warunków i dobór sposobów jego rozwijania.

3.Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.


Dzieci są ciekawe otaczającej rzeczywistości, zadają dużo pytań, są dociekliwe,
wykazują dużą determinacje i wytrwałość przy realizacji określonych zadań,
a podczas prac zespołowych potrafią dzielić się zadaniami i zgodnie współpracować.

4.Dzieci są aktywne.


Dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach. Nauczycielki stosują aktywizujące
i indywidualne metody pracy, dostarczają bodźców, prowokują do działania.
Wyzwalają u dzieci aktywność poznawczą i fizyczną.

5.Respektowane są normy społeczne.


Dzieci rozpoznają swoje emocje, kontrolują je. Czują się pełnoprawnymi członkami
społeczności nie tylko przedszkolnej, znają swoje prawa i obowiązki.



Dzieci uczestniczą w życiu przedszkola i decyzjach dnia codziennego, są postrzegane
jako osoby, które wnoszą swój wkład czyli własne wyobrażenia, zamiary,
oczekiwania.

6.Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.


W przedszkolu prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych,
dostosowuje się działania do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci.



Stosuje się indywidualizację procesu wspomagania rozwoju dziecka przez stosowanie
różnorodnych metod pracy.

7.Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.


Nauczyciele dzielą się między sobą doświadczeniem, biorą udział w wewnętrznych
i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego.



Zespół przedszkola jest zintegrowany, ukierunkowany na wspólny cel, zaangażowany,
kompetentny, otwarty na zmiany, nie boi się nowości, łączy wiedzę z praktyką,
udziela sobie wsparcia merytorycznego i emocjonalnego.



Profesjonalizm i zaangażowanie kadry pedagogicznej są oceniane za pomocą jasno
określonych kryteriów.
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8.Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.


Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie prowadzonych zajęć,
podejmowanych działaniach. Informuje środowisko o celowości i efektach tych
działań za pośrednictwem strony internetowej, wystaw prac dzieci, udziału
w przeglądach i aktywności fizycznej.



Promuje nowatorskie metody pracy w środowisku lokalnym.



Współpracuje z innymi placówkami oświatowymi.

9.Rodzice są partnerami przedszkola.


Rodzice w ramach wypracowanych zasad współdecydują w sprawach przedszkola
w obszarach: wychowawczym i organizacyjnym.



Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.



Rodzice są zaangażowani w życie przedszkola, współorganizują

tradycyjne

uroczystości wynikające z kalendarza imprez placówki. Ponadto pomagają
w pozyskiwaniu sponsorów i środków pozabudżetowych poprzez organizowanie
zabaw na rzecz przedszkola. Chętnie wykonują różne prace naprawcze na rzecz
przedszkola.


Przedszkole daje rodzicom możliwość pracy nad rozwojem i edukacją ich dzieci
poprzez stały kontakt z nauczycielami, prowadzenie ,,rozmów rozwojowych”
i umożliwienie im kontaktów ze specjalistami, pracownikami poradni psychologicznopedagogicznej.

10.Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego
rozwoju.


Przedszkole korzysta z zasobów środowiskowych w procesie poznawania przez dzieci
otaczającej rzeczywistości, dotyczy to organizacji wyjazdów do miejsc użyteczności
publicznej (kino-teatr), wycieczek, wyjść do biblioteki, szkoły. Przedszkole gości
ludzi sztuki, ekspertów i specjalistów z różnych dziedzin.



Organizowane są imprezy środowiskowe: wydarzenia z okazji świąt, pikniki.

11.Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.


Dyrektor posiada umiejętności interpersonalne, tworzy w przedszkolu dobry klimat do
współpracy i działania. Jest otwarty wobec inicjatyw pracowników i rodziców,
wspiera twórcze pomysły, stwarza warunki do ich realizacji.



Motywuje poprzez przyznawanie dodatków motywacyjnych, nagród, wyróżnień oraz
uznanie dla dobrze wykonanej pracy.
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Wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego wykorzystywane są do planowania
dalszej pracy, przyczyniają się do rozwoju przedszkola. Podnoszą bezpieczeństwo
i uatrakcyjniają pobyt dziecka w przedszkolu.



Warunki lokalowe i wyposażenie sprzyjają zabawie i odpoczynkowi.



Ogród przedszkolny jest wyposażony w atrakcyjny sprzęt rekreacyjny.



Współpraca z organem prowadzącym zmierza do modernizacji budynku przedszkola
i jego otoczenia.

IV.


KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI:

Profesjonalne podejście do dziecka, pełnienie funkcji opiekuńczych, wychowawczych
i dydaktycznych.



Tworzenie dzieciom warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości w duchu
personalizmu i pedagogiki poprzez realizację programów ukierunkowanych na
dziecko i jego potrzeby, stosowanie aktywnych metod pracy - rozwijających
aktywność twórcza dzieci, wyposażanie wychowanków w określone umiejętności
i zasób wiedzy.



Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci umożliwiający równy start.



Wspomaganie rodziców w pracy wychowawczej poprzez udzielanie rzetelnych
informacji o dziecku i pomocy pedagogicznej.



Respektowanie praw dzieci, dbanie o dobre stosunki międzyludzkie i komunikację
interpersonalną.



Kształtowanie u dzieci postaw społecznie przyjętych: życzliwości, przyjaźni, otwarcia
na drugiego człowieka, wzajemnego szacunku, kultury bycia.



Stworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi dzieci: akceptacji, bezpieczeństwa,
dążenie do tego, by przedszkole było dla dzieci drugim domem.



Wychowanie w duchu wartości ogólnoludzkich oraz poszanowania Ojczyzny, uczenie
dzieci odróżniania dobra od zła, podążania za tym, co dobre, piękne i szlachetne.



Stworzenie dzieciom możliwości samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego
myślenia, działania i przeżywania poprzez muzykę, śpiew, twórczość plastyczna,
kontakt ze sztuka i zabawę.



Podejmowanie działań uwzględniających potrzeby lokalnego środowiska.
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V.
Najczęściej

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
stosowane

w

przedszkolu

formy współpracy i

wspierania

rodziców

w wychowaniu:
- zebrania ogólne i grupowe,
- konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem i nauczycielami,
- przekazywanie przez nauczycieli obiektywnej oceny postępów i niepowodzeń dziecka,
- prowadzenie strony internetowej przedszkola,
- zajęcia otwarte,
- zajęcia warsztatowe, prelekcje, konsultacje udziałem specjalistów (psycholog, pedagog,
lekarz),
- zajęcia adaptacyjne z udziałem nowo przyjmowanych dzieci i ich rodziców,
- udział w uroczystościach przedszkolnych,
- włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych,
- udzielanie przez rodziców informacji o pracy przedszkola, wyrażanie opinii,
- angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola i pomoc w przeprowadzaniu
remontów, zakup mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych,
- partnerstwo w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką
Rodzice współdecydują w zakresie:
- udziału dziecka w zajęciach dodatkowych,
- czasu pobytu dziecka w przedszkolu,
- udziału dziecka w wycieczkach,
- wyrażania zgody na umieszczenie zdjęć swojego dziecka na stronie internetowej i na terenie
przedszkola,
- ustalenia wysokości składek na rade rodziców i formie ich wydatkowania,
- wyeliminowania potraw, na które dziecko jest uczulone,
- wyboru przedstawicieli do Rady Rodziców,
- opiniowania planu pracy, programów, kalendarza imprez,
- organizacji imprez przedszkolnych,
- organizacji rytmu dnia,
- wygłaszania opinii na temat pracy placówki,
- składania propozycji zakupu sprzętu, zabawek, żywienia dzieci.
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VI.

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

Efektywniejsze

osiągnięcie

zamierzonych

celów

wychowawczych

i

edukacyjnych

niewątpliwie związane jest ze ścisłą współpracą z różnymi instytucjami i organizacjami.
Prowadzona jest ona zależnie od postawionych zadań, które realizuje przedszkole.
Cele współpracy z instytucjami:
- urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
- zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego,
-włączanie się w organizowane na terenie gminy Zagnańsk imprez kulturalnych, konkursów,
programów,
- kształtowanie postaw społecznie pożądanych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Koncepcja pracy przedszkola jest otwarta i może ulegać modyfikacji.



Koncepcja pracy przedszkola jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie.



Koncepcję pracy zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna.



Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora
Przedszkola i Rady Rodziców.



Koncepcja pracy obowiązuje od dnia zatwierdzenia.
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