PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

KONCEPCJA pracy przedszkola została zmodyfikowana we współpracy z rodzicami.

Ostrowiec Świętokrzyski 2017
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MISJA PRZEDSZKOLA
"Chcemy wychować dziecko akceptujące siebie i innych, świadome swoich

praw i obowiązków, odpowiedzialne za swoje czyny;
gotowe do szukania coraz to nowych rozwiązań oraz radzące
sobie z trudnościami;
dziecko pełne empatii, wrażliwe i otwarte na potrzeby innych;
szanujące ludzi i świat przyrody.”

AKCEPTUJĄCE
SIEBIE I INNYCH
ŚWIADOME
SWOICH PRAW
I OBOWIĄZKÓW

OTWARTE NA
POTRZEBY
INNCH

DZIECKO
EMPATYCZNE
I WRAŻLIWE

ODPOWIEDZIALNE
ZA SWOJE CZYNY

SZANUJĄCE LUDZI
I ŚWIAT PRZYRODY

RADZĄCE SOBIE
Z TRUDEM
POSZUKUJĄCE
NOWYCH
ROZWIĄZAŃ
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WIZJA PRZEDSZKOLA
Nasze hasło to:

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały
świat” ( J. Korczak).

DBAJĄCE
O ZDROWIE
I BEZPIECZEŃSTWO

PARTNERSKIE

TWÓRCZE

PRZEDSZKOLE
PUBLICZNE NR 5

PRZEKAZUJĄCE
WARTOŚCI

ROZWIJAJĄCE
UZDOLNIENIA

PRZYJAZNE

Koncepcja pracy Przedszkola Publicznego nr 5 na kolejne lata zakłada kontynuację przyjętych kierunków poszerzonych o nowe priorytety. Model przedszkola partnerskiego sprawdził się stąd kontynuacja tego modelu – promującego
nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne i metodyczne. Chcemy w
dalszym ciągu tworzyć optymalne warunki rozwoju dla wszystkich dzieci w atmosferze partnerskiej współpracy z rodzicami. W całokształcie naszej pracy na
pierwszym miejscu stawiamy dobro dziecka. Staramy się organizować warunki,
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by każde dziecko rozwijało swoje zainteresowania, zdolności i osiągało sukces na
miarę swoich możliwości.
Za niezwykle ważne będzie wpajanie dzieciom zasad partnerstwa, uczenia ich
życzliwych kontaktów wzajemnych, empatii, zrozumienia i tolerancji dla rówieśników.
Zadowolenie rodziców i dzieci jest miarą jakości naszej pracy. Partnerstwo
w naszym przedszkolu jest zasadą współdziałania ze wszystkimi dorosłymi, którzy mają wpływ na sprawne funkcjonowanie przedszkola i którym zależy na tworzeniu dobrych warunków rozwoju dzieci.
Przedszkole pełni w równym stopniu funkcje opiekuńcze, wychowawcze
i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki
w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Promuje zdrowie, zachowania przyjazne przyrodzie, a także rozwija aktywność poznawczą.
Celem nadrzędnym edukacji przedszkolnej jest wspomaganie wszechstronnego
rozwoju i edukacji dzieci w zależności od ich indywidualnych potrzeb
i możliwości, zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki
w szkole podstawowej.
Od 2004 r. nasze przedszkole posiada „CERTYFIKAT JAKOŚCI PARTNERSKIE
PRZEDSZKOLE IM. IRENY DZIERZGOWSKIEJ I MIRELLI NAWROT. W 2010 r. placówka przystąpiła do PIERWSZEJ RECERTYFIKACJI TYTULU. Następnie w 2015 r.
placówka przystąpiła do II recertyfikacji tytułu, który został przyznany na czas

nieokreślony. Ten polski certyfikat jakości potwierdza, iż nasze przedszkole wyróżnia się odpowiedzialnością, zaufaniem i rozszerza pole partnerstwa
w środowisku.
Przedszkole Nr 5 to przedszkole partnerskie stwarzające przyjazne warunki do
wszechstronnego rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości.
Wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem
i możliwościami rozwojowymi w relacjach społeczno – kulturowo- przyrodniczych. Wspieranie rodziców w ich roli wychowawczej.
Przedszkole to zespół ludzi małych i dużych, którzy powinni być partnerami we
wszystkich działaniach, bo tylko wspólne zaangażowanie całej społeczności
przedszkolnej przyniesie oczekiwane rezultaty. Współpraca powinna uwzględniać potrzeby wszystkich i wyznaczać kierunek pracy.
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Ważnym wyznacznikiem , jakości pracy przedszkola jest dobrze zorganizowana
współpraca z rodzicami. Nasze Partnerskie Przedszkole to przedszkole otwarte
dla każdego rodzica.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
Na właściwe zorganizowanie współpracy z rodzicami wpływ ma życzliwy
i partnerski stosunek nauczycieli i rodziców oraz wzajemne zrozumienie. Dobrze
zorganizowana współpraca przedszkola z rodzicami jest jednym z istotnych
czynników wpływających na osiąganie przez przedszkole dobrych wyników
w pracy opiekuńczej i wychowawczo – dydaktycznej.
Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci i pokonywaniu trudności wychowawczych i edukacyjnych dzieci. Wśród form współpracy znajdują się
m.in. kontakty indywidualne, zebrania grupowe, uroczystości, festyny rodzinne,
zajęcia warsztatowe.
Rodzice mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i włączyć się w różne aktywności. Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki i inne aspekty
pracy przedszkola, w tym organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Placówka doskonali formy tej współpracy.
Jedną z form uzgodnień i konsultacji z rodzicami jest „kontrakt wzajemnych
oczekiwań”. Propozycje rodziców są szczegółowo analizowane i w miarę możliwości uwzględnione.
Nauczyciel – wychowawca i rodzic powinni być partnerami, mającymi prawa
i obowiązki, a podstawą ich współpracy winno być wcześniej wspomniane zaufanie, akceptacja i rzetelna informacja. Warunkiem poprawnych stosunków jest
tez aktywność i systematyczność. Należy tak organizować współpracę z domem
by odbywała się ona zgodnie z przyjętymi powszechnie zasadami współdziałania
nauczycieli i rodziców:
 Zasadą pozytywnej motywacji, gdyż nieodzownym warunkiem skutecznego współdziałania wychowawcy i rodziców jest dobrowolny i chętny w
nim udział,
 Zasada partnerstwa, postulująca równorzędne prawa i obowiązki wychowawcy i rodziców, aby żadna ze stron nie czuła się mniej wartościową
od drugiej;
 Zasada wielostronnego przepływu informacji, zakładająca konieczność
uruchomienia różnych źródeł porozumiewania miedzy nauczycielem
a rodzicami;
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 Zasada jedności oddziaływań, przypominająca o konieczności realizowania przez przedszkole i rodzinę zgodnych ze sobą celów wychowania;
 Zasada aktywnej i systematycznej współpracy, uwydatniająca potrzebę
czynnego i stałego zaangażowania nauczycieli i rodziców w wykonywanie
zadań wypływających ze współpracy;
PRZEDSZKOLE PROWADZI
W WYCHOWANIU POPRZEZ:

RÓŻNE

FORMY

WSPIERANIA

RODZICÓW

 Informowanie rodziców o planach, kierunkach i zamierzeniach wychowawczo – dydaktycznych przedszkola w bieżącym roku szklonym;
 Organizowanie zebrań ogólnych i grupowych, uwzględnianie specyfiki procesu wychowawczo – dydaktycznego w poszczególnych grupach wiekowych,
 Prowadzenie warsztatów psychologiczno – pedagogicznych doskonalących umiejętności wychowawcze ( spotkanie z psychologiem,
pedagogiem – cykl tematyczny: etapy rozwoju dziecka, postawy rodziców i ich wpływ na zachowanie się dziecka)
 Konsultacje logopedyczne i zajęcia dla dzieci u których stwierdzono
wady wymowy;
 Pedagogizację rodziców poprzez umieszczanie ciekawych artykułów
z zakresu pedagogiki, dydaktyki i psychologii w „Kąciku dla Rodziców”;
 Utworzenie przedszkolnego kącika czytelniczego „Poczytaj mi Mamo, poczytaj mi Tato „– popularyzacja czytelnictwa i kontaktu
z książką wśród dzieci i dorosłych;
 Udział w akcjach charytatywnych (Góra Grosza, WOŚP, świąteczna
paczka , współpraca ze Stowarzyszeniem Animals)
 Wydawanie „Gazetki Przedszkolaka” w wersji
i elektronicznej na stronie internetowej przedszkola;

papierowej

 Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców, dni adaptacyjnych dla
przyszłych przedszkolaków i ich rodziców;
 Prezentacja bieżących uroczystości i wydarzeń z życia przedszkola
z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych znajdujących się
w holu przedszkola;
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 Udział w konkursach międzyprzedszkolnych
z rodzicami ( rekwizyty, stroje);

przy współpracy

 Udział w imprezach organizowanych przez instytucje działające na
terenie naszego miasta;
 Wywiady do mediów ( radio, gazeta lokalna, telewizja lokalna);
 Założenie strony przedszkola w mediach społecznościach – facebook
- zamieszczanie bieżących wydarzeń z życia grup przedszkolnych;
 Stała aktualizacja strony internetowej przedszkola;
 Spotkania integracyjne – rodzinny piknik ekologiczny;
 Kultywowanie tradycji rodzinnych : Pasowanie na przedszkolaka,
Jasełka, Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy i Taty,
kiermasze świąteczne;
 Pomoc rodziców w organizowaniu uroczystości i imprez przedszkolnych poprzez przygotowywanie strojów, poczęstunku, wykonywanie dekoracji i rekwizytów;
 Pozyskiwanie ciekawych pomysłów na współpracę przedszkola
z rodzicami poprzez utworzenie skrzynki pomysłów;
 Wspieranie przedszkola poprzez udział rodziców w pracach remontowych na rzecz przedszkola;

PRZEDSZKOLE W ŚRODOWISKU LOKALNYM
Współpraca ze środowiskiem lokalnym to ważny element naszej pracy, gdyż
przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa. Przedszkole współpracuje z licznymi instytucjami lokalnymi oraz działającymi na rzecz
dziecka i rodziny.

Placówka podejmuje
z instytucjami:

liczne

inicjatywy

poprzez

współpracę

 Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
- Diagnozowanie poziomu rozwoju dziecka, jego potrzeb i możliwości oraz
ewentualnych zaburzeń rozwojowych.
- Udzielanie rodzicom wskazówek do pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
- Prelekcje dla rodziców w przedszkolu.
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 Biblioteką Miejską
- Poznawanie zasad funkcjonowania biblioteki jako instytucji. Współpraca
ma na celu zachęcanie dzieci do sięgania po książki, wyrabianie nawyku czytelnictwa u dzieci.
 Publiczną Szkołą Podstawową Nr 3
- Kontynuowanie dotychczasowych form współpracy: poznanie budynku
szkoły i jej pomieszczeń, spotkania z uczniami i nauczycielami klas I-III,
kształtowanie u dzieci pozytywnego nastawienia do szkoły, monitorowanie
losu absolwentów.
 Centrum Edukacji Ekologicznej,
 Radą Osiedla „Ludwików”,
 Ostrowieckim Przedszkolami,
 Miejskim Centrum Kultury,
 Muzeum Historyczno – Archeologicznym,
 Kinem „Etiuda”,
 Powiatową Strażą Pożarną,
 Strażą Miejską,
 Powiatową Komendą Policji,
 Lokalnymi mediami: gazetą , radiem i telewizją,
 Miejską Biblioteką Publiczną,
 WSBiP,
 Uniwersytetem III Wieku,
 Teatrem lalki i aktora z Nowego Sącza,
 Stowarzyszeniem „Tacy sami” Na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych,
 Stowarzyszeniem „Animals” i schroniskiem dla bezdomnych zwierząt,
 PCK, PKPS, MOPS
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CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI
 BAZA
Przedszkole Publiczne Nr 5 składa się z 5 sal, zaplecza kuchennego
i administracyjnego. Sale są przestronne, kolorowe i dobrze wyposażone w środki, które pozwalają na realizację przyjętych programów i projektów edukacyjnych, m. in. tablice interaktywne i „podłogę interaktywną Fun – flor”. Priorytetem
jest tworzenie bezpiecznych warunków zabawy i nauki dzieci. Ogród przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

 KADRA
Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne w zakresie wychowania przedszkolnego. Celem doskonalenia jest poszerzenie kompetencji nauczycieli oraz inspirowanie do nowatorstwa pedagogicznego.
Nauczyciele wspierają się wzajemnie w procesie planowania, realizacji
i doskonalenia procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci.
Istotnym czynnikiem, który sprzyja twórczemu podejściu do pracy są relacje interpersonalne miedzy pracownikami, w tym także pomiędzy dyrektorem
a resztą zespołu. Dlatego aspekt ten w pracy przedszkola jest przedmiotem monitorowania i systematycznego doskonalenia. Realizacja zadań w przedszkolu odbywa się w zespołach. Zespoły zadaniowe działają w obszarze wychowania, edukacji, promocji, ewaluacji i inne w miarę potrzeb. Przedszkole ma opracowany
wewnętrzny system czytelnych regulaminów i procedur, w tym zasady
i regulaminy dotyczące bezpiecznych zabaw a także Kodeks przedszkolaka oraz
skuteczny system nagród i kar mobilizujący dzieci do przyjaznych i bezpiecznych
zachowań.

 PRACA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZA
Przedszkole wspiera indywidualny potencjał rozwojowy każdego dziecka, rozwija predyspozycje i talenty. Dostarcza wiedzy i kształtuje umiejętności niezbędne
do podjęcia nauki w szkole.
Ważnym aspektem pracy wychowawczo - dydaktycznej jest wdrażanie dzieci do
troski o własne bezpieczeństwo i zdrowie oraz aktywności ruchowej
i poznawczej w naturalnym otoczeniu przyrodniczym. Przedszkole tworzy warunki do rozwoju kreatywności oraz zaspakajania ciekawości dziecka na różnych
płaszczyznach jego aktywności. Podejmuje działania na rzecz kształtowania poczucia wartości własnej dziecka, dostrzegania swoich mocnych stron i zachęca do
pokonywania trudności i ograniczeń. Katalog wartości poznawanych przez dzieci
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w przedszkolu obejmuje piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kształtowanie
tożsamości dziecka opiera na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionu i narodu. Dostarczanie wiedzy o innych kulturach będzie fragmentaryczne i powiązane z treściami bliskimi dziecku. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka
organizowany jest tak, aby świat dziecku nieznany powiązać w zrozumiały sposób, z miejscem i środowiskiem w którym żyje np. przy okazji świąt dzieci dowiedzą się o tradycjach nie tylko własnego narodu czy regionu, ale także w odległych krajach, będą słuchać polskich bajek i legend oraz bajek pochodzących z
odległych zakątków świata.
Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w procesie
systematycznych obserwacji w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla
osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Przedszkole diagnozuje gotowość szkolną
dzieci i prowadzi zajęcia wspomagające rozwój dziecka, a także udziela pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
Funkcjonowanie
procesów
edukacyjnych
w przedszkolu opisuje „System wspierania rozwoju dziecka i udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej”.

Cele strategiczne:
Przedszkole:
 Podąża za indywidualnym tempem rozwoju dziecka, respektuje jego potrzeby, wspiera w odkrywaniu samego siebie i innych;
 Dostarcza wiedzy i kształci kompetencje zawarte w podstawie programowej, z możliwością poszerzenia tego zakresu odpowiednio do potrzeb i
możliwości dzieci;
 Wspiera wielokierunkową aktywność dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym,
społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
 Wprowadza dzieci w świat wartości i norm społecznych , których źródłem jest
rodzina;

 Integruje oddziaływania wychowawcze rodziców i nauczycieli;
 Stwarza atmosferę akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa,
w której dziecko bawi się, uczy, nabywa umiejętności;
 Kształtuje i rozwija postawy twórcze swoich wychowanków;
 Uczy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka
i jego kultury;
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 Wychowuje dziecko aktywne, wrażliwe, samodzielne i radzące sobie
z problemami;
 Kształtuje postawy bycia dobrym Polakiem, przynależności do rodziny, narodu, grupy rówieśniczej;
 Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych;
 Monitoruje i doskonali procesy wspomagania i edukacji dzieci i ich efekty;
 Promuje swoją działalność;
 Przygotowuje dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym;
Przedszkole przede wszystkim uznaje prawo dzieci do zabawy jako podstawowej
formy aktywności. Dzieci nabywają wiedzę o otaczających środowisku społecznokulturowym i przyrodniczym. Przedszkole prowadzi także wczesną edukację wielokulturową oraz przygotowuje do nauki języka nowożytnego. Praktyczne umiejętności dzieci nabywają w toku zabawy i za pomocą metod dostosowanych do
wieku i możliwości.
Metody pracy:
 metody czynne np. samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych do wykonania, ćwiczeń utrwalających
 metody słowne np. wiersze, opowiadania, rozmowy, zagadki
 metody percepcyjne np. obserwacje, osobisty przykład nauczyciela, udostępnianie sztuki (dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane
artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne)

Metody nowatorskie:
 Edukacja matematyczna z elementami metody E. Gruszczyk - Kolczyńskiej
 Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne ,
 Twórcze metody aktywności ruchowej: K.Orffa, R. Labana, Opowieść ruchowa,
 Pedagogika zabawy Klanza
 Metody aktywizujące

innowacja
„ Eksperyment – inspiracją w aktywnym poznawaniu świata”.
Od II półrocza roku szkolnego 2017/2018 realizowana będzie

Realizacja innowacji służyć będzie:
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 Budzeniu zainteresowań naukowych,
 Rozwijaniu twórczej działalności,
 Zapoznaniu z metodami i formami pracy badawczej,
 Nauce samodzielnego myślenia i wyciąganiu wniosków,
 Umiejętności rozwiązywania problemów w sposób twórczy,
 Wyrabianiu umiejętności prowadzenia dyskusji, przestawiania swoich racji
popartych własnymi doświadczeniami,
 Stwarzaniu okazji do poznawania swoich możliwości ,
 Utrwalaniu pozytywnych cech charakteru takich, jak pracowitość, systematyczność, dokładność, wytrwałość,
 Nawiązywaniu współpracy między uczestnikami ćwiczeń opartej na dążeniu do wspólnego celu.
Wdrożenie innowacji to atrakcyjny i przydatny program do planowej pracy
wzbogacającej treści realizowanej podstawy programowej.
W trakcie wdrażania programu baza materialna związana z aktywnością badawczą poszerzy się o kąciki badawcze, gry, eksponaty przyrodnicze, wytwory pracy
dzieci.
Nasza praca dydaktyczno – wychowawcza
organizowana jest zgodnie
z kalendarzem wydarzeń: uroczystościami przedszkolnymi, pozostaje w ścisłym
związku z tradycjami narodowymi, lokalnymi , a także potrzebami środowiskowymi i obejmuje m.in.
 Pasowanie na przedszkolaka w grupie trzylatków,
 Andrzejki,
 Spotkanie z Mikołajem,
 Wspólne kolędowanie „Jasełka”,
 Święto Babci i Dziadka,
 Bal Karnawałowy,
 Warsztaty -Wielkanocny Zajączek,
 Święto Mamy i Taty,
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 Dzień Dziecka,
 Rodzinny Piknik Ekologiczny,
 Pożegnanie starszaków,

Przez cały rok w przedszkolu organizowane są:
 Spektakle teatralne
 Koncerty muzyczne
 Spotkania z ciekawymi ludźmi

PRIORYTETY NA LATA 2017- 2020
1. Dostosowanie pracy przedszkola do zmian w podstawie programowej.
2. Wdrażanie innowacji pedagogicznych i programów rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci młodszych : „Misie malują”, ,„Poczytaj mi
Mamo, poczytaj mi Tato”.
3. Aktualizacja strony internetowej przedszkola i założenie strony przedszkola w mediach społecznościach – facebooka – ukazywanie bieżących wydarzeń z życia poszczególnych grup przedszkolnych.
4. Włączenie się do programu edukacyjnego” Erasmus plus „ jako rozwijanie
zainteresowań innymi kulturami, poznawanie tradycji innych krajów,
stworzenie warunków umożliwiających dzieciom osłuchanie się z językiem
obcym w różnych sytuacjach życia codziennego.
5. Doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt multimedialny (tablice multimedialne, gry interaktywne, komputery, urządzenia RTV).
6. Dokształcanie nauczycieli z zakresu korzystania z nowych technologii: tablice interaktywne, interaktywna podłoga Fun Floor.
7. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych
8. Założenie skrzynki pomysłów dla rodziców w holu przedszkola.
9. Gromadzenie pomocy do zabaw i gier planszowych z zakresu pojęć matematycznych ( szachy, warcaby, chińczyk).
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SYLWETKA ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA
posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej,
troszczy się o swoje
zdrowie i bezpieczeństwo
w zrozumiały sposób
komunikuje się z innymi

jest samodzielny, akma twórcze podejście
tywny ruchowo
do zadań
i problemów

ma świadomość własnej tożsamości
kulturalny i wrażliwy
estetycznie

ABSOLWENT

ma pozytywny
obraz samego siebie

ma poczucie
bycia Polakiem

śmiało wyraża swoje opinie

prezentuje aktywność
i ciekawość poznawczą i twórczą

przestrzega zasad
współżycia
w grupie
akceptuje odmienność kulturową innych

jest otwarty na potrzeby innych ludzi

wykazuje gotowość do działania na rzecz
środowiska przyrodniczego

ŹRÓDŁA OPRACOWANIA KONCEPCJI:
Podstawą opracowania koncepcji są wymagania państwa wobec przedszkoli ustalone w
rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym, a także potrzeby
i możliwości dzieci oraz oczekiwania środowiska lokalnego.
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