Załącznik
do uchwały rady pedagogicznej nr 8 /16/17
z dnia 31.08.2017r.
KONCEPCJA
FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR I
IM. MISIA USZATKA W PSZOWIE
NA LATA 2017-2022
WIZJA
Jesteśmy po to, aby w atmosferze bezpieczeństwa, radości i szczęśliwego dzieciństwa tworzyć
warunki wychowawcze i edukacyjne zapewniające wspomaganie oraz wszechstronny rozwój dzieci
zgodnie z ich wrodzonym potencjałem, możliwościami rozwojowymi i zainteresowaniami.
Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacji.
KIERUNKI ROZWOJU:
PRIORYTET I
W naszej gromadce jak u mamy – przedszkole to wielka rodzina przedszkolna, w skład której
wchodzą dzieci i ich rodzice oraz pracownicy przedszkola.

LP
1.

ZADANIE

TERMIN REALIZACJI

Pomieszczenia przedszkola są wystrojem, wyglądem i
wielkością zbliżone do warunków domowych, mają
przyjemne i funkcjonalne
dla dzieci
wyposażenie
(kolorowe, estetyczne
dekoracje o aktualnej, bliskiej
dzieciom tematyce, atrakcyjne kąciki do zabawy)

2017 -2022

Poznawanie wspólnego dla wszystkich patrona – Misia
Uszatka, który jest wzorem koleżeństwa, szacunku do
dorosłych, opiekuńczości w stosunku do słabszych i
przyrody
- obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia –
- systematyczne korzystanie z filmoteki i pozycji
książkowych
- udział w konkursach na temat postaci Misia Uszatka

2017-2022
w ciągu całego roku szkolnego

3.

Popularyzacja hymnu przedszkolnego i przedszkolnej flagi:
- w trakcie zajęć z dziećmi
- w trakcie uroczystości i imprez przedszkolnych

2017-2022
w ciągu całego roku szkolnego

4.

Każde dziecko jest członkiem rodziny przedszkolnej
- organizacja dni otwartych i spotkań dla nowo przyjętych
dzieci i ich rodziców (ułatwienie aklimatyzacji)

2.

25 listopada
w ciągu całego roku szkolnego
2017 -2022

2017-2022
marzec, czerwiec

- obchody zgodnie z ustalonym przez grupę rytuałem
urodzin każdego dziecka
- tworzenie domowej rodzinnej atmosfery w kontaktach z
dziećmi i rodzicami m.in. przez serdeczne i podmiotowe ich
traktowanie
organizacja
uroczystości
i
imprez
wewnątrz
przedszkolnych (pasowanie na przedszkolaka, DEN,
spotkanie z Mikołajem, wigilijka, pożegnanie starszaków,
dzień chłopca, dzień kobiet, Święto Rodziny, Dzień Dziecka
uroczystości z udziałem babć i dziadków, festyn.
- wydawanie gazetki przedszkolnej Przedszkolaczek
- kształtowanie nawyków savoir vivre u wychowanków w
formie zajęć i organizowanych konkursów.
 zachowanie przy stole
 miejsca użyteczności publicznej (autobus, kino,
teatr, sklep)
 ekologiczny savoir vivre

5.

Rodzice wychowanków są traktowani jak partnerzy i mogą
liczyć na wsparcie przedszkola w rozwiązywaniu
problemów związanych z wychowaniem dzieci.
- swobodny dostęp do sal, na których przebywają dzieci
- możliwość wyrażania swoich opinii i sugestii zarówno w
formie ankiet, informacji zwrotnych, jak i przez radę
rodziców
- ścisła współpraca z radą rodziców w celu optymalizacji
procesu
dydaktycznowychowawczego
dzieci
i
uatrakcyjnienia ich pobytu w przedszkolu
- wdrażanie w życie pomysłów i inicjatyw rodziców
- systematyczne przekazywanie przez nauczycieli informacji
o postępach dziecka pozyskane w wyniku obserwacji
pedagogicznej i diagnozy przedszkolnej
- organizacja spotkań ze specjalistami na terenie przedszkola
( psycholog, pedagog, inni specjaliści)
- organizacja szkoły dla rodziców na terenie przedszkola
- warsztaty dla rodziców prowadzone przez nauczycieli
- dbałość o sprawny przepływ informacji do rodziców
dotyczący funkcjonowania przedszkola w formie sprawnie
działającej strony internetowej przedszkola i tablicy
ogłoszeń, zebrań ogólnych z dyrektorem i zebrań grupowych
z nauczycielami.

cały rok szkolny
w ciągu całego roku szkolnego
w ciągu całego roku szkolnego

X, XII, II, IV, VI

2017/18
2019/20
2021/22

2017 -2022
w ciągu całego roku szkolnego
II, VI

2017-2022

wg. potrzeb
X-XI, IV- V,VI

wg. potrzeb
2018/19, 2020/21, 2022/23
XI, IV
w ciągu całego roku szkolnego
2017-2022

PRIORYTET II
Z Uszatkiem jest bezpiecznie – przedszkole troszczy się aby wychowankowie byli bezpieczni.
LP

ZADANIE

TERMIN REALIZACJI

1.

Dokonywanie analizy zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa
psychicznego
i
fizycznego
wychowanków
oraz
przestrzegania praw dziecka

2017/18, 2019/20, 2021/22

2.

Realizacja programu Chronimy dzieci
- szkolenie wszystkich pracowników przedszkola na temat
rozpoznawania symptomów krzywdzenia dziecka
opracowanie
procedury
zgłaszania
podejrzeń
o krzywdzeniu dziecka oraz sposobu podejmowania
interwencji w sytuacjach zaniedbywania dziecka , przemocy
fizycznej i psychicznej wobec dziecka
- ustalenie zasad ochrony danych osobowych dziecka
- stworzenie listy zasad relacji personel placówki- dziecko
- prowadzenie zajęć edukujących z dziećmi w zakresie
niebezpieczeństw na jakie mogą być narażone
- uwrażliwienie rodziców na zagadnienie krzywdzenia dzieci

2017 – 2022
2017/18
2017/18

2017/18
2017/18
2017-2022
2017-2022

3.

Uzyskanie certyfikatu w ramach programu Chronimy dzieci

rok szkolny 2017/18

4.

Realizacja programu własnego Mały ratownik

2017-2022

5.

Systematyczna modernizacja sprzętu w pomieszczeniach
przedszkola i w ogrodzie przedszkolnym ( sprzęt
certyfikowany)
- mała altanka
- wieża wspinaczkowa
- krzesła, stoliki, meble (sukcesywnie)

2018-2022
wg. potrzeb

PRIORYTET III
Ruch to zdrowie – zaspokojenie potrzeby ruchu dziecka w wieku przedszkolnym jest jednym z
podstawowych warunków jego prawidłowego rozwoju
LP

ZADANIE

TERMIN REALIZACJI

1.

Opracowanie ramowego rozkładu dnia dla poszczególnych
grup z zabezpieczeniem codziennie co najmniej jednej
godziny pobytu dzieci na powietrzu

sierpień 2017

2.

Systematyczne przestrzeganie zasady pobytu dzieci na
powietrzu:
- pobyt w ogrodzie przedszkolnym, organizowanie
atrakcyjnych gier i zabaw ruchowych z wykorzystaniem
dostępnego sprzętu sportowego w ciągu całego roku

2017 -2022

kalendarzowego
- spacery i wycieczki w okolicy przedszkola

3.

Realizacja programu własnego Nauka jazdy na łyżwach

4.

Realizacja zajęć na Orliku prowadzonych przez instruktora

5.

Organizacja biegu Misia Uszatka dla przedszkolaków na
dystansie 40m.

czerwiec 2017-2022

6.

Udział przedszkola w ogólnopolskich akcjach promujących
ruch na przykład Maraton przedszkolaka

2018- 2022

7.

Wzbogacanie bazy sprzętu sportowego na placówce m. in.
- rowerki dla starszych dzieci
- kaski
-zestaw do budowania tunelu
- dyski balansujące
- zestaw do softballa

2018-2022
2017/18
2018/19
2019/20
2012/21
2021/22

Sezon zimowy 2018 -2022
wiosna, lato, jesień 2017-2022

PRIORYTET IV
Z Uszatkiem poznajemy świat - przedszkole stara się zapewnić wychowankom warunki
bezpośredniego poznawania otaczającej rzeczywistości pobudzając dziecięcą ciekawość
i procesy myślowe.
LP

ZADANIE

TERMIN REALIZACJI

1.

Opracowanie projektu Laboratorium przedszkolaka:
- udział nauczycieli w szkoleniach dotyczących
prowadzenia zajęć z wykorzystaniem eksperymentów i
doświadczeń
- Stworzenie bazy pomocy dydaktycznych i sprzętu do
przeprowadzania
doświadczeń,
eksperymentów
i
obserwacji m.in. mikroskop, zestaw do filtrowania wody,
zestaw do mierzenia objętości, naczynia do mieszania
kolorów, zestaw do doświadczeń, zestaw magnesów,
magnetyczny proszek do magnesów, pojemnik na owady.

2017/18
2017-2022

2.

Realizacja zajęć metodą
aktywizujących dzieci

projektu i innych metod

2017 -2022

3.

Organizacja wycieczek dla poszczególnych grup w celu
bezpośredniego poznania omawianych zagadnień i

2017-2022

2018-2022

środowisk ( szkółka leśna, sklep zoologiczny, skansen,
młyn, straż pożarna, sztolnia)

4.

Organizacja wyjazdów rozwijających dziecięce pasje i
zainteresowania na przykład:
- poranki muzyczne
- pracownia ceramiczna przy świetlicy środowiskowej
- teatr lalek

2017-2022

