Koncepcja Pracy Przedszkola
w Ujeździe Górnym

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

O NASZEJ PLACÓWCE

Placówka zlokalizowana jest na terenie gminy Udanin. Mieści się w wolno stojącym, dużym
budynku, który został gruntownie zmodernizowany dzięki wsparciu środków pozyskanych w
ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w
stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej współfinansowanym ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Atutem przedszkola jest okazały ogród, wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych.
Budynek i przylegający do niego ogród znajduje się na terenie ogrodzonym. Posiada 2 sale
edukacyjne, małą salę do zajęć dodatkowych oraz salę gimnastyczną.
Dzieci uczęszczające do przedszkola zamieszkują głównie na terenie gminy Udanin.
W przedszkolu funkcjonują 2 grupy przedszkolne:
Motylki –grupa 2,5-3-latków i Biedronki-grupa 4-5-latków.
Placówka zatrudnia 3 nauczycieli, 1 nauczyciela wspomagającego i 3 pracowników obsługi.
W przedszkolu odbywają się zajęcia dodatkowe z j. angielskiego, logopedia oraz zajęcia
rewalidacyjne. Przedszkole wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Udaninie.
Zajęcia odbywają się 5 dni w tygodniu w godzinach 6.30-16.00.
Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej
stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena
dokonana w oparciu o obserwacje, analizę dokumentów, wywiady, ankiety.
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.
MISJA PRZEDSZKOLA
NASZE PRZEDSZKOLE:



zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,



tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka,



wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,



kształtuje postawy moralne, proekologiczne,



promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,



przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,



organizuje sprawne zarządzanie placówką,



analizuje i ocenia efekty swojej pracy.
ROLA NAUCZYCIELA – WYCHOWAWCY

NAUCZYCIEL:
ma obowiązek materialnego porządku (pielęgnuje otoczenie, tak by było ono czyste i
uporządkowane, uczy korzystać z pomocy dydaktycznych, jest aktywny, kiedy zaznajamia
dziecko z otoczeniem, a pasywny, kiedy to zaznajomienie nastąpiło, obserwuje dzieci, aby ich
siły nie marnowały się na szukanie pomocy lub prośby o pomoc, spieszy z pomocą tam, gdzie
jest potrzebny, słucha i odpowiada, kiedy jest do tego zapraszany, ma respektować dziecko
pracujące bez przerywania mu, akceptuje dziecko, które popełniło błąd, nie przymusza
dziecka do działania kiedy ono wypoczywa lub obserwuje pracę innych,
WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU
Dziecko jest: ciekawe świata, ufne w stosunku do nauczycieli, radosne, aktywnie
uczestniczące w życiu przedszkola, twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i
edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju, uczciwe i prawdomówne,
odpowiedzialne i obowiązkowe, kulturalne i tolerancyjne, świadome zagrożeń.
MODEL ABSOLWENTA:

Dziecko kończące przedszkole
- wykazuje:


motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,



zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania 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,



odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)

-posiada:


zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób



wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia



podstawowa wiedzę o świecie;

-umie:


cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona
zadanie,

-rozumie, zna, przestrzega:


prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,



zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną



zasady kultury współżycia, postępowania,



kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,



potrzebę szanowania przyrody i środowiska;

-nie obawia się:


występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole,



chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,



wykazywać inicjatywy w działaniu,



wyrażania swoich uczuć;
CELE GŁÓWNE
I.

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
oraz innej działalności statutowej.



Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.



Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.



Efektywna współpraca z rodzicami wpływa na jakość pracy przedszkola.
II. Procesy zachodzące w przedszkolu.



Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji
pracy.



W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych..
III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.



Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.



Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego
i lokalnego.



Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

IV Zarządzanie przedszkolem.


Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją rozwoju.
CELE SZCZEGÓŁOWE



Realizacja założeń reformy oświatowej.



Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości
wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych
i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.



Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-kształcącej, a także atrakcyjną ofertę
edukacyjną.



Realizacja programu wychowawczego uwzględniającego system wzmacniania
pozytywnych zachowań dzieci.



Wykorzystywanie nowatorskiego i twórczego stylu pracy kadry pedagogicznej.



Realizacja programów autorskich uwzględniających edukację kulinarną, zdrowotną,
patriotyczną i europejską.



Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu – realizacja programu
profilaktycznego.



Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji
i wychowania dzieci.



Skuteczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.



Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami
działającymi na terenie miasta,



Promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności.
SPOSOBY MOTYWACJI DZIECI:
Stosowane nagrody:


pochwała indywidualna,



pochwała przed całą grupą,



pochwała przed rodzicami,



oklaski,



uśmiechnięte buźki na tablicy motywacyjnej,



przydział funkcji.
Stosowane kary:



brak nagrody,



upomnienie ustne,



czasowe odebranie przydzielonej funkcji,



chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy,



smutne buźki na tablicy motywacyjnej,



poinformowanie rodziców o zachowaniu.

SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH EDUKACYJNYCH DZIECI:


nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach
edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania
i wychowania,



nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania
jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,



informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych,
innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,



rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach
ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy
nauczyciela lub rodzica,



na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju
dziecka,
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

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystywane będą metody aktywne,
problemowe, twórcze oraz tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają
podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z
wykorzystaniem ww. metod uwzględniać będzie wielostronny rozwój dziecka.


metoda prof. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej- dziecięca matematyka,



Ruch Rozwijający Weroniki Sherbone



opowieść ruchowa



gimnastyka ekspresyjna



gimnastyka rytmiczna



pedagogika zabawy



metoda dobrego startu



Relaksacja



Bajko terapia



zabawy paluszkowe



metoda projektu

NAUCZYCIELE REALIZOWAĆ BĘDĄ W GRUPACH:


Program Adaptacyjny,



Program Wychowawczy,



Programy profilaktyczne „Bezpieczny przedszkolak”, ,,Zdrowy przedszkolak”



Programy innowacyjne ,,Poczytaj mi mamo poczytaj mi tato”, ,,Rytmika”, ,,Mały
badacz i odkrywca”
SPOSOBY WSPÓŁPRACY Z RODZINĄ DZIECKA

Cele:


dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i
środowiska rodzinnego



wszechstronny rozwój dziecka



nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami



zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami pracy



przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu



przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu
przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy



wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,



włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,



zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,



podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez szkolenia,



ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,



promowanie placówki w środowisku lokalnym.
FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI:



zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców, zebrania grupowe,



zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,



konsultacje indywidualne,



prowadzenie kącika dla rodziców (informacje, eksponowanie prac,),



organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców,



organizacja szkoleń , warsztatów integracyjnych dla rodziców,



organizacja uroczystości, inscenizacji, konkursów,



włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych,
konkursy, wycieczki,



angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM:


Zespół Szkolno-przedszkolny w Udaninie



Gimnazjum w Ujeździe Górnym



Biblioteka w Ujeździe Górnym



OSP Ujazd Dolny, Ujazd Górny



Ośrodek zdrowia Ujazd Górny



Komenda Policji Środa Śląska



Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
PROMOCJA PLACÓWKI

Działania promocyjne obejmują:


prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów,



dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym,



popularyzowanie wychowania przedszkolnego,



prowadzenie strony internetowej,



organizacja uroczystości ,



zabieganie o notatki w prasie,



dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,



upowszechnianie informacji o przedszkolu

