
KONCEPCJA PRACY

Gminnego Przedszkola w Siedlcu

na rok 2016/2017

„Najważniejszym okresem w życiu nie są lata studiowania na wyższej uczelni,
ale te najwcześniejsze, czyli okres od narodzenia do sześciu lat.

Jest to czas, kiedy formuje się inteligencja człowieka i nie tylko ona,
ale całość jego zdolności psychicznych”.

Maria Montessori



Koncepcja Pracy Przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Ustawie o Systemie Oświaty oraz aktach 

wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego i Statucie Przedszkola.

Koncepcja Pracy Przedszkola nastawiona jest na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje 

z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności i poznało nowe doświadczenia. Tworzymy zżytą 

rodzinę dzieci, rodziców, nauczycieli i wszystkich pracowników przedszkola. Nasze programy nauczania opierają się na wspomaganiu i inspirowaniu myśli 

i opinii między dorosłymi a dziećmi. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i sugestie rodziców związane z potrzebami dzieci. Nauczyciele systematycznie poszerzają  

swoją wiedzę, aby sprawniej wykonywać pracę. Uczestniczą w kursach, szkoleniach, programach samokształceniowych. 

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie MEN z dn. 20 lutego 2015 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

- Ustawa z dn. 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie innych ustaw (Dz. U. nr 56 poz. 458)

- Rozporządzenie MEN z dn. 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 

w poszczególnych typach szkół

- Statut Przedszkola



Wizja przedszkola:

ξ

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

ξ

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

ξ

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

ξ

Oferta edukacyjna stwarza warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.

ξ

Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.

ξ

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

ξ

Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

ξ

Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

ξ

Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.

ξ

Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.

ξ

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

ξ

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



Misja przedszkola:

Nasze Przedszkole:

ξ

Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo

ξ

Tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka

ξ

Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców

ξ

Kształtuje postawy moralne, proekologiczne

ξ

Przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka

ξ

Analizuje i ocenia efekty swojej pracy

Cele i zadania przedszkola:

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3) kształtowanie u dzieci  odporności  emocjonalnej  koniecznej  do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach,  w tym także do łagodnego  
znoszenia stresów i porażek;

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;



7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób  
zrozumiały dla innych;

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości
 i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

11) Wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka;

12) Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.

Praca wychowawczo – opiekuńcza

Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza opiera się na następujących dokumentach:

ξ

Statut Przedszkola 

ξ

Nowa Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego

ξ

Programy wychowawczo – dydaktyczne

ξ

Programy i metody wspomagające rozwój dziecka:

- „Metoda Dobrego Startu” Marty Bogdanowicz – metoda przygotowująca dzieci do nauki czytania i pisania

-  Metoda  Ruchu Rozwijającego Weroniki  Sherborne  –  zabawy ruchowe  uczące  świadomości  własnego ciała  i  otaczającej  przestrzeni,  uprawnienie  

ruchowe, dzielenie przestrzeni z innymi osobami oraz nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu za pomocą ruchu i dotyku.

- „Burza mózgów” – metoda aktywizująca, pobudzająca do aktywnego myślenia i działania

-Pedagogika zabawy „Klanza”- zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji

- Zajęcia adaptacyjne – mające na celu bezstresowe dla dziecka pokonanie progu przedszkola



Dodatkowe atuty naszego przedszkola

ξ

Zajęcia terenowe

ξ

Tańce

ξ

Język angielski

ξ

Logopedia

ξ

Współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym

ξ

Bale karnawałowe wspólne dla dzieci i rodziców

ξ

Uczestnictwo dzieci w jasełkach

ξ

Inscenizacje teatralne przedstawiane przez dzieci

ξ

Wycieczki autokarowe

ξ

Festyny rodzinne

ξ

Koncerty muzyczne, teatrzyki kukiełkowe i przedstawienia z udziałem aktorów 

ξ

Organizowanie tradycyjnych uroczystości z udziałem zaproszonych gości 

ξ

Spartakiady sportowe

ξ

Poznanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy

ξ

„Drzwi Otwarte” – umożliwienie przyszłym przedszkolakom zapoznanie się ze środowiskiem przedszkolnym

ξ

Aktywna współpraca z rodzicami

ξ

Wprowadzenie dzieci w środowisko szkolne poprzez bezpośrednie kontakty

ξ

Utworzenie sal dydaktycznych i placu zabaw dostosowanych do potrzeb rozwijających się dzieci.



Model absolwenta naszego przedszkola:

ξ

Ciekawy świata, samodzielny, zaradny, co oznacza, że: 

o Często zadaje pytania, chcąc zaspokoić swoją ciekawość, 

o Przejawia aktywność podejmując różne samodzielnie zadania, 

o Osiągnął optymalny dla swojego potencjału rozwojowego poziom wiedzy, umiejętności i sprawności

ξ

Rozważny, odpowiedzialny, co oznacza, że:

o Dba o swoje zdrowie, higienę osobistą i wygląd,

o Stara się respektować własne prawa i obowiązki w grupie i rodzinie, 

o Zdaje sobie sprawę z konsekwencji różnych zachowań własnych i innych osób 

ξ

Uczciwy, prawdomówny, co oznacza że: 

o Szanuje własność swoją i cudzą, 

o Nie kłamie

ξ

Grzeczny szanujący innych, co oznacza że :

o Zna i stosuje obowiązujące normy kulturalnego zachowania, 

o Nie używa brzydkich słów, szanuje innych ludzi 

ξ

Przygotowany do roli ucznia szkoły podstawowej, co oznacza że:

o Jest dojrzały społecznie, 

o Odporny emocjonalnie, 

o Zmotywowany do nauki w szkole podstawowej

 



Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz

dalszych kierunków rozwoju przedszkola.

ξ

Zmotywować rodziców do systematycznej  pracy z dzieckiem w domu (np. udzielanie  wskazówek rodzicom,  jakie  umiejętności  dziecka 

należy doskonalić i w jaki sposób, przygotowywanie dzieci do konkursów)

ξ

Zachęcać rodziców, aby w większym stopniu angażowali się w życie przedszkola( np. przedstawienie dla dzieci w wykonaniu ich rodziców 

na Dzień Dziecka, "Zawody naszych rodziców"- prezentacja w grupie przedszkolnej, "Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato"- czytanie bajek w 

grupie przedszkolnej)

ξ

Opracowanie Programu Adaptacyjnego



Plan pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej na rok 2016/2017

ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI TERMIN ODPOWIEDZIALNY
1. Kształtowanie umiejętności 
społecznych dzieci: 
porozumiewanie się z dorosłymi 
i dziećmi, zgodne funkcjonowanie 
w zabawie i w sytuacjach 
zadaniowych.

1. Wdrażanie do podporządkowania się ustalonym normom 
postępowania w grupie rówieśniczej.
2. Wyrabianie nawyków kulturalnych, prawidłowego zachowywania 
się poprzez gry i zabawy dydaktyczne
4. Zwracanie uwagi na właściwe zachowanie wobec dorosłych 
i rówieśników.
5. Wykorzystanie naturalnych sytuacji do rozpoznawania i radzenia 
sobie przez dzieci z emocjami.
6. Opracowanie z dziećmi „Zasad właściwego zachowania” 
w przedszkolu i poza nim.
7. Przybliżanie dzieciom „Praw dziecka”.

na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco

cały rok

cały rok

nauczyciel i inni

pracownicy 
przedszkola
nauczyciel

2. Kształtowanie czynności 
samoobsługowych, nawyków 
higienicznych i kulturalnych.
Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu 
ładu i porządku.

1. Wdrażanie do samoobsługi

ξ

korzystanie z toalety

ξ

mycie rąk

ξ

ubieranie się

ξ

jedzenie, posługiwanie się sztućcami

2. Wyrabianie nawyków higienicznych

ξ

mycie rąk

ξ

sprzątanie po zakończonej pracy

ξ

założenie „kącika czystości”

cały rok

cały rok

nauczyciel

nauczyciel

3. Wspomaganie rozwoju mowy 
dzieci.

1.Wdrażanie do mówienia głosem umiarkowanym.
2. Wyrabianie nawyku uważnego słuchania.

cały rok nauczyciel

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu 
czynności intelektualnych, które 

1. Stosowanie zróżnicowanych form i metod pracy z dziećmi. ciągle nauczyciel



stosują w poznawaniu
i rozumieniu siebie i swojego 
otoczenia.

2. Wzbogacanie zasobów zabawek, gier dydaktycznych.

3. Utworzenie kącika relaksacyjnego.

4. Tworzenie kącików zainteresowań.

5. Organizowanie i udział w konkursach: bożonarodzeniowym, 
wielkanocnym, plastycznych  i recytatorskich

6. Systematyczne prowadzenie ćwiczeń wyrównawczych z dziećmi 
mającymi problemy z opanowaniem programu przedszkolnego.

7. Współpraca z psychologiem, pedagogiem, logopedą.

zgodnie z 
możliwościami 
finansowymi 

placówki
rok 2015/16

w ciągu roku

według 
potrzeb

według 
potrzeb

dyrektor

nauczyciel

nauczyciel

nauczyciel

nauczyciel

5. Wychowanie zdrowotne 
i kształtowanie sprawności 
fizycznej dzieci.

1.Zachęcanie do racjonalnego odżywiania się.
2.Zapoznanie się ze sposobami unikania zarażenia się chorobami.
3. Wycieczka do ośrodka zdrowia w Siedlcu oraz spotkanie 
z lekarzem, pielęgniarką i dentystą.
4. Stwarzanie okazji do samorzutnych zabaw ruchowych 
indywidualnych i zespołowych z wykorzystaniem sprzętu na placu 
zabaw.
5. Rozwijanie różnorodnych form ruchu na świeżym powietrzu
6. Przeprowadzanie ćwiczeń gimnastycznych.
7. Dbanie o właściwy stan sanitarny placówki.

cały rok

kwiecień

na bieżąco
według 

możliwości 
pogodowych
codziennie
na bieżąco

według 
potrzeb

wrzesień

nauczyciel

nauczyciel

nauczyciel
nauczyciel

dyrektor oraz 
wszyscy
pracownicy
nauczyciel

6. Wdrażanie dzieci do dbałości 
o bezpieczeństwo własne oraz 

1. Zapoznanie dzieci z zasadami ewakuacji z budynku na wypadek 
zagrożenia.

dwa razy w 
roku

dyrektor
nauczyciel



innych. 2. Zapoznanie dzieci (lub przypomnienie) z budynkiem 
przedszkolnym oraz zasadami bezpiecznego poruszania się 
i zachowania w pomieszczeniach i w  ogrodzie przedszkolnym.
3. Kształtowanie świadomości dzieci w zakresie:

ξ

przestrzegania podstawowych zasad ruchu drogowego, nauka 
przechodzenia przez jezdnię, zapoznanie z sygnalizacją.

ξ

nie oddalania się od przedszkola,

ξ

zachowania ostrożności wobec nieznanych dzieciom roślin 
i zwierząt,

ξ

niewykorzystywania do zabaw lekarstw lub innych środków 
chemicznych,

ξ

unikania zabaw w miejscach niedozwolonych,
4. Spotkanie z policjantem.

wrzesień

cały rok

nauczyciel

nauczyciel

7. Wychowanie przez sztukę – 
dziecko widzem i aktorem.

1. Wyjazdy do kina, teatru, galerii.
2. Ustalenie zasad zachowania na uroczystościach, np. na koncercie, 
festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie.
2. Wykorzystywanie bajek w rozpoznawaniu nazywanych emocji.
3. Opowiadanie bajek w kontekście kształconych cech charakteru.
4. Redagowanie z dziećmi bajek.

w ciągu roku

cały rok

nauczyciel

8. Wychowanie przez sztukę – 
muzyka i śpiew, pląsy i taniec

1. Zabawy integracyjne w celu lepszego poznania się i dobrego 
samopoczucia w grupie:

ξ

zabawy w kole ze śpiewem, tańcem i muzykowaniem.

cały rok nauczyciel

9. Wychowanie przez sztukę: różne 
formy plastyczne.

1. Budzenie zaciekawienia otaczającym światem przez udział 
w konkursach plastycznych.

cały rok nauczyciel

10. Wspomaganie rozwoju 
umysłowego dzieci poprzez 
zabawy konstrukcyjne, budzenie
zainteresowań technicznych.

1. Zapoznawanie z działaniem urządzeń technicznych i zwracanie 
uwagi na zachowanie ostrożności przy korzystaniu z nich.

cały rok nauczyciel

11. Pomaganie dzieciom w 
rozumieniu istoty zjawisk 

1. Kształtowanie świadomości dzieci w zakresie rozpoznawania 
i nazywania zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla 

cały rok nauczyciel



atmosferycznych i w unikaniu 
zagrożeń.

poszczególnych pór roku i wynikających z nich niebezpieczeństw.

12.Wychowanie dla poszanowania 
roślin i zwierząt.

1. Wyrabianie pozytywnego stosunku od zwierząt i roślin poprzez 
pogadanki, podawanie przykładów właściwych zachowań 
korzystając z literatury dziecięcej, ilustracji oraz słuchowisk.

2. Obserwacja przyrody - wycieczki, wyjścia w pole, na łąkę, do lasu.
3.Udział w akcji – dokarmiamy zwierzęta i ptaki zimą.

w ciągu roku
wrzesień

w ciągu roku
kwiecień/maj

zima

nauczyciel
nauczyciel
nauczyciel
nauczyciel
nauczyciel

13.Wspomaganie rozwoju 
intelektualnego dzieci wraz 
z edukacją matematyczną.

1. Prowadzenie zajęć zintegrowanych. według 
harmonogramu

nauczyciel

14.Kształtowanie gotowości do 
nauki czytania i pisania.

1. Prowadzenie zajęć zintegrowanych. według 
harmonogramu

nauczyciel

15.Wychowanie rodzinne, 
obywatelskie i patriotyczne.

1. Udział w apelach szkolnych organizowanych z różnych okazji.

2. Zapoznanie dzieci z historią miejscowości, w której mieszkają oraz 
legendami tego regionu.

3. Poznanie własnej wsi, miejsc charakterystycznych, instytucji 
lokalnych poprzez organizowanie wycieczek.

4.Poznanie warunków życia i pracy naszych przodków

ξ

oglądanie starych fotografii

ξ

spotkanie z babcią lub dziadkiem
5. Poznanie kultury, tradycji regionu poprzez uczestnictwo 
w obrzędach związanych ze świętami i uroczystościami:

ξ

powitanie wiosny

ξ

stroiki bożonarodzeniowe i wielkanocne

ξ

wigilia

6. Nauka piosenek ludowych.
7. Zapoznanie dzieci z zarysem mapy Polski oraz z symbolami 

w ciągu roku

w ciągu roku

w ciągu roku

styczeń
marzec
styczeń

w ciągu roku

w ciągu roku

nauczyciel

nauczyciel

nauczyciel, rodzice

nauczyciel

nauczyciel

nauczyciel



narodowymi – godło, flaga, hymn. w ciągu roku

16. Diagnoza 1. Diagnozowanie umiejętności, potrzeb poprzez obserwację dzieci, 
analizę wytworów działalności dziecięcej.

Diagnoza 
wstępna,
końcowa.

nauczyciel

17. Uroczystości przedszkolne 1. Organizacja uroczystości:

ξ

Pasowanie na przedszkolaka i starszaka

ξ

Święto Pluszowego Misia

ξ

Andrzejki

ξ

Powitanie Mikołaja

ξ

Wigilia

ξ

Dzień Babci i Dziadka

ξ

Bal przebierańców

ξ

Powitanie wiosny

ξ

Dzień Matki i Ojca

ξ

Dzień Dziecka - piknik

ξ

Pożegnanie 5,6 - latków

wrzesień
październik

listopad
grudzień
grudzień
styczeń

luty
marzec

maj
czerwiec
czerwiec

nauczyciel

18.Współpraca z rodzicami 1. Organizowanie zebrań rodziców.

2. Zapraszanie rodziców na uroczystości przedszkolne i „zajęcia 
otwarte”.

3.Angażowanie rodziców: 
- do prac na rzecz przedszkola, 
- udziału w teatrzykach i wystąpieniach dla dzieci: prezentacja 
zawodów, czytanie bajek w grupie przedszkolnej.

4. Prowadzenie rozmów indywidualnych z rodzicami. Ustalenie 
stałego dnia tygodnia i godzin konsultacji pedagogicznych 
nauczyciela z rodzicami.

dwa –trzy razy 
w roku

zgodnie z 
planem

uroczystości

według 
potrzeb

na bieżąco

wrzesień 2016

nauczyciel



5. Tworzenie możliwości swobodnej rozmowy i wymiany
 informacji między zainteresowanymi.
6. Wprowadzenie zeszytów do kontaktu z rodzicami(każda grupa)

6. Prowadzenie tablicy informacyjnej dla rodziców.
7. Organizowanie warunków działalności przedszkola pozwalających 

na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji przedszkola 
przez dzieci i rodziców

na bieżąco
cały rok

19.Współpraca ze
środowiskiem
lokalnym

1. Współpraca z WDL w Siedlcu
2. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bochni
3.Współpraca z Biblioteką Wiejską w Siedlcu
4. Współpraca z Księdzem Proboszczem
5. Organizowanie spotkań z twórcami ludowymi
6. Zapoznanie dzieci z instytucjami lokalnymi poprzez 
zorganizowanie wyjść do:

ξ

Ośrodka Zdrowia

ξ

Straży pożarnej

ξ

Biblioteki

ξ

Wiejskiego Domu Kultury

 

Opracował zespół w składzie:

                  
                                                                                                                                                                     Krystyna Rodzaj
                                                                                                                                                                     Monika Cichoń
                                                                                                                                                                     Elżbieta Mrozowska


