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Motto naszego Przedszkola

„Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, 
lecz wyzwalajmy aktywność.

Nie każmy myśleć, 
lecz twórzmy warunki do myślenia.

Nie żądajmy, lecz przekazujmy.
Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak,

by samo chciało chcieć.”

Janusz Korczak
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Podstawa prawna

Koncepcja Pedagogiczna Pracy Przedszkola jest zgodna z:
1. Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572z 

późn. zm.).
2. Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j. t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 

674 z późn. zm.).
3. Rozporządzeniem Ministra Edukacji  Narodowej  z  dnia 12 marca 2009 r.  w sprawie  

szczegółowych  kwalifikacji  wymaganych  od  nauczycieli oraz  określenia  szkół  i  
wypadków, w których można zatrudni

4.  nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia  
nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400 z późn. zm.).

5. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie  
podstawy  programowej wychowania  przedszkolnego  oraz  kształcenia  ogólnego  w  
poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r.  Nr 4, poz. 17).

6. Rozporządzeniem Ministra Edukacji  Narodowej z  dnia 8 czerwca 2009 r.  w sprawie  
dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów 
nauczania  dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2009 r. Nr 89, poz. 
730).

7. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie  
nadzoru pedagogicznego(Dz. U. z 2009r. Nr 168, poz. 1324 z późn. zm.).

8. Statutem Przedszkola Miejskiego w Barczewie  uchwalonym przez Radę Pedagogiczną w 
dniu 27.06.2011r.

Informacja o przedszkolu

Przedszkole  Miejskie  w  Barczewie  powstało  w  1963  roku.  Budynek  przedszkola 
składa się z dwóch części – starszej parterowej i nowszej (z 1990r.) piętrowej połączonych 
holem.  Mieści  się  w  spokojnej  i  bezpiecznej  części  Barczewa,  na  osiedlu  domków 
jednorodzinnych.  Z drugiej  strony ma dobry dostęp do sieci  komunikacyjnej.  W budynku 
mieszczą się pomieszczenia przedszkolne oraz administracyjno – gospodarcze. 

Obecnie  (na  dzień  1  września  2013r.)  funkcjonuje  10  oddziałów  (3  grupy 
sześciolatków,  2  grupy  pięciolatków,  3  grupy  czterolatków  i  2  grupy  trzylatków.  Do 
przedszkola  uczęszcza  242  dzieci.  Przedszkole  czynne  jest  od  6.30  do  16.30.,  podstawa 
programowa realizowana jest w godzinach 7.30 – 12.30.

Na dzień dzisiejszy zatrudnionych jest w nim 20 nauczycieli (łącznie z dyrektorem) 
oraz  17  pracowników  obsługi.  Mamy  10  nauczycieli  dyplomowanych,  5  nauczycieli 
mianowanych, 3 nauczycieli kontraktowych, 2 nauczycieli stażystów. 

Ramowy rozkład dnia ułożony jest  zgodnie z  zaleceniami  Podstawy Programowej. 
Zagospodarowanie czasu dla dzieci przebywających do 10 godzin w placówce przewiduje 
następujące aktywności dzieci:

• co najmniej 1/5 (1/4 młodsze) czasu dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na 
świeżym powietrzu,
• co najmniej 1/5 czasu dzieci bawią się,
• 2/5 czasu zaplanowane jest na wszystkie czynności opiekuńcze, samoobsługowe, 
organizacyjne,
• najwyżej 1/5 czasu zajmują dzieciom zajęcia dydaktyczne.



W pobliżu przedszkola usytuowana jest szkoła podstawowa, do której po ukończeniu 
przedszkola trafia większość wychowanków. Daje to szansę na systematyczne badanie ich 
losów i odpowiednie doskonalenie oraz modyfikowanie oferty placówki.

Baza przedszkola

Aktualnie w przedszkolu znajduje się:
 8 sal dydaktycznych z łazienkami i zapleczami;
 1 sala z dwoma pomieszczeniami dydaktycznymi i jedną wspólna łazienką;
 1 sala sypialnia;
 gabinet specjalistyczny: logopedy, korekcyjno – kompensacyjny, ośrodków 

zainteresowań;
 6 szatni;
 gabinet dyrektora i wicedyrektora;
 pokój nauczycielski;
 pomieszczenia biurowe;
 pomieszczenia socjalne;
 kuchnia i zaplecze kuchenne;
 duży ogród przedszkolny wyposażony w sprzęt do ćwiczeń i zabaw ruchowych.

Wszystkie sale przedszkolne posiadają zestawy pomocy dydaktycznych, gier, planszy, 
zabawek, klocków i innych. W salach zorganizowane są kąciki tematyczne i stałe, np. kącik 
do obserwacji przyrodniczych, kącik czytelniczy, itp.

Specyfika pracy i cele pedagogiczne

„Dziecko chce być dobre
Jeśli nie umie – naucz

Jeśli nie wie – wytłumacz
Jeśli nie może – pomóż”

                                                                                      Janusz Korczak

Przedszkole Miejskie w Barczewie jest przedszkolem ukierunkowanym na potrzeby 
dziecka,  jego  środowiska  rodzinnego  i  lokalnego.  Zapewnia dobre  przygotowanie  do 
następnego  etapu  kształcenia,  a  jednocześnie  jest  podatne  na  modyfikacje  umożliwiające 
wprowadzenie innowacji i eksperymentów pedagogicznych. 

W całokształcie naszej pracy na pierwszym miejscu stawiamy dziecko – jego dobro. 
Każde dziecko ma zapewnione przyjazne i bezpieczne warunki harmonijnego rozwoju, jest 
wyjątkowe i  osiąga sukces na miarę swoich możliwości oraz odczuwa radość odkrywania 
siebie i świata, radość tworzenia i wzrastania. 

W atmosferze bezpieczeństwa i  radości  staramy się stworzyć dzieciom możliwości 
samorealizacji,  pracy  z  rówieśnikami,  kreatywnego  myślenia,  działania  i  przeżywania, 
uczestniczenia w ciekawych zajęciach z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik oraz 
innowacyjnych  rozwiązań  aktywizujących  zmysły.  Umożliwiamy  wyrównywanie  szans 
edukacyjnych  wszystkim  dzieciom  oraz  uwzględniamy  w  swoich  działaniach  potrzeby 
środowiska.

W przedszkolu wspomagamy wszechstronny rozwój każdego wychowanka w oparciu 
o rozpoznanie jego potrzeb i  możliwości,  kształtujemy w nim poczucie własnej  wartości, 
uczymy go tolerancji i patriotyzmu, pomagamy w pokonywaniu trudności oraz umożliwiamy 



rozwój  uzdolnień  i  zainteresowań,  kształtujemy  właściwe  postawy  wobec  otoczenia 
społecznego,  przyrodniczego  i  technicznego,  wyposażamy  wychowanka  w  wiedzę  i 
umiejętności  umożliwiające udany start  szkolny,  rozwijamy kompetencje komunikacyjne i 
aktywność  twórczą,  kształtujemy  otwartość  na  wiedzę.  Uczymy  miłości  do  rodziny  i 
szacunku dla siebie. Wychowujemy w duchu wartości chrześcijańskich i ogólnoludzkich oraz 
poszanowania Ojczyzny, umiejętności odróżniania dobra od zła oraz podążania za tym, co 
dobre, piękne i szlachetne. 

Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola. Wszyscy przestrzegamy 
praw  dziecka,  dbamy  o  dobre  stosunki  międzyludzkie  i  skuteczną  komunikację 
interpersonalną.

Przedszkole powinno preferować następujące wartości:
 Twórczość  

 - dziecko wyzwala swoją ekspresję w pracach artystycznych; odbiera twórczość innych i 
   potrafi ją odczuwać, zinterpretować i rozwijać, jest oryginalne w swoich działaniach;
 Wytrwałość  
- podjęte działania doprowadza do końca, jest wytrwałe w swoich postanowieniach;
 Doskonałość  
- dąży do rozwijania swoich umiejętności i sprawności, jest poszukujące i twórcze;
 Szczęście  
- praca daje mu radość i satysfakcję, tworzy z pasją i zapałem;
 Odwaga  
- swoje prace prezentuje w sposób jasny i pewny; nie boi się sięgać po nowe wyzwania;  
  pokonuje trudności i wyciąga z nich wnioski;
 Piękno  
- dziecko dostrzega wartości w sztuce (literatura, plastyka, muzyka, taniec) i w sporcie; 
opisuje i przeżywa wartości tkwiące w przyrodzie i technice;

Rola nauczyciela - wychowawcy

Podstawowym  zadaniem  nauczyciela  w  naszym  przedszkolu  jest  wspomaganie 
samodzielnych  wysiłków  wychowanków,  wnikliwa  i  systematyczna  obserwacja 
podopiecznych  i  ich  działań.  Nauczyciel  powinien  dostrzec,  kiedy  dziecko  potrzebuje 
wsparcia  i  pomocy,  jak  również  rozbudzać  wokół  niego atmosferę  pracy,  motywować do 
samodzielnego i indywidualnego działania.

Nauczyciele  oraz  wszyscy  pracownicy  przedszkola  tworzą  klimat  sprzyjający 
rozwojowi dziecka: miłości, akceptacji, bezpieczeństwa, wzajemnego szacunku. 



Misja przedszkola

W urzeczywistnianiu naszej misji zaanga owany jest ca y personelż ł  
pedagogiczny, administracyjno-obs ugowy, jak równie  rodzice, ał ż  

efektem naszej wspólnej pracy jest przedszkole, w którym dzieci czują 
si  wa ne, bezpieczne i do którego przychodz  z rado ci .ę ż ą ś ą



Wizja przedszkola

Zamierzamy da  dzieciom szans  poznania i wyra ania siebieć ę ż  
poprzez okazje twórczego dzia ania i rozwijania w asnychł ł  

mo liwo ci.ż ś
Wprowadzimy dzieci w wiat warto ci ukazuj c im ich mocneś ś ą  

strony.
Stworzymy wiat, w którym marzenia stan  si  rzeczywisto ci .ś ą ę ś ą



Obszary dzia ał ń

Koncepcja pracy placówki:
• Stworzyć system strategicznego zarządzania placówką.
• Zapewnić ciągły rozwój i doskonalenie jakości pracy.
• Kształtować pozytywny wizerunek placówki w środowisku.

Zarządzanie i organizacja:
• Dostosować programy rozwoju zawodowego do strategii przedszkola.
• Uwzględnić  w  zadaniach  indywidualnych  planu  rozwoju  zawodowego  priorytety 

placówki na dany rok.
• Wprowadzić system szkoleń warsztatowych w zespołach nauczycielskich.
• Weryfikować WDN w kontekście potrzeb placówki przedszkolnej.
• Zapraszać nauczycieli innych placówek odnoszących sukcesy.
• Wprowadzić dobry system motywacyjny nauczycieli.
• Kształtować postawę współodpowiedzialności i współdecydowania wszystkich organów 

przedszkola w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.
• Podejmować  działania  w  celu  sprawniejszego  i  efektywniejszego  kierowania 

przedszkolem  poprzez  stosowanie  aktywnych  form  pracy  z  Radą  Pedagogiczną  oraz 
systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli.

Opieka, Wychowanie, Edukacja:
• Pozyskać wsparcie rodziców w zakresie  działań opiekuńczych przedszkola.
• Stymulowanie  rozwoju  dzieci  uzdolnionych  poprzez  wczesne  ich  diagnozowanie  oraz 

tworzenie odpowiednich warunków do indywidualnego rozwoju.
• Dążyć do stworzenia  przyjaznej  dziecku atmosfery,  sprzyjającej  zdobywaniu  wiedzy i 

umiejętności.
• Zapewnić wysoką sprawność i poziom bezpieczeństwa w pomieszczeniach i obiektach 

przedszkolnych.
• Dbać  o  to,  aby przedszkole  było  zdrowe  i  bezpieczne  poprzez  realizację  programów 

prozdrowotnych.
• Propagować zachowania proekologiczne.
• Przestrzegać zasad demokratycznego funkcjonowania społeczności przedszkolnej,
• Wykreować sposoby współpracy i komunikowania się wychowawców z rodzicami.
• Prowadzić badania opinii rodziców w zakresie oczekiwań rodziców,
• Wypracować sposób współpracy przedszkola z instytucjami wspomagającymi.
• Opracowywać  i  realizować  indywidualne  programy  pracy  z  dziećmi  (nauczanie 

indywidualne, programy wspomagające, zajęcia wspomagające).
• Współpracować z rodzicami wg  wspólnie ustalonych zasad.
• Wypracować system informowania rodziców o poziomie rozwoju dziecka.
• Kontynuować metody aktywizujące na zajęciach.
• Powołać zespoły odpowiedzialne za tworzenie programów, projektów oraz narzędzi do 

ewaluacji wewnętrznej placówki.
• Zgromadzić narzędzia do badania efektów kształcenia i oddziaływań wychowawczych.
• Realizować programy i projekty dotowane przez fundacje i organizacje pozarządowe.
• Stosować system pomocy dla dzieci z trudnościami rozwojowymi.
• Stwarzać możliwości rozwijania indywidualnych zdolności i zainteresowań.



Cele g ówneł

1. Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
2. Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
3. Procesy zachodzące  w przedszkolu  służą  realizacji  przyjętej  w przedszkolu 
koncepcji.
4. W  przedszkolu  dba  się  o  prawidłowy  przebieg  i  doskonalenie  procesów 
edukacyjnych.
5. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
6. Przedszkole  współpracuje  ze  środowiskiem  na  rzecz  rozwoju  własnego  i 
lokalnego.
7. Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.
8. Zarządzanie  zapewnia  funkcjonowanie  przedszkola  zgodnie  z  przyjętą 
koncepcją jego rozwoju.

Cele szczegó oweł

1. Współpraca z rodzicami płaszczyzną jednolitych oddziaływań wychowawczych.
2. Zwiększenie  skuteczności  bieżącego  informowania  rodziców  o  postępach 
edukacyjnych dziecka.
3. Opracowanie  programu  oddziaływań  wychowawczych  uwzględniającego  system 
wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.
4. Kadra  przedszkola  dążąca  do  systematycznego  podwyższania  swoich  kwalifikacji 
zawodowych i poszerzania zakresu kompetencji.
5. Zwiększenie skuteczności wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy z dzieckiem oraz w 
przeprowadzeniu i opracowaniu innowacji.
6. Wypracowanie systemu zapewniania jakości pracy przedszkola.

Kryterium sukcesu

Wyznacznikiem realizacji celów będą poniższe kryteria sukcesu: 
• Radosne dzieci, chętnie uczęszczające do przedszkola.
• Zadowoleni rodzice.
• Spełniona większość oczekiwań rodziców.
• Dzieci umieją samodzielnie podjąć decyzję.
• Dzieci żyją zgodnie w grupie.
• Dzieci szanują kolegów i dorosłych.
• Dzieci mają rozbudzone zainteresowania.
• Dzieci są dobrze przygotowane do roli ucznia.
• Rodzice są aktywni, włączają się w proces edukacyjny.
• Kadra pedagogiczna doskonali się i podnosi kwalifikacje.
• Kadra otwarta na zmiany i poszukująca nowatorskich metod pracy.
• Przedszkole ma dobrą opinię w środowisku i zyskuje nowych klientów.



Oczekiwane efekty

1. Przedszkole  pracuje  w  oparciu  o  koncepcję  pracy,  która  jest  znana  wszystkim 
pracownikom i  rodzicom,  i  dzięki  temu  wszyscy  mają  świadomość  funkcjonowania, 
specyfiki naszej placówki. 
2. Zwiększy się gwarancja zabawy i pracy w warunkach pełnego bezpieczeństwa. 
3. Nastąpi większa integracja rodziców z przedszkolem.
4. Wzrośnie zakres kompetencji nauczycieli i rodziców w zakresie metod radzenia sobie 
z trudnymi zachowaniami dzieci i zapobiegania sytuacjom konfliktowym. 
5. Wzrośnie liczba rodziców biorących udział w organizowanych w przedszkolu formach 
współpracy i imprezach.
6. Oferta edukacyjna przedszkola będzie na bieżąco weryfikowana i modyfikowana.
7. Wzrośnie motywacja do podejmowania działań innowacyjnych przez nauczycieli oraz 
do efektywniejszej współpracy zespołowej.
8. Wszystkie  dzieci  opuszczające  nasze  przedszkole  będą  miały  ukształtowane  dobre 
nawyki żywieniowe i przyzwyczajenia warunkujące im zdrową i bezpieczną zabawę.
9. Dzieci opuszczające mury naszego przedszkola będą emocjonalnie dojrzałe (na miarę 
swoich  możliwości)  do  podjęcia  nauki   w szkole  a  ich  postawa  i  zachowanie  będą 
odpowiadać wartościom i normom ogólnie przyjętym jako pozytywne.
10. Wzrośnie  aktywność  dzieci  w zakresie  przejawiania  zainteresowań światem 
przyrody i ekologią.
11.Wrośnie efektywność pracy z dziećmi o zwiększonych potrzebach edukacyjnych.
12. Zostanie wzbogacona oferta form współpracy ze szkołą.
13. Wyposażenie  przedszkola  w  pomoce  dydaktyczne,  zabawki  itp.  będzie 
systematycznie  uzupełniane,  a  nauczyciele  będą  bezpośrednio  zaangażowani  w  te 
działania.
14. Stan techniczny i estetyczny budynku oraz terenu wokół przedszkola będzie 
systematycznie poprawiany.

Na jakość przedszkola ma ją wpływ:
 Praca każdego nauczyciel, jego sprawność fizyczna i psychiczna, umiejętności i 
wiedza.
 Atmosfera jaką stworzono w grupie.
 Relacje między nauczycielami i rodzicami.
 Stosunki miedzy samymi nauczycielami.
 Relacje miedzy wszystkimi pracownikami przedszkola.
 Obiektywne warunki funkcjonowania przedszkola (usytuowanie, otoczenie, 
wyposażenie i warunki materialne, stan higieniczny i sanitarny).

Wizja dziecka w naszym przedszkolu

Nasze  przedszkole  jest  miejscem  przyjaznego  spotkania  dzieci  o  różnym  stopniu 
rozwoju.  Dzieci  kończące  edukację  przedszkolną  bawią  się  wspólnie,  są  otwarte, 
tolerancyjne, rozumieją i akceptują potrzeby drugiego człowieka. Są serdeczne wobec innych, 
pomagają  sobie  wzajemnie,  przyjmują  odpowiedzialność  za  siebie  i  innych.  Potrafią 
świadomie  podejmować  decyzje,  dokonywać  właściwych  wyborów  i  ocen,  rozwiązywać 
konflikty,  oceniać  swoje  postępowanie,  rozróżniać  dobro  i  zło,  zapobiegają  agresji. 
Nauczyciele gwarantują każdemu dziecku możliwości odnoszenia sukcesów.



Dzieci uczą się przez doświadczenie – pomaga im w tym odpowiednie przygotowanie 
przestrzeni przedszkolnej. W działalności edukacyjnej nauczycielki preferują zadania otwarte, 
rozwijające u dzieci twórcze działanie, nastawienie do rzeczywistości. Dzieci są samodzielne 
i zaradne, wykazują pomysłowość i inicjatywę.

W przedszkolu panuje miła  i  serdeczna atmosfera.  Dzieci  współdecydują o formie 
aktywności, a nauczyciel stara się wzmacniać wszelkie przejawy zachowań konstruktywnych: 
opiekuńczość, chęć pomocy innym, zrozumienie, współpracę, poczucie odpowiedzialności, 
aktywność poznawczą.

Program  wychowawczo  –  dydaktyczny  dostosowany  jest  do  potrzeb  i  oczekiwań 
dzieci i rodziców. W wyniku prowadzonego w naszym przedszkolu procesu dydaktyczno – 
wychowawczego  nasi  wychowankowie  osiągają  taki  stopień  rozwoju  umysłowego  i 
emocjonalnego, który umożliwia im podjęcie nauki w szkole.  Dziecko kończące edukację 
przedszkolną  to  nowa  wartość,  osoba  znacznie  bardziej  samodzielna,  wykazująca  się 
wyższym  poziomem  sprawności  i  umiejętności,  posiadająca  znacznie  szersze  horyzonty 
wiedzy niż wtedy, gdy przekraczało pierwszy raz próg przedszkola.

Aktywność dziecka podejmowana w czasie edukacji w przedszkolu sprawia, że jest 
ono  bardziej  świadome  swoich  możliwości,  osobistych  dążeń,  upodobań,  gradacji 
uznawanych wartości oraz własnego wpływu na przekształcanie otaczającej je rzeczywistości.
Życzeniem naszym jest, aby wszyscy nasi wychowankowie kończyli edukację przedszkolną 
szczęśliwi, bogatsi w doświadczenia i gotowi do podjęcia obowiązku szkolnego.
 

Dziecko ma prawo do: 

• życia i rozwoju,
• swobody myśli, sumienia i wyznania,
• spokoju i samotności, gdy tego chce – potrzebuje,
• snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
• indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
• pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,
• wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi
• wspólnoty i solidarności w grupie,
• aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy,
• zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
• pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,
• nauki, informacji, badania i eksperymentowania,
• nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,
• doświadczania konsekwencji swojego zachowania,
• zdrowego żywienia.

Dziecko ma obowi zeką
• używać form grzecznościowych wobec kolegów i dorosłych,
• dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów,
• starać się dbać o porządek w swoim otoczeniu,
• starać się dbać o swój wygląd i estetykę ubrania,
• przestrzegać zasad współżycia w grupie, a w szczególności:



           - okazywać szacunek dorosłym i kolegom;
           - szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka;
           - wykazywać się empatią, zrozumieniem i wyrozumiałością.

Model absolwenta

      Absolwent naszego przedszkola jest kreatywny i twórczy, chętny do współdziałania. 
Cechuje go poczucie obowiązku oraz ogólne zrozumienie zasad podporządkowania się 
panującym normom zachowania.

• Jest wytrwały w dążeniu do realizacji wytyczonego celu.
• Chętnie poznaje rzeczywistość poprzez manipulowanie, przekształcanie, odkrywanie i 
eksperymentowanie.
• Naszego absolwenta cechuje postawa proekologiczna i prozdrowotna.
• Poznaje on przyrodę, uczy się ją kochać, wie, jak o nią dbać już od najmłodszych lat.
• Jest wrażliwy na piękno, bogactwo otaczającego świata.
• Obserwuje, bada, eksperymentuje – jasno precyzuje swoje doświadczenia.
• Właściwie zachowuje się w środowisku i aktywnie działa na jego rzecz.
• Jest świadomy własnej roli społecznej, więzi rodzinnych oraz tradycji.
• Odróżnia takie wartości jak: prawda, dobro, miłość.
• Absolwent naszego przedszkola jest przygotowany do podjęcia nauki w szkole.
• Ma świadomość swoich praw i obowiązków.
• Potrafi współdziałać w atmosferze zgody, szacunku i życzliwości.
• Jest otwarty, tolerancyjny wobec ludzi innych narodowości.
• Potrafi określić siebie i swoje miejsce w świecie: moim regionem jest Warmia, jestem 
Polakiem i mieszkam w Polsce, jestem Europejczykiem, mój kraj leży w Europie.

Adaptacja nowych dzieci

Większość dzieci po ukończeniu trzeciego roku życia,  a także dzieci starsze,  które 
dotychczas wychowywały się pod opieką najbliższych, zaczynają uczęszczać do przedszkola.

Małe dziecko jest mocno związane emocjonalnie od najbliższych mu osób, dlatego nie 
może obejść  się  bez  ich  wsparcia  i  pomocy.  Moment  przekroczenia  przez  dziecko progu 
przedszkola jest nadzwyczaj trudnym przeżyciem, dlatego konieczne jest wspieranie go przez 
rodzinę i nauczycieli. Z tego względu tak ważny jest proces adaptacyjny dziecka w nowym 
środowisku.  Przedszkole  jako  środowisko  wychowawcze  i  edukacyjne,  wpływające  na 
wszechstronny rozwój dziecka oraz umożliwiające przygotowanie dziecka do podjęcia nauki 
w  szkole,  powinno  stworzyć  jak  najbardziej  korzystne  warunki  do  przekroczenia  progu 
przedszkolnego.  Może je  zapewnić poprzez ścisłe  działanie  z  domem rodzinnym dziecka. 
Zarówno dzieci, jak i ich rodzice odczuwają niepokój związany z pobytem w przedszkolu. 
Szczególnie  trudne  momenty  przeżywają  rodzice,  gdy  pojawią  się  pierwsze  problemy  z 
przystosowaniem  do  warunków  i  wymagań  przedszkola.  Dlatego  jednym  z  głównych 
priorytetów będzie  schodzenie  się  dzieci  trzyletnich  od  razu  do swojego wychowawcy,  z 
pominięciem rannego zbierania dzieci po innych grupach. Ta sama sytuacja dotyczyć będzie 
rozchodzenia się dzieci. 

Trudności przystosowawcze dziecka do przedszkola:
 Bliska więź dziecka z rodzicami - zbyt silna,



 Brak samodzielności w zakresie czynności samoobsługowych,
 Nadopiekuńczość rodziców,
 Wyręczanie dziecka ze wszystkich obowiązków,
 Liberalne wychowanie,
 Małe poczucie bezpieczeństwa.
Cele adaptacji:
 Ułatwienie dzieciom przekroczenia progu dom – przedszkole,
 Nawiązanie kontaktu z rodzicami w celu ułatwienia dalszej współpracy,
 Uświadomienie rodzicom potrzeb emocjonalnych dzieci,
 Poznanie się, integracja rodziców między sobą,
 Zachęcenie do przychodzenia do przedszkola
 Wytworzenie pogodnej i miłej atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa w grupie
 Oswojenie  dzieci  z  nowym  otoczeniem  –  stworzenie  możliwości  do  nawiązywania 

bliskich kontaktów z rówieśnikami, personelem grupy oraz rodzicami innych dzieci
 Przełamanie obaw przed przyjściem do przedszkola i rozstaniem z rodzicami
 Wyrabianie więzi emocjonalnej ze środowiskiem przedszkolnym oraz wzmacnianie więzi 

uczuciowej z rodziną
 Wspomaganie dziecka w procesie przystosowania do życia w warunkach przedszkolnych
 Wyrabianie orientacji czasowej w rozkładzie dnia w przedszkolu, przyswajanie wiedzy o 

przeznaczeniu i sposobie korzystania z różnych pomieszczeń
 Kształtowanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej
 Przygotowanie  rodziców  do  udzielania  dziecku  wsparcia  psychicznego  i  pomocy  w 

procesie adaptacji
 Obniżenie  lęku  rodziców,  związanego  z  koniecznością  oddania  dziecka  pod  opiekę 

personelu przedszkola.

Pomoc dziecku w adaptacji:
 Wcześniejsze przyzwyczajanie dziecka do przebywania w nowym miejscu pod opieką 

wychowawców przedszkola, zabawy integracyjne w przedszkolu z rówieśnikami,
 Uczenie dziecka w domu czynności samoobsługowych,
 Oswajanie dziecka z informacją, że w przedszkolu będzie spędzało czas w towarzystwie 

innych dzieci i nauczycieli,
 Cykl wizyt w przedszkolu – wspólne zabawy, spacery (Dni adaptacyjne),
 Zapewnienie dziecka, że będzie odebrane w umówionym terminie,
 Spokojne rozstanie z dzieckiem, zawarcie umów,
 Zabawy z  dzieckiem w przedszkole  w  domu  –  przedstawienie  atrakcyjności  nowego 

miejsca pobytu,
 Akceptacja płaczu dziecka przez rodziców – jako naturalnej,  zdrowej  reakcji  na nową 

sytuację (nie należy dziecka zawstydzać),
 Umożliwienie dziecku zabrania ulubionej  maskotki  lub innego przedmiotu z  domu do 

przedszkola,
 Udział dzieci wraz z rodzicami w uroczystościach przedszkolnych organizowanych na 

terenie przedszkola: piknik, uroczystość z okazji Dnia Dziecka.

Metody i formy pracy

W codziennej pracy z naszymi dziećmi nauczycielki organizują proces opiekuńczy i 
wychowawczo  –  dydaktyczny dziecka,  zaspakajają  jego potrzeby i  zapewniają  mu dobrą 
zabawę integrując różnorodne, sprawdzone w pedagogice przedszkolnej metody:



-  czynne  (metoda  samodzielnych  doświadczeń,  metoda  kierowania  własną  działalnością 
dziecka,  metoda  zadań  stawianych  dziecku,  metoda  ćwiczeń,  „pedagogika  zabawy”, 
„edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej, „muzyka dla smyka”);
-  słowne  (rozmowy,  opowiadania,  opowiadania ilustrowane obrazkami,  wiersze,  historyjki 
obrazkowe,  teatrzyk  sylwet,  kukiełkowy,  objaśnienia  i  instrukcje,  sposoby  społecznego 
porozumiewania się, metody żywego słowa);
- percepcyjne (obserwacja, pokaz, osobisty przykład nauczyciela, udostępnianie sztuki).

Zabawy  badawcze,  doświadczenia,  ukierunkowane  i  zaplanowane  obserwacje 
przyrodnicze,  wycieczki,  warsztaty  różnego  rodzaju,  rozbudzają  ciekawość  poznawczą  i 
inspirują dzieci do działania, pozwalają na wszechstronny rozwój zainteresowań i zdobywanie 
doświadczeń przez dzieci. Z tego też powodu przedszkole realizując podstawę programową 
organizuje wiele wyjść i wycieczek:

• wystawy i warsztaty w muzeach,
• zabawy badawcze,
• lekcje przyrodnicze,
• spektakle teatralne,
• wyjazdy rekreacyjno-profilaktyczne,
• wycieczki krajoznawcze i agroturystyczne.

Ponadto  w celu  rozwijania  u  dzieci  aktywności  i  twórczego  myślenia nauczyciele 
pracują w oparciu o nowoczesne metody (elementy metod) warunkujące wielostronny rozwój 
dziecka.

Metody wspomagające naukę czytania, pisania i liczenia:
• Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
• Metoda symultaniczno – sekwencyjna prof.  Jagody Cieszyńskiej 
• Metoda naturalnej nauki czytania Ireny Majchrzak „Odimienna nauka czytania”
• Dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

Metody stymulujące postawy i myślenie twórcze:
• Pedagogika zabawy
• Drama, muzykoterapia, bajkoterapia (aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss).
• Metoda projektu

Metody gimnastyki twórczej 
• W Shrborne
• R. Labana
• C.Orffa
• M.Kniessów
• D. Dziamskiej
• P. E. Dennison

System badania osi gni  dziecią ęć

Ewaluacja  obejmuje  diagnozę,  analizę  i  pracę  pedagogiczną  opartą  na  wnioskach 
wynikających z diagnozy i analizy aktualnego stanu rozwoju dziecka. Dotyczy sytuacji:
⇒ „Na wejściu” – rozpoznanie aktualnej sytuacji dziecka, jego potrzeb, zainteresowań
⇒  Diagnostycznej – monitorowanie osiągnięć dziecka na bieżąco 
⇒ „Na wyjściu” – ocena postępów po określonym cyklu kształcenia



Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:
⇒ Prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy)
⇒ Teczek prac i innych dokumentów, z których wynika czego dzieci się nauczyły
⇒ Arkuszy obserwacji rozwoju dziecka
⇒ Kronik
⇒ Materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy)
⇒ Rozmów
⇒ Obserwacji zajęć
⇒ Ankiet dla rodziców absolwentów przedszkola
⇒ Ankiet dla nauczycieli klas I absolwentów przedszkola 

Nauczyciele  stosują  ewaluację  własnej  pracy  (samoocena),  jak  również  zostają 
poddani  ocenie przez  dyrektora i  rodziców. System badania osiągnięć nauczycieli  spełnia 
następujące funkcje:

⇒ Motywującą (wspierającą)
⇒ Informacyjną (diagnostyczną)

Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:
⇒ Rozmów z nauczycielami, rodzicami.
⇒ Obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw.
⇒ Arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela.
⇒ Innych  dokumentów  obrazujących  pracę  nauczyciela  /  m.in.  nagrody,  dyplomy 

wychowanków/.
⇒ Ankiet dla rodziców.

Wyniki  badania  osiągnięć  dzieci,  nauczycieli,  jak  również  ocena  jakości  pracy 
przedszkola,  omawiane  są  na  zebraniach  Rady  Pedagogicznej  analityczno-oceniających 
odbywających się 2 razy w roku.

Gromadząc informację o stanie rozwoju dziecka, kierujemy się zasadami:
⇒ 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 oraz w arkuszach diagnozy 
gotowości szkolnej,

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

⇒ Informację  o  stanie  rozwoju  dziecka  rodzice  otrzymują  dwa  razy  do  roku  –  po 
przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.

Opis systemu badania osiągnięć dzieci stosowany w przedszkolu
Zadaniem  każdego  nauczyciela  jest  prowadzenie  obserwacji  pedagogicznych 

mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie 
tych  obserwacji.  Ponadto  z  początkiem  roku  poprzedzającego  rozpoczęcie  przez  dziecko 
nauki w klasie I-ej, nauczyciel przeprowadza analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w 



szkole.  Zarówno  obserwacja,  jak  i  badanie  gotowości  szkolnej  stanowią  podstawę  do 
dokonania szczegółowej diagnozy rozwoju dziecka.

System badania osiągnięć dzieci przedstawia się następująco:
• diagnoza wstępna – miesiące: IX – X;
• przedstawienie  wyników  wstępnej  diagnozy  na  Radzie  Pedagogicznej  i  rodzicom  – 

miesiąc X;
• wyłanianie  grup  wymagających  wsparcia,  pracy  indywidualnej,  określenie  kierunków 

pracy, opracowanie planów pracy kompensacyjno– wyrównawczej oraz indywidualnych 
programów wspomagających rozwój dzieci - miesiąc X – XI;

• realizacja planów i programów – miesiąc XI – VI;
• ewaluacja podjętych działań po I-ym okresie – miesiąc I / II;
• diagnoza końcowa – miesiąc V / VI;
• opracowanie  sprawozdania  końcowego,  porównanie  uzyskanych  wyników  z  diagnozą 

wstępną, przedstawienie wniosków na zebraniu RP i na zebraniach z rodzicami.
Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu (oprócz obserwacji) odbywa się w oparciu o 

inne metody zbierania informacji tj.:
• analiza prac dzieci;
• rozmowy z rodzicami;
• obserwacja zajęć, imprez i uroczystości;
• rozmowy ze specjalistami i osobami prowadzącymi zajęcia dodatkowe.

Opis systemu informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci w przedszkolu
Informowanie  rodziców o  postępach  edukacyjnych  dzieci  jest  ważnym elementem 

oddziaływania wychowawczego. Przekazując informację o aktualnym stanie rozwoju dziecka, 
koncentrujemy  się  w  szczególności  na  jego  mocnych  stronach  rozwoju.  Jeśli  mamy  do 
przekazania  informacje  dotyczące  trudnych  zachowań,  to  zawsze  staramy  się  mówić  o 
chociażby bardzo drobnych osiągnięciach i  zaletach ich pociech,  ponieważ ważne jest,  by 
stworzyć  klimat  bezpieczeństwa  i  zaufania,  tak  bardzo  potrzebny  obu  stronom  w 
nawiązywaniu  dialogu  i  wzajemnym  zrozumieniu  się.  Gromadząc  informacje  o  stanie 
rozwoju dziecka i jego postępach kierujemy się następującymi zasadami:
• nauczyciele  na  początku  roku  szkolnego  informują  rodziców  o  wymaganiach 

edukacyjnych  wynikających  z  realizowanego  przez  siebie  programu  nauczania  i 
wychowania;

• nauczyciele gromadzą informacje o dziecku i dokumentują jego rozwój w sposób przyjęty 
w przedszkolu;

• informacje  o  dziecku  zawarte  są  w  arkuszach  obserwacyjnych,  w  teczkach  i 
indywidualnych, innych dokumentach zebranych przez nauczycieli;

• rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w 
trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica, 
informację o postępach dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu 
diagnozy wstępnej i końcowej oraz w każdym momencie na życzenie rodzica;

• nauczyciele przekazują rodzicom pisemną opinię o postępach edukacyjnych dziecka  na 
koniec każdego roku szkolnego.

Ponadto do końca kwietnia przekazują rodzicom informację o gotowości dziecka do 
podjęcia nauki w szkole.



Programy realizowane w przedszkolu

1. „Nasze przedszkole” - Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój 
aktywności dzieci; M. Kwaśniewska, W. Żaba – Żabińska
2. Program wczesnej adaptacji - program autorski K. Więsyk - Gaweł
3. Program edukacji regionalnej – program autorski I. Duchniewicz 
4. „Bezpieczny przedszkolak” - Program działań edukacyjnych, Program 
autorski; D. Chraplewska, B. Iwaszko, J. Krasowska – Szwarc 

Regu y zachowa  obowi zuj ce w przedszkoluł ń ą ą

Ustalony został Kodeks Przedszkolaka, w którym zawarte są jednakowe dla wszystkich dzieci 
w przedszkolu normy dotyczące:
⇒ Zachowania podczas posiłków,
⇒ Zachowania w łazience,
⇒ Zachowania w szatni,
⇒ Zachowania w sali,
⇒ Zachowania podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym,
⇒ Zachowania podczas wycieczek i spacerów.

Reguły zachowań obowiązujące podczas spożywania posiłków.
1. Siedzimy w pozycji lekko pochylonej ku stołowi i łyżkę lub widelec spokojnie wkładamy 

do ust.
2. Jemy w ciszy, tj. nie mlaskamy, nie rozmawiamy unikając zadławienia.
3. Jemy powoli, każdy kęs dobrze gryziemy.
4. Sztućcami i innym sprzętem posługujemy się bezpiecznie i kulturalnie, według ustalonych 

wzorów.
5. Po skończonym posiłku  wycieramy usta  serwetką,  wyrzucamy ją  do kosza.  Kubeczki 

odstawiamy na tacę.
6. Odchodząc od stołu, cicho zasuwamy krzesło i mówimy: „dziękuję”.

Reguły zachowań w łazience.
Mycie rąk.

1. Podwijam rękawy, aby się nie zmoczyły.
2. Wyciskam jedną miarkę mydła w płynie.
3. Pocieram namydlone ręce, tak aby każdy palec był umyty.
4. Płuczę ręce wodą, do całkowitego spłukania piany mydlanej.
5. Zakręcam kran
6. Sprawdzam, czy dłonie są czyste, jeśli nie powtarzam czynności 2-6
7. Otrząsam ręce z wody nad umywalką, aby nie zamoczyć posadzki.
8. Wycieram ręce swoim własnym ręcznikiem.
9. Odwijam rękawy.

Zawsze myjemy ręce:
⇒ Przed oglądaniem książek.
⇒ Przed posiłkami i po ich spożyciu.
⇒ Po wyjściu z toalety.
⇒ Po przyjściu z dworu.
⇒  oraz w  miarę potrzeb.



Pielęgnacja zębów:
1. Do kubka wlewamy letnią, czystą wodę.
2. 2-, 3- krotnie płuczemy usta.
3. Na szczotkę wyciskamy pastę.
4. Myjemy zęby okrężnymi ruchami, przypominającymi rysowanie małych kółek.
5. Płuczemy jamę ustną kilkakrotnie wodą.
6. Płuczemy dokładnie szczoteczkę i kubek.
7. Wkładamy szczoteczkę do kubka do góry włosiem.
8. Kubek ze szczotką ustawiamy w wyznaczonym miejscu.

Higiena potrzeb fizjologicznych:
1. Korzystamy z toalety wyłącznie pojedynczo.
2. Zawsze po sobie spłukujemy ubikację.

Reguły zachowań w szatni:
1. Starannie układamy swoją odzież, buty ustawiamy równo na półce, buty 
zmienne  wkładamy do worka. 
2. Pamiętamy o kolejności zakładania odzieży (spodnie – jeśli są zmienne, buty, 
sweter,  szalik, kurtka, czapka, rękawiczki).
3. Po powrocie z podwórka, przed wejściem do budynku – otrzepujemy buty z 
piasku, błota, śniegu, a następnie wycieramy buty o wycieraczkę.
4. Przy rozbieraniu się pamiętamy o kolejności zdejmowania odzieży (odwrotnie 
niż przy ubieraniu).
5. Starannie składamy odzież i odkładamy na swoją półkę.
6. Pamiętamy, aby pomagać kolegom, którzy oczekują pomocy.
7. Po przebraniu się ustawiamy się w miejscu wskazanym przez nauczyciela.

Zasady zachowania w sali:
1. Po przedszkolu chodzimy powoli, bez pośpiechu.
2. Dzielimy się wszystkim.
3. Mówimy umiarkowanym głosem.
4. Gramy uczciwie.
5. Nie bijemy innych.
6. Nie przezywamy innych
7. Sprzątamy po sobie.
8. Używamy zwrotów grzecznościowych: proszę, przepraszam, dziękuję.
9.Powiadamiamy nauczyciela o każdym niebezpieczeństwie.

Postaraj się nie mówić głośno:
- gdy inni cicho pracują,
- gdy inni się bawią,
- gdy czytamy i słuchamy,
- gdy inni są zmęczeni,
– gdy inni odpoczywają.

Zasady zachowania  podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym:
-  niezwłocznie przychodzimy do nauczyciela na polecenie: zbiórka,
- przestrzegamy reguł zabawy,
- nie podchodzimy do huśtawek, gdy inne dziecko się huśta,
- nie zrywamy kwiatów, liści, gałęzi ani owoców,
- sprzątamy zabawki i przybory.



Zasady zachowania podczas wycieczek i spacerów
- nie oddalamy się od grupy,
- przychodzimy do nauczycielki niezwłocznie na polecenie: zbiórka,
- podczas podróży nie wstajemy z miejsca bez zgody nauczyciela.

Kodeks norm spo eczno ci przedszkolakał ś

I. JESTEM WZOROWYM PRZEDSZKOLAKIEM  

 Jestem dobrym kolegą
- jestem koleżeński i miły
- bawię się zgodnie z kolegami i koleżankami
- nie wyśmiewam się z dzieci
- dzielę się tym, co mam
- mówię i pozwalam mówić innym
- pomagam młodszym i słabszym

 Jestem kulturalny
- często używam magicznych słów: dziękuję, proszę, przepraszam
- pamiętam o zwrotach: Dzień dobry, Do widzenia
- nigdy nie mówię brzydkich słów
- kulturalnie zachowuję się podczas zajęć, zabaw i przy stole
- okazuję szacunek dorosłym

 Czuję się bezpiecznie
- przestrzegam umów i kontraktów grupowych
- bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem używam przyborów i 

urządzeń w czasie zabaw i zajęć
- mam zaufanie do pań, wiem, że jestem akceptowany takim, jakim 

jestem, że zawsze zostanę wysłuchany
- podczas pobytu na podwórku nie oddalam się od grupy, nie zrywam i 

nie biorę do ust żadnych roślin, owoców itp.
- nie dotykam nieznanych zwierząt: psów, kotów itp.
- nie rozmawiam z nieznajomymi, nie biorę od nieznanych osób 

słodyczy ani żadnych przedmiotów

 Dbam o swoje zdrowie
- przestrzegam zasad higieny osobistej
- biorę udział w zabawach ruchowych, spacerach i wycieczkach
- zjadam przygotowane dla mnie posiłki
- ubieram się stosownie do pory roku i pogody
- nie krzyczę, mówię umiarkowanym głosem

 Jestem przyjacielem przyrody
- nie śmiecę w pomieszczeniach i na podwórku
- nie krzyczę w lesie
- nie łamię gałęzi drzew, nie zrywam kwiatów, liści itp.
- zbieram surowce wtórne: makulaturę, baterie, puszki, oszczędzam 

wodę i papier do rysowania



- dokarmiam zimą zwierzęta, dbam o zwierzęta hodowane w 
przedszkolu

II. JESTEM CZŁONKIEM SPOŁECZNOŚCI PRZEDSZKOLA  

 Akceptuję i szanuję każde dziecko takim, jakim ono jest, traktuję życzliwie, 
nikogo nie faworyzuję i nie wyróżniam

 Staram się zawsze wysłuchać zdania dziecka , szanować jego wybór – o ile jest 
on społecznie akceptowany ; stwarzam warunki partnerskiej rozmowy i 
wymiany myśli

 Społeczność Przedszkola współpracuje ze sobą w sprawach wychowania i 
nauczania dzieci; wszyscy czujemy się współgospodarzami Przedszkola 
odpowiedzialnymi za wszechstronny rozwój dziecka i życie (funkcjonowanie) 
Przedszkola 

 Zapewniam dzieciom bezpieczne dojście do Przedszkola i powrót z niego  
 Dbam o estetykę, porządek i bezpieczeństwo miejsc pobytu przedszkolaków w 

budynku i poza nim.
 Umożliwiam dzieciom spontaniczną i zorganizowaną aktywność w 

różnorodnych formach werbalnych i pozawerbalnych
 Stwarzam przedszkolakom możliwości samodzielnego działania, aktywności, 

poznawania konsekwencji własnych wyborów i działań, rozwijam poczucie 
odpowiedzialności, szacunku dla pracy swojej i innych

 Stosuję ustalony i akceptowany „Kodeks Nagród i Kar”
 Konsekwentnie wymagam przestrzegania grupowych kontraktów i umów 

społecznych
 Znam i przestrzegam zasady zawarte w „Statucie Przedszkola”

Preferowany w przedszkolu styl wychowania

W  przedszkolu  preferowany  jest  demokratyczny  styl  wychowania  wzbogacony  o 
elementy  oddziaływania  autokratycznego.  Styl  autokratyczny  obowiązuje  w  przypadkach 
warunkujących bezpieczeństwo dziecka oraz określania ram właściwego zachowania. Należy 
pamiętać,  że  wyizolowany  styl  autokratyczny  jest  niekorzystny  dla  rozwoju  osobowości 
dziecka,  gdyż  oparty  jest  na  zakazach,  nakazach  i  karach.  Autokratyczna  ingerencja  jest 
jednak czasem konieczna w przypadkach, gdzie działać należy szybko i zdecydowanie, gdzie 
działalność  dziecka  jest  szkodliwa  i  niebezpieczna  i  nie  przestrzega  ono  znanych  i 
oczywistych norm.

System nagród i kar
Dzieci potrzebują precyzyjnego określania, co jest dozwolone, a czego nie wolno.

Opracowując wspólnie z nimi „Kodeks zachowań” i  „Kodeks grupowy”  musimy zarówno 
wspierać  i  motywować  je  do  przestrzegania  obowiązujących  norm  i  zasad,  jak  również 
konsekwentnie go egzekwować. W naszej opinii najskuteczniejszym środkiem wychowania 
jest nagroda i pochwała. Mają one wartość zachęcającą do pracy dla każdego człowieka, a 



tym bardziej dziecka. Uznanie i akceptacja mobilizują do dalszych wysiłków. Przedszkolny 
system motywacji oparty jest na wzmacnianiu pozytywnym.

Formy nagradzania zachowań respektujących ustalone normy i zasady:
• pochwała indywidualna,
• pochwała przed całą grupą,   
• pochwala przed rodzicami,
• nagroda  przez  sprawienie  dziecku  przyjemności  wybranej  przez  niego  (np.  ciekawa 

zabawka, ulubiona gra dziecka, itp.),
• przydzielanie „przyjemnych” obowiązków,
• drobne nagrody rzeczowe np. naklejki, ordery, serduszka, dyplomy itp.
Formy karania za niestosowanie się do ustalonych wspólnie zasad:
• upomnienie słowne,
• rozmowa – przedstawienie następstw zachowania – skłonienie do autorefleksji,
• kara naturalna – zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie, naprawianie szkody,
• odmówienie dziecku przyjemności,
• czasowe odbieranie przyznanego przywileju,
• chwilowe wykluczenie dziecka z zabawy w celu przemyślenia swojego postępowania:

− posadzenie na „krzesełku przemyśleń”,
− w skrajnych przypadkach wyprowadzenie  dziecka poza miejsce zabaw pod opieką 

osoby dorosłej.
Wychowawcy  autorytatywni  (demokratyczni  )  potrafią  ustalić  reguły  zachowania, 

jednocześnie wspierając dziecko w jego poczynaniach. Radzą, ale nie kontrolują za często, 
pozwalają  na  współudział  w  podejmowaniu  różnych  decyzji.  Cenią  niezależność  swoich 
podopiecznych, uczą odpowiedzialności wobec rodziny, rówieśników i społeczności. 

Wyrażają ostry sprzeciw w stosunku do złego zachowania dziecka, akceptując przy 
tym jego osobę. Wyrażają swoje uczucia i oczekiwania. Często udzielają pochwał, ale dają też 
dziecku odczuć konsekwencje złego zachowania. Jak wykazują badania, dzieci w ten sposób 
wychowywane są pewne siebie  (ale  nie  zarozumiałe),  niezależne,  zdecydowane,  lubiane i 
cenione.

To właśnie w takich środowiskach wychowawczych rosną dzieci o wysokim poziomie 
inteligencji emocjonalnej.

Opieka psychologiczno-pedagogiczna, logopedyczna i medyczna
Oferta  edukacyjna  gwarantuje  wszystkim  dzieciom  opiekę psychologiczno-

pedagogiczną, logopedyczną i lekarską.
Opieka lekarska ma charakter profilaktyczno-diagnostyczny i jest prowadzona przez 

dyplomowaną pielęgniarkę zatrudnioną przez Miejską Przychodnię Zdrowia w Barczewie. 
Opieka  psychologiczno-pedagogiczna  i  logopedyczna  polega  na  wspomaganiu 

indywidualnego  rozwoju  dzieci  poprzez  organizowanie  i  udzielanie  wychowankom  i  ich 
rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej i logopedycznej w zakresie:

• diagnozowania  dziecka  (rozpoznawania  mocnych  stron  i  ewentualnych  deficytów 
rozwojowych,  dysharmonii,  poznanie  indywidualnych  możliwości  umysłowych  i 
ustalenie potrzeb rozwojowych);
• organizowania  różnych  form  pomocy  (zajęcia  korekcyjno-kompensacyjne, 
logopedyczne, konsultacje i porady oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym);
• wspierania rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu trudności wychowawczych;
• umożliwiania  rozwijania  umiejętności  wychowawczych  rodziców  i  nauczycieli 
(psychoedukacja, poradnictwo).



Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i logopedyczna dotyczy przede wszystkim:
• dzieci niepełnosprawnych;
• dzieci,  u  których  stwierdzono  specyficzne  trudności,  uniemożliwiające  uzyskanie 
gotowości do podjęcia nauki w szkole;
• dzieci należących do grupy ryzyka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
• dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej;
• dzieci z trudnościami adaptacyjnymi;
• dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
• dzieci z wadą wymowy;
• dzieci ze szczególnymi uzdolnieniami.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i logopedyczna udzielana jest dziecku:
• na podstawie orzeczenia o potrzebie wczesnego wspomagania;
• na wniosek nauczyciela;
• na podstawie wstępnej diagnozy dokonanej przez nauczyciela lub specjalistę;
• na prośbę rodzica.

W naszym przedszkolu staramy się także stymulować rozwój dzieci ze szczególnymi 
uzdolnieniami. Zależy nam na tym, aby w sposób kontrolowany i ukierunkowany rozwijać 
zdolności dzieci. Z myślą o takich właśnie dzieciach prowadzone są w przedszkolu Ośrodki 
Rozwijania Zainteresowań:
• ośrodek plastyczny;
• ośrodek teatralny;
• ośrodek muzyczny;
• ośrodek ekologiczny;
Ich działania realizowane są jako innowacja pedagogiczna, zgłoszona do Kuratorium Oświaty 
w Olsztynie.

Wspó praca z rodzicamił
W procesie wychowania i edukacji w przedszkolu muszą brać aktywny udział rodzice. 

Nauczyciel przedszkola, obok głównych odbiorców swoich działań jakimi są dzieci, pozostaje 
w  rozlicznych  interakcjach  z  rodzicami  swoich  podopiecznych.  Rodzice  w  przedszkolu 
traktowani są jako partnerzy w procesie  wychowania.  Zadaniem wszystkich pracowników 
placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami, gdyż nie można realizować ideałów 
integracji  bez  pozyskania  dla  niej  przychylności  rodziców.  Dlatego  naszym  celem  jest 
włączenie ich w proces  wychowawczo – dydaktyczny.

Rodzice są dla nas równoprawnymi członkami społeczności przedszkolnej. Staramy 
się traktować ich podmiotowo i partnersko. Jesteśmy przekonani, że jeśli  przed rodzicami 
otworzy się przedszkole, to będą pełniej uczestniczyć w wychowaniu i kształceniu swoich 
dzieci.  Ważną  sprawą  jest  aktywne  włączanie  rodziców do  działalności  przedszkola  oraz 
kształtowanie w nich poczucia odpowiedzialności za nie.

Rada Rodziców jest  organem wewnętrznym i  stanowi  społeczny organ doradczy i 
opiniodawczy  przedszkola.  Rodzice  mają  prawo  doradzać  w  sprawie  organizacji  imprez, 
wycieczek, wystroju sal, wyżywieniu dzieci oraz dysponowa

 środkami  finansowymi  Rady  Rodziców.  Rodzice  opiniują  pracę  nauczycieli  i 
dyrektora przedszkola. 

Podczas zebrań grupowych organizowanych na początku roku szkolnego zapoznajemy 
rodziców z rozkładem dnia w przedszkolu, z tygodniowym planem zajęć, metodami pracy z 
dziećmi. Zapraszając rodziców na zajęcia otwarte chcemy pokazać, w jaki sposób realizujemy 



konkretne  zadania.  Zapoznajemy  z  celami,  stosowanymi  metodami  oraz  oczekiwanymi 
osiągnięciami dzieci.  Informujemy rodziców o wszystkich zajęciach organizowanych poza 
przedszkolem – wycieczki, udział w imprezach itp.

Systematycznie  prezentujemy  wytwory  plastyczne  dzieci  na  wystawie  w  holu 
przedszkola oraz w szatniach, salach. Okazjonalnie urządzamy wystawki tematyczne zgodnie 
z zadaniami zawartymi w rocznym planie pracy.

Prace  dzieci  gromadzimy  w  teczkach  indywidualnych.  Teczki  z  pracami,  karty 
ćwiczeń  są  udostępniane  rodzicom w  czasie  zebrań  grupowych  oraz  podczas  kontaktów 
indywidualnych.

Osiągnięcia  i  umiejętności  dzieci  prezentujemy  też  podczas  uroczystości 
przedszkolnych. Informacje o uroczystościach, zajęciach otwartych oraz innych, ciekawych 
wydarzeniach przedszkolnych umieszczamy na stronie internetowej przedszkola. Prowadzimy 
też tradycyjną kronikę przedszkolną.

Cele współpracy przedszkola z rodzicami 
1. Dążenie  do  jednolitości  oddziaływań  wychowawczo-dydaktycznych  przedszkola  i 
środowiska rodzinnego.
2. Wszechstronny rozwój dziecka.
3. Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami.
4. Zapoznania rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami i  programami pracy 
dydaktyczno-wychowawczej.
5. Przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.
6. Przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka, aby rodzice mogli je w 
osiąganiu tej gotowości odpowiednio do potrzeb, wspomagać. 
7. Przekazywanie  porad  i  wskazówek  od  nauczycieli  i  psychologa  w  rozpoznawaniu 
przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod w udzielania dziecku pomocy.
8. Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych.
9. Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola. 
10. Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola.
11. Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację.
12. Ukazanie  przedszkola  jako  placówki  aktywnej,  realizującej  oczekiwania 
rodziców.
13. Promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Formy współpracy z rodzicami 
1. Zebrania ogólne z rodzicami oraz z Radą Rodziców.
2. Zebrania grupowe.
3. Zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola.
4. Konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub rodzica.
5. Prowadzenie  kącika  dla  rodziców,  m.  in.  informacje  na  temat  realizacji  podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego, eksponowanie prac dzieci.
6. Organizacja i prowadzenie zajęć i dni otwartych dla rodziców.
7. Organizacja szkoleń i warsztatów integracyjnych dla rodziców.
8. Włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych.
9. Popularyzacja literatury pedagogicznej.



Wspó praca z innymi instytucjamił
W pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej podejmowana jest współpraca z 

instytucjami na terenie miasta i powiatu. Współpraca ta ma na celu urozmaicenie metod i 
form  pracy  służących  wspomaganiu  i  ukierunkowywaniu  rozwoju  dzieci  zgodnie  z  ich 
wrodzonym  potencjałem  i  możliwościami  rozwojowymi  w  relacjach  ze  środowiskiem 
społeczno – kulturalnym i przyrodniczym.

Celem współpracy z instytucjami jest:
• rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
• satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień i nagród,
• kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
• kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
• urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
• poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na 
rzecz dzieci.

Współpraca z:
1. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną - wspólnie dbając o otoczenie specjalistyczną 

opieką  dzieci  przedszkolne,  a  zwłaszcza  6  –  latki  (wstępne  badania  na  deficyty, 
dojrzałość  szkolną).  Zapraszamy  na  spotkania  z  rodzicami  specjalistów  -  pedagoga, 
psychologa.

2. Samorządem lokalnym - Odwiedziny przedstawicieli władz lokalnych w przedszkolu, 
systematyczna wymiana informacji, dbanie o dobry wizerunek przedszkola jako jednostki 
samorządowej,  zapraszanie  władz  do  udziału  w  uroczystościach  organizowanych  w 
przedszkolu. Odwiedziny dzieci w Urzędzie Miasta.

3. Przedszkolami oraz szkołami - Zapraszamy dzieci z innych placówek. Organizujemy 
konkursy  dla  wszystkich  przedszkoli  i  uczestniczymy  w  konkursach  i  przeglądach 
organizowanych przez inne placówki.  Organizujemy i  uczestniczymy w doskonaleniu 
zawodowym. Współpracujemy ze Szkołą Podstawową Nr 1 w Barczewie. Dzieci 5 i 6 – 
letnie odwiedzają szkołę i uczestniczą w lekcjach kl. I, w celu przygotowania się do roli 
uczniów.  Podczas  spotkań  z  nauczycielami  kl.  I  wymieniamy się  doświadczeniami  i 
informacjami. Prowadzimy badanie losów absolwentów.

4. Szkołą Muzyczną w Barczewie – w celu szerszego umożliwienia dzieciom rozwijania 
swoich uzdolnień muzycznych i pasji.

5. Ochotniczą Strażą Pożarną w Barczewie – Coroczne wycieczki do straży w maju, 
uczestnictwo  w  konkursach  plastycznych,  zapraszanie  strażaków  na  pokaz  podczas 
festynu, próbna ewakuacja.

6. Komisariatem Policji  w Barczewie – wycieczki  do siedziby policji,  organizowanie 
spotkań  z  policjantami,  które  mają  na  celu  uwrażliwienie  dzieci  na  zachowanie 
szczególnej ostrożności na drodze, poznanie zasad ruchu drogowego. Pogadanki na temat 
unikania  zagrożeń,  pokaz  tresury  psów  policyjnych,  udział  policjantów  w  festynie 
rodzinnym.

7. Strażą Miejską.
8. Biblioteką Miejską.
9. CKiPG w Barczewie  - udział dzieci w Przeglądzie grup Kolędujących, konkursach i 

imprezach organizowanych z różnych okazji 
10. Mediami - Promowanie Przedszkola w środowisku poprzez zamieszczanie informacji 

o ciekawych wydarzeniach z życia Przedszkola.



11. Nadleśnictwem  Wipsowo -  W  miesiącu  październiku  trwa  u  nas  Akcja  Sadzenia 
Drzew.

12. Klubem Gaja, Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne, Dzień Drzewa,
13. Miejską Przychodną Zdrowia w Barczewie
14. Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Olsztynie
15. Uczelniami kształcącymi kadrę pedagogiczną
16. Olsztyńskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Olsztynie.

Propagujemy również kampanię społeczną  „Cała Polska Czyta Dzieciom” czytając 
dzieciom bajki książki  w różnych porach dnia i  zachęcamy do tego rodziców oraz osoby 
różnych zawodów i znane postacie z życia naszego miasta, rozpowszechniamy kampanię i 
korzyści płynące z czytania poprzez gazetki, plakaty, rozmowy.

Staramy  się  także,  aby  nasi  wychowankowie  rozumieli  konieczność  dbania  o 
przyrodę, dlatego czynnie uczestniczymy w akcjach ekologicznych, np.  Baterie z odzysku, 
Sprzątanie  świata,  Zbieraj  makulaturę,  nakrętki.  Szczepimy  w  świadomości  naszych 
wychowanków  konieczność  niesienia  pomocy,  czynnie  uczestnicząc  w  akcjach 
charytatywnych np.: „Góra Grosza”, „Pełna miska dla schroniska”.

Wspó praca ze studentamił

Placówka jest otwarta na współpracę z uczelniami kształcącymi kadrę pedagogiczną. 
Każdego roku praktyki pedagogiczne w przedszkolu obywają studenci pedagogiki ogólnej, 
zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej oraz psychologii głównie z uczelni 
wyższych w Olsztynie.

Czas odbywania praktyk przynosi korzyści zarówno studentom, jak i ich opiekunom 
ale także dzieciom, które bardzo lubią spotkania ze studentami. Współpraca ta inspiruje do 
działania  w  innym  wymiarze.  Wpływa  korzystnie  na  samoocenę  nauczycieli  i  buduje 
pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym.

Liczne  badania  prowadzone  przez  studentów czy doktorantów, także  wśród  dzieci 
(oczywiście za zgodą rodziców) stanowią cenne źródło informacji o wszechstronnej pracy 
przedszkola i służą podnoszeniu jakości naszej pracy.

Wspó praca zespo u pedagogicznegoł ł
Rada Pedagogiczna pracuje w zespołach zadaniowych. Są one tworzone na każdy rok 

szkolny wg umiejętności i  predyspozycji  poszczególnych nauczycieli.  Zwykle nauczyciele 
młodsi stażem pracują z nauczycielami doświadczonymi w celu poszerzania i doskonalenia 
zdobytych umiejętności.

Do zadań zespołów zadaniowych należą m.in.:
• dbałość o wystrój i estetykę przedszkola;
• organizacja imprez i uroczystości;
• tworzenie programów własnych;
• opracowywanie narzędzi badawczych;
• promocja przedszkola (biuletyn, strona internetowa itp.);
• przygotowywanie szkoleniowych rad pedagogicznych;
• ewaluacja realizowanych zadań we wszystkich obszarach pracy;

Poszczególne  zespoły  zadaniowe  monitorują  procesy  zachodzące  w  przedszkolu  i 
udoskonalają je z wykorzystaniem nowoczesnej wiedzy i własnych doświadczeń. Dyrektor i 



nauczyciele  dbają  o  sprawność  systemu  i  właściwe  wykorzystanie  zasobów.  Ponadto 
nauczyciele  współpracują  ze  sobą  na  co  dzień,  prowadzą  zajęcia  koleżeńskie,  dzielą  się 
wiedzą i  doświadczeniem w ramach WDN – u.  Opiekunowie stażu i  nauczyciele stażyści 
podejmują  działania  zaplanowane  w  podpisanych  kontraktach.  Wszystkie  te  działania 
sprzyjają doskonaleniu umiejętności, wzbogacaniu warsztatu pracy wszystkich nauczycieli.

Promocja placówki
Promocja  przedszkola  jest  w  dzisiejszej  rzeczywistości  niezbędnym  elementem 

zarządzania  placówką,  a  jej  jakość  zależy  zarówno  od  dyrektora,  nauczycieli,  jak  i  od 
pozostałych pracowników. Naszym zdaniem najlepszą promocją dla placówki jest pozytywna 
opinia wyrażana przez rodziców i przede wszystkim zadowolenie dzieci. Nie mniej jednak nie 
możemy całkowicie pominąć działań promocyjnych, które obejmują m.in.:
 prezentację przedszkola poprzez stronę internetową,
 wydawanie biuletynu przedszkolnego,
 prowadzenie kroniki przedszkolnej,
 organizację imprez i uroczystości,
 udział dzieci w imprezach i konkursach organizowanych poza przedszkolem,
 upowszechnianie informacji o przedszkolu poprzez foldery, 
 dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
 prezentację wydarzeń mających miejsce w przedszkolu w lokalnych mediach,
 udział w wielu akcjach charytatywnych,
 prezentowanie  życzliwej  postawy  wobec  klientów  przedszkola  przez  wszystkich 

pracowników placówki.

S abe strony przedszkolał
 Pozyskiwanie funduszy.
 Realizacja programów i projektów dotowanych przez fundacje i organizacje pozarządowe.
 Ogród przedszkolny.
 Średni poziom zadowolenia rodziców – powodzenie placówki w środowisku.

Mocne strony przedszkola

 Wysoki poziom przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole.
 Przedszkole zapewnia opiekę oraz wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
 Wysokie kwalifikacje i ustawiczne doskonalenie nauczycieli.
 Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci i 

prowadzone na wysokim poziomie.
 Atrakcyjny, konsekwentnie realizowany program wychowawczo – dydaktyczny, 

uwzględniający zainteresowania i potrzeby dzieci,
 Szeroki wachlarz imprez, uroczystości i wycieczek.
 Udział w konkursach, festiwalach i akcjach.
 Dobra atmosfera i klimat przedszkola.
 Szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym: instytucjami oświatowymi i społecznymi.



Tradycje przedszkola

⇒ Uroczystości: Dzień Drzewa, Urodziny przedszkola, Wigilia, Dzień Ziemi, Dzień 
Dziecka, Festyn Rodzinny,
⇒ Świąteczne kiermasze i warsztaty z rodzicami,
⇒ Dzień otwarty,
⇒ Edukacja ekologiczna i regionalna.

Zamierzenia do dalszej pracy

W zakresie bazy
⇒ modernizacja drogi wjazdowej na posesję przedszkola;
⇒ wykonanie izolacji i drenażu wokół budynku;
⇒ wymiana podłóg w salach;
⇒ wymiana gumolitu;
⇒ likwidacja balkonów;
⇒ sukcesywne doposażenie ogrodu w sprzęt rekreacyjny;
⇒ modernizacja szatni dziecięcych;
⇒ zakup szafek do zapleczy grupowych;
⇒ doposażenie sal grupowych w szafki dla nauczycieli;
⇒ zakup sprzętu multimedialnego (rzutnik, ekran, telewizor itp.);
⇒ systematyczne doposażenie w zabawki i pomoce dydaktyczne.

W zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców:
⇒ przeanalizowanie potrzeb dzieci  i  rodziców pod kątem możliwości  rozszerzenia oferty 

edukacyjnej;
⇒ planowanie cyklicznych spotkań indywidualnych z rodzicami;
⇒ przygotowanie się do ewentualnego przyjmowania dzieci poniżej 3 roku życia;

W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:
⇒ wspomaganie  i  inspirowanie  nauczycieli  do  podnoszenia  kwalifikacji  zawodowych  i 

zdobywania dodatkowych umiejętności;
⇒ promowanie osiągnięć nauczycieli;
⇒ wykorzystanie  w  pracy  technologii  informatycznej  i  komunikacyjnej,  co  spowoduje 

szybki  przepływ  istotnych  dla  prawidłowego  funkcjonowania  placówki  informacji  na 
płaszczyźnie dyrektor – nauczyciel i nauczyciel – nauczyciel..

W zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:
⇒ rozszerzenie współpracy z innymi placówkami;
⇒ rozszerzenie  współpracy  ze  szkoła  podstawową  w  celu  wymiany  informacji  i 
doświadczeń  w  zakresie  realizowania  podstawy  programowej  wychowania 
przedszkolnego i nauczania w klasie I
⇒ kontynuowanie i rozszerzenie udziału w konkursach;
⇒ przygotowanie biuletynu informacyjnego o przedszkolu;
⇒ wypracowanie dobrej współpracy z CKiPG w Barczewie.



Dalsza praca nad koncepcją

1. Każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje egzemplarz koncepcji.
2. Zmiany w koncepcji będą nanoszone przy udziale całego zespołu pedagogicznego.
3. Raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu weryfikacji zapisów w koncepcji.
4. Wszyscy rodzice zostają zapoznani z koncepcją na zebraniach grupowych, nauczyciele 

pozyskują o akceptacji koncepcji przez głosowanie jawne.
5. Rodzice maja prawo nanieść zmiany w tekście. 

Postanowienia ko cowe ń

Z uwagi na to, że koncepcja ma horyzont strategiczny, będzie realizowana w ciągu 5 
lat.  Ocena  stopnia  realizacji  poszczególnych  zadań  będzie  miała  charakter  cząstkowy. 
Koncepcja jest otwarta i  może ulec modyfikacji.  Wręcz zakłada się,  że w miarę zmian w 
otoczeniu,  wymienione  zadania  szczegółowe,  przypisane  konkretnym  celom,  będą 
modyfikowane  i  formułowane  na  nowo,  adekwatnie  do  zachodzących  zmian  wewnątrz 
przedszkola oraz w otoczeniu. Dzięki takiemu podejściu koncepcja będzie miała charakter 
dynamiczny.  

1. Koncepcja  przyjęta  do  realizacji  i  zatwierdzona  Uchwałą  Rady Pedagogicznej  Nr 
9/2013             z dnia  12 września 2013r.
2. Obowiązuje od dnia zatwierdzenia.
3. Zapoznano rodziców z koncepcją i pozyskano akceptację w dniu 16 września 2013r. 
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