KONCEPCJA PRACY
Niepublicznego Przedszkola Dzieciaki.pl

MISJA PRZEDSZKOLA
Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą.
Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka, odpowiednio do jego
indywidualnych potrzeb i możliwości oraz wyrównuje szanse
rozwojowe pomiędzy dziećmi z różnych środowisk. Stwarzamy
naszym wychowankom, warunki do wszechstronnego rozwoju na
miarę ich potrzeb i możliwości. Kreujemy postawy aktywne,
twórcze, wspieramy działania dziecka w różnych dziedzinach
aktywności. Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem
przyrodniczym, kulturowym i społecznym. Rozbudzamy wiarę
dziecka we własną skuteczność. Pomagamy dzieciom w
pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć.
Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo.
Wdrażamy do zachowań społecznie akceptowanych.
Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do
radzenia sobie z porażkami. Umożliwiamy rodzicom uczestnictwo
w codziennym życiu placówki: imprezy okolicznościowe, zajęcia
otwarte, zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców.

NASZE

MOTTO

Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o
tym, jak żyć, co robić i jak postępować
nauczyłem się w przedszkolu.
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ORGANIZACJA I ZASOBY OSOBOWE
PRZEDSZKOLA
Niepubliczne Przedszkole Dzieciaki.pl zatrudnia kadrę
pedagogiczną mająca kwalifikacje pedagogiczne oraz kwalifikacje
specjalistyczne: logopedę. Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę
współdziałania. Systematycznie doskonali organizacje i przebieg
procesów wspomagania i edukacji dzieci. Dyrektor motywuje
nauczycieli do pracy na wysokim poziomie. Koncepcja
funkcjonowania i rozwoju przedszkola obejmują następujące obszary:

KSZTAŁCENIE
Wprowadzanie innowacji pedagogicznych,
Zajęcia dodatkowe,
Praca w małych grupach, co umożliwia lepszy wpływ na
poszczególnych wychowanków poprzez ich lepszą
znajomość,
Stosowanie różnych sposobów wspierania i motywowania
dzieci,
Otoczenie szczególną opieką dzieci uzdolnionych oraz
promowanie ich talentów w środowisku lokalnym,
Analiza efektów pracy dydaktyczno – wychowawczej i
korygowanie metod pracy,
Stworzenie jak największej ilości miejsc dla dzieci w
młodszym wieku przedszkolnym,
Systematyczne unowocześnianie i poprawa stanu bazy
dydaktycznej przedszkola,
Stosowanie aktywizujących metod i form pracy,
Monitorowanie losów absolwentów w celu diagnozowania
prac przedszkola i poprawy jej jakości,
Realizacja projektów edukacyjnych.
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OPIEKA I WYCHOWANIE
Ciągła diagnoza sytuacji i potrzeb wychowawczych dzieci i
ich rodzin, możliwość codziennych kontaktów
wychowawcy z rodzicami,
Tworzenie przyjaznej atmosfery sprzyjającej zdobywaniu
samodzielności, wiedzy oraz umiejętności,
Integrowanie działań wychowawczych wokół działań
plastycznych i twórczych,
Prowadzenie różnorodnych form promowania turystyki,
Ujednolicenie oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych
„przedszkole – dom” poprzez zacieśnienie współpracy z
rodzicami, jednolite i spójne działania wychowawcze
przedszkola i rodziców,
Podejmowanie działań kształtujących profilaktykę
prozdrowotną,
Akcje profilaktyczne organizowane przez dzieci w ramach
imprez wewnątrzprzedszkolnych oraz w środowisku
lokalnym.

KADRA PEDAGOGICZNA
Troska o dobrą organizację przedszkola, właściwe
planowanie i ewaluacja pracy, skuteczny przepływ
informacji,
Podnoszenie kompetencji kadry pedagogicznej na różnych
płaszczyznach działania przedszkola, np.: lepsza znajomość
nowoczesnych metod pracy, znajomość psychologii,
koncepcji pedagogicznych, współpraca z praktykantami,
projekty autorskie,
Doskonalenie kompetencji nauczycieli poprzez szkolenia
zewnętrzne oraz WDN
Motywowanie i ocenianie pracy nauczycieli zgodnie ze
znanymi i akceptowanymi kryteriami,
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Wspieranie i motywowanie nauczycieli pokonujących
poszczególne stopnie awansu zawodowego,
Samorealizacja nauczycieli poprzez wprowadzenie
innowacji pedagogicznych, tworzenie programów
autorskich, udział w różnych projektach,
Utrzymanie dobrych relacji interpersonalnych.

RODZICE
Włączenie rodziców w cykl dydaktyczno – wychowawczy
przedszkola poprzez imprezy i uroczystości przedszkolne,
Pozyskiwanie wśród rodziców sponsorów,
Wykorzystywanie możliwości rodziców do wzbogacania
cyklu dydaktycznego i wychowawczego (prezentacja
różnorodnych zawodów, prezentacja miejsc pracy),
Organizacja zajęć otwartych dla rodziców,
Dołożenie wszelkich starań aby rodzice identyfikowali się z
przedszkolem swoich dzieci,
Informowanie rodziców o aktualnościach poprzez
systematyczną korespondencję elektroniczną oraz
aktualizowaną stronę internetową i konto na portalu
społecznościowym.

PROMOCJA PRZEDSZKOLA:
Nawiązanie współpracy z ośrodkami lokalnymi jak
Biblioteka Publiczna, Parafia i inne, rozszerzanie
współpracy poprzez wspólne działania,
Współpraca ze Szkołami Podstawowymi w rejonie oraz
innymi instytucjami oświatowymi i kulturalnymi w naszej
dzielnicy,
Promocja przedszkola poprzez udział w różnorodnych
konkursach, imprezach lokalnych i globalnych
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Stworzenie logotypu przedszkola, które wyróżniałoby je w
środowisku,
Zewnętrzne reklamowanie przedszkola,
Informacje o osiągnięciach przedszkola w prasie lokalnej i
na stronie internetowej przedszkola,
Organizacja spotkań z psychologiem, pedagogiem Poradni
Pedagogiczno – Psychologicznej, logopedą,
Współpraca z policją, strażą pożarną oraz Zakładem
Opieki Zdrowotnej podczas festynów i realizacji projektów.

ORGANIZACJA I KIEROWANIE
PRZEDSZKOLEM
Stała i efektywna współpraca z organem prowadzącym i
nadzorującym przedszkole oraz instytucjami wspierającymi,
Monitorowanie i dokumentowanie pracy przedszkola
zgodnie z koniecznymi przepisami dla placówek
niepublicznych,
Pozyskiwanie sponsorów.

BAZA MATERIALNA PRZEDSZKOLA
Wzbogacenie przedszkola w sprzęt, meble i pomoce
dydaktyczne,
Reorganizacja pracysprzyjająca jak najlepszemu
zaspokojeniu potrzeb rodziców i dzieci.

TRADYCJE PRZEDSZKOLA
Przedszkole mawłasnetradycje co podkreśla jego odrębność i
specyfikę Placówka ma kalendarz imprez i wydarzeń:
Pasowanie na przedszkolaka
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Andrzejki
Mikołajki
Spotkanie przy Choince
Bal karnawałowy
Spotkanie z Babcią i Dziadkiem
Olimpiada zimowa
Powitanie wiosny
Dzień Ziemi
Dzień rodziny- Dzień sportu

SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent Niepublicznego Przedszkola Dzieciaki.pl:
jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków
szkolnych
madobrzerozwinięte procesy poznawcze
potrafi współpracować w zespole
jest samodzielny
jest empatyczny
jest aktywny w podejmowaniu działań
lubi działania twórcze
jest wrażliwy estetycznie
akceptuje zdrowy styl życia
ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym
czuje się Polakiem

PIOTYTETY NA LATA 2014/2015 – 2017/2018
1. Rozwijanie możliwości psychofizycznych i wychowawczych
dziecka poprzez sztukę i plastykę.
2. Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem
lokalnym.
3. Rozwijanie postaw twórczych poprzez indywidualne
podejście dodziecka.
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