Koncepcja pracy przedszkola w SP nr 4
w Grajewie
Od super przedszkolaka do wzorowego uczniaka

Podstawa prawna
Koncepcję pracy i rozwoju przedszkola opracowano na podstawie:
·
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.
2572, z późn. zm. )
·
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2014 roku, poz.803 z późn.
zm.)
·
Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 roku
w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2015, poz.1270)
·
Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 roku
w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. 2015, poz.1214)
·

Statut Przedszkola w SP nr 4 w Grajewie

WIZJA PRZEDSZKOLA











Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom,
otwarta na potrzeby.
Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wielokierunkowy
rozwój.
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.
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.
Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.
Stosowane aktywne metody pracy, nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką
jakość pracy przedszkola.
Baza, estetyka pomieszczeń wpływają na wysoki poziom pracy.
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MISJA PRZEDSZKOLA

Moje przedszkole to mój drugi dom ,bo stawia na Mnie, na moje szczęśliwe
dzieciństwo i na mój wszechstronny rozwój.
Nasze przedszkole:









traktuje każde dziecko indywidualnie i podmiotowo
zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,
tworzy warunki dla indywidualnego i wielokierunkowego rozwoju dziecka,
wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
kształtuje postawy moralne i społeczne,
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,
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uczciwe i prawdomówne,
odpowiedzialne i obowiązkowe,
kulturalne i tolerancyjne,
świadome zagrożeń.

MODEL ABSOLWENTA:
Dziecko kończące przedszkole:


potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia,

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;
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nie obawia się:





występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole,
chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
wykazywać inicjatywy w działaniu,
wyrażania swoich uczuć;

DZIECKO MA PRAWO DO:



















życia i rozwoju,
swobody myśli, sumienia i wyznania,
aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
spokoju i samotności, gdy tego chce,
odseparowania się jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci,
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,
oświadczenia konsekwencji swojego zachowania,
zdrowego żywienia

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.
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Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego
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 gminy,
Promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności.

KRYTERIA SUKCESU















Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.
Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola.
Wzrost skuteczności pracy nauczycieli.
Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka.
Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.
Poprawa stanu przedszkolnego ogrodu i terenu wokół budynku.
Realizacja autorskich programów edukacyjnych, profilaktycznego i wychowawczego.
Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.
Wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb
rozwojowych.
Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.
Liczny udział dzieci w konkursach, turniejach itp.
Zmodernizowanie bazy przedszkola, wzbogacenie o nowoczesne pomoce
dydaktyczne, księgozbiór, płytotekę, materiały metodyczne i inne media
Poprawa stanu przedszkolnego ogrodu i terenu wokół budynku.
Prowadzenie skutecznej polityki kadrowej.
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Wzrost zadowolenia nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i motywacji

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY NASZEGO PRZEDSZKOLA
SPOSOBY MOTYWACJI DZIECI:
Stosowane nagrody:












pochwała indywidualna,
pochwała przed całą grupą,
pochwała przed rodzicami,
oklaski,
emblematy,
przydział funkcji.
brak nagrody,
upomnienie ustne,
czasowe odebranie przydzielonej funkcji,
chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy,
poinformowanie rodziców o zachowaniu.

SPOSOBY DIAGNOZOWANIA OSIĄGNIĘĆ DZIECI:







przeprowadzenie diagnozy wstępnej, śródrocznej i końcowej
szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie
wyników, wspomaganie rozwoju,
informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej
półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej
pracy,
bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu,
dokumentowanie wyników obserwacji,
przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:







prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy),
teczek prac i innych dokumentów,
arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,
albumów, kronik,
materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.)
rozmów.
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SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH EDUKACYJNYCH
DZIECI:









nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach
edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania
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,
informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po
przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.
nauczyciele przekazują informację rodzicom o gotowości dziecka do podjęcia nauki w
szkole podstawowej. Informację wydaję się w terminie do końca kwietnia roku
szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może
rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

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.







opowieść ruchowa
gimnastyka ekspresyjna
gimnastyka rytmiczna
pedagogika zabawy
gimnastyka mózgu
relaksacja
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bajkoterapia
zabawy paluszkowe

Nauczyciele realizować będą w grupach: Programy Wychowania Przedszkolnego, ”Kocham
przedszkole” autorstwa M. Pleskot, A. Staszewskiej-Mieszek
FORMY PRACY






praca indywidualna
praca w małych zespołach
praca z całą grupą
„otwarte drzwi”
zabawy

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
przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka
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, koncertów, inscenizacji, konkursów,
włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych,
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konkursy,
wycieczki,
angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

SPOSOBY WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
a) Współpraca z innymi przedszkolami i szkołami:



przedszkolaki uczestniczą w przeglądach, konkursach, festiwalach wspólnie z innymi
przedszkolami,
zapraszanie koleżanek z innych placówek w celu prezentowania pracy, szkolenia,
warsztatów i wymiany doświadczeń,

b) Współpraca z innymi instytucjami:








Urzędem Miasta w Grajewie,
Komendą Miejską Policji w Grajewie - bezpieczeństwo, profilaktyka, prewencja
Państwową Strażą Pożarną w Grajewie - bezpieczeństwo,
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
Muzeum Mleka w Grajewie
Grajewskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka – Oddział dla Dzieci

PROMOCJA PLACÓWKI
Działania promocyjne obejmują:








dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym,
popularyzowanie wychowania przedszkolnego,,
organizacja uroczystości ,
zabieganie o notatki w prasie i na stronie internetowej szkoły
prezentacja w lokalnych mediach,
dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
upowszechnianie informacji o przedszkolu.
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