
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola Nr 187 w Krakowie 

zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną w dniu 22.06.2016r. 

Uchwałą Nr 1/30/08/2016 
 

Koncepcja pracy przedszkola zgodna jest z Ustawą o Systemie Oświaty i aktami 

wykonawczymi do ustawy, Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego, Statutem 

Przedszkola. 

  

 

(Jean Cocteau) 

„Dzieci mają wręcz cudowną moc, aby zmieniać się we wszystko,  

w co tylko zapragną” -  my im w tym pomożemy! 
 

MISJA 
  

 Nasze przedszkole jest przedszkolem artystycznym,  

promującym sport i zdrowy styl życia.  

Przedszkole jest miejscem twórczej zabawy, dziecko zaś małym artystą  

w świecie ruchu, kolorów, dźwięków i słów. 

W naszym przedszkolu każde dziecko czuje się bezpieczne, 

osiąga sukcesy na miarę swoich możliwości rozwojowych, 

uczy się żyć w zgodzie z ludźmi i przyrodą. 

Przedszkole jest przyjazne dla dzieci i rodziców. 

 

 

WIZJA 
 

 Przedszkole będzie dbać o coraz lepsze warunki wszechstronnego rozwoju 

każdego dziecka, z uwzględnieniem jego aktywności ruchowej, muzycznej, 

werbalnej, plastycznej i teatralnej. 

Zainspiruje naszych przedszkolaków do spontanicznych działań twórczych. 

Umożliwi każdemu wychowankowi osiągnięcie w przyszłości              

życiowego sukcesu. 

Nasi wychowankowie będą ludźmi twórczymi, wrażliwymi                                  

z poczuciem własnej wartości. 

 



PRIORYTETY 

1. Zapewnienie każdemu dziecku wszechstronnego rozwoju, jego talentów  

i zdolności przez rozbudzanie ciekawości i naturalnej potrzeby poznania 

otaczającego świata. 

2. Poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, wspomaganie  

w rozwijaniu kreatywności nauczycieli na potrzeby lepszej realizacji 

celów i zadań przedszkola. 

3. Systematyczne rozpoznawanie potrzeb naszego środowiska oraz 

włączanie go do realizacji celów rozwojowych przedszkola. 

 

CELE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA 

1. Rozwijanie postaw twórczych dziecka poprzez stosowanie aktywnych 

metod pracy i umożliwianie kontaktu ze sztuką.  

2. Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka na różnych 

płaszczyznach jego działalności, a także sfery najbliższego rozwoju.  

3. Sprzyjanie indywidualnemu rozwojowi dziecka, dostosowanie 

oddziaływań do jego potrzeb i możliwości.  

4. Wyrabianie nawyków związanych z aktywnością ruchową poprzez 

zabawy i gry sportowe. 

5. Aktywizowanie rodziców do udziału w życiu przedszkola i efektywne 

angażowanie ich do realizacji zadań określonych w koncepcji.  

6. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie  

z rodzicami w procesie wychowania i edukacji.  

7. Organizowanie warunków działalności przedszkola, pozwalających na 

zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w każdej sytuacji.  

8. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli.  

9. Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola 

gwarantującego właściwą realizację zadań placówki.  

10. Przestrzeganie i upowszechnianie praw dziecka.  

11. Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.  

 

 



METODY PRACY Z DZIEĆMI 

1. Metody czynne: 

 samodzielnych doświadczeń,  

 kierowania własną działalnością dziecka, 

 zadań stawianych dziecku, 

 ćwiczeń utrwalających, 

 aktywizujące. 

 

2. Metody oglądowe: 

 obserwacja i pokaz, 

 osobisty przykład nauczyciela, 

 udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, 

ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne. 

 

3. Metody słowne: 

 rozmowy, 

 metody żywego słowa, 

 objaśnienia i instrukcje, 

 sposoby społecznego porozumiewania się.   

 

 

 

DZIECKO w naszym przedszkolu: 

 Czuje się bezpiecznie, jest optymistyczne i otwarte. 

 Jest akceptowane takie jakie jest. 

 Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces. 

 Jest ciekawe poznawczo, aktywne twórczo i kreatywne, chętnie 

podejmuje nowe wyzwania. 

 Uczy się dostrzegać swoje mocne strony, buduje pozytywny obraz 

samego siebie. 

 Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi i współpracować z nimi. 

 Poznaje swoje prawa i obowiązki. 

 Osiąga dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą  

z powodzeniem rozpoczęcie nauki w szkole. 

 

 



NAUCZYCIELE w naszym przedszkolu: 

 Zaangażowani w pracę przedszkola, są aktywni, twórczy i innowacyjni, 

dyspozycyjni i taktowni. 

 Wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, 

predyspozycje i uzdolnienia. 

 Współpracują w zespole, rodzicami i środowiskiem lokalnym. 

 Pozyskują rodziców do działań na rzecz przedszkola. 

 Aktywnie realizują zadania przedszkola zgodnie z prawem oświatowym  

i dokumentami placówki. 

 Stosują nowoczesne metody pracy. 

 Doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje 

zawodowe, wzbogacają warsztat pracy, dzielą się wiedzą  

i doświadczeniem z innymi nauczycielami, monitorują efektywność 

własnej pracy. 

 

 

RODZICE w naszym przedszkolu: 

 Otrzymują rzetelną i obiektywną informację o postępach  

i niepowodzeniach dziecka, otrzymują pomoc specjalistów, współpracują 

z nauczycielami. 

 Wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola. 

 Aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola. 

 Są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności wychowawczo -

dydaktycznej i zarządzaniu przedszkolem. 

 

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE  JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA  

1. System motywacji dzieci do nabywania zachowań pożądanych: 
  

Etapy działań motywujących:  

 

1. Pochwała indywidualna. 

2. Pochwała wobec grupy. 

3. Pochwała przed rodzicami. 

4. Przydział funkcji, odpowiedzialnego zadania. 

 



Etapy działań dyscyplinujących:  

 

1. Upomnienie słowne indywidualne. 

2. Zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych 

emocji. 

3. Odsunięcie od zabawy. 

4. Upomnienie słowne wobec grupy. 

5. Poinformowanie rodziców o przewinieniu. 

6. Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych przedszkole - dom. 

7. Podjęcie współpracy z poradnią psychologiczną. 

8. Poinformowanie dyrektora i Rady Pedagogicznej. 

 

W przypadku braku współpracy rodziców z przedszkolem oraz nie skorzystanie 

z pomocy poradni psychologicznej przy problemie dotyczącym dziecka 

zagrażającego bezpieczeństwu innych Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje  

o zgłoszeniu do Sądu Rodzinnego. 

 

 

2. System diagnozowania osiągnięć dzieci: 

 

1. Przeprowadzenie diagnozy wstępnej. 

2. Szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, 

dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju. 

3. Informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej, 

półrocznej i końcowej. 

4. Półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do 

dalszej pracy. 

5. Bieżące wspieranie rozwoju dzieci, dokumentowanie wyników 

obserwacji. 

6. Przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy. 

 

 

3. Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie: 

 

1. Arkuszy diagnostycznych, obserwacji rozwoju dziecka. 

2. Prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy). 

3. Teczek prac plastycznych.  



4. Materiałów reportażowych na stronie internetowej przedszkola. 

5. Kroniki przedszkolnej. 

 

 

4. System monitorowania osiągnięć nauczycieli: 

 

Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają 

poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli 

dokonuje się według planu zawartego w nadzorze pedagogicznym. 

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy 

przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno-oceniających 

odbywających się co pół roku. 

 

 

5.System informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci: 

 

1. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują o wymaganiach 

edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania  

i wychowania zgodnego z Podstawą programową wychowania 

przedszkolnego. 

2. Nauczyciele gromadzą informacje o dziecku i dokumentują jego rozwój  

w sposób przyjęty w przedszkolu. 

3. Informacje o dziecku zawarte są w arkuszach diagnostycznych, innych 

dokumentach zbieranych przez nauczycieli. 

4. Informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują trzy razy w roku - 

po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej, półrocznej i końcowej na 

zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych 

z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,  zajęciach otwartych,  wspólnych 

uroczystościach i imprezach. 

5. Na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie 

rozwoju dziecka. 

 

 

 

 

 

 

 



Tematyka rocznych planów pracy na poszczególne lata: 

 

2016/2017 „Bo liczy się dobry start” 

promowanie zdrowego stylu życia dzieci przez wzbudzenie 

zamiłowania do sportu i aktywności ruchowej. 

 

2017/2018 „Dziecko widzem i aktorem” 

stwarzanie optymalnych warunków do rozwijania aktywności 

artystycznej przez różnorodne formy teatralne. 

 

2018/2019 „Pomaluj mój świat” 

wzbogacanie działalności twórczej poprzez stosowanie 

różnorodnych technik plastycznych.  

 

2019/2020  „Ukryte w dźwiękach” 

muzyka jako forma rozwijania i wspomagania zdolności twórczych 

dziecka. 

 

2020/2021 „Odkrywam prawdę, dobro i piękno” 

  kształtowanie wartości moralnych jako postawy życia społecznego. 
 

 

Realizacja koncepcji pracy przedszkola opiera się na: 

 

 Programie wychowania przedszkolnego 

„Od przedszkolaka do pierwszaka” Iwony Brody 

 

 Programie wychowawczym 

 Programie adaptacyjnym 

 oraz Rocznym planie pracy przedszkola (zał.Nr1) 
 


