
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

„Źle zbudowany dom można 

wybudować od nowa, ale źle 

wychowanego człowieka nie można 

wychować drugi raz.” 
 

 Jan Władysław Dawid 

 

 
 

 



Koncepcja pracy przedszkola opracowana na podstawie: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572, z późn.  zm.). 

2. Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru 

pedagogicznego; 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r.                 

w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r.               

zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;  

5. Rozporządzenia MEN z 21 maja 2001r w sprawie ramowych statutów 

publicznego przedszkola  oraz publicznych szkół; 

6. Rozporządzenia MEN z dn.29 sierpnia 2014r. zmieniającym  rozporządzenie  

w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły                       

i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej             

i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji; 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r.               

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach; 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r.                     

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

9. Statut  Publicznego Przedszkola w Kobiernicach; 

10. Program profilaktyczny Publicznego Przedszkola w Kobiernicach; 

11. Regulamin przedszkola; 

12. Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tworzymy przedszkole z oddziałem integracyjnym, w którym dziecko 
i jego wszechstronny rozwój jest dobrem najwyższym. 

Zapewnia  swoim wychowankom bezpieczną, przyjazną 
atmosferę sprzyjającą zabawie i edukacji. 

Każde dziecko, bez względu na potencjał, ma równe prawo 
do zabawy i nauki na miarę swoich możliwości 

Przedszkole uczy tolerancji, życzliwości i wzajemnej 
akceptacji. 

Oferta edukacyjna przedszkola umożliwia rozwijanie 
zainteresowań, pasji, kształtowanie samodzielności oraz 
wartości moralnych. 

Placówka promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w 
środowisku. 

Rodzice są partnerami przedszkola. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  Zapewniamy wszechstronny rozwój dzieci na miarę ich 

możliwości i potrzeb. 

 Uczymy wrażliwości na potrzeby innych. 

 Kształtujemy umiejętność niesienia bezinteresownej pomocy. 

 Wyrównujemy szanse edukacyjne dzieci. 

 Zapewniamy warunki sprzyjające realizacji indywidualnej 

drogi rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego indywidualnych 

predyspozycji. 

 Zapewniamy dzieciom opiekę i bezpieczeństwo. 

 Tworzymy warunki do optymalnego rozwoju każdego 

wychowanka, zgodnie z jego predyspozycjami i ograniczeniami. 

 Pełnimy funkcję doradczą i wspierającą działania rodziny. 

 Przygotowujemy dzieci do dalszej edukacji i radzenia sobie 

w życiu społecznym. 

 Promujemy zdrowy styl życia i zdrowe odżywianie 

 Kultywujemy regionalizm i tradycje naszego regionu 

 

 

 

 

MISJA 

PRZEDSZKOLA 
 



 

 

 

 

 

 

 Zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju 

i przygotowania ich do codziennego życia. 

 Kształtowanie tolerancji, wrażliwości, wyrozumiałosci i 

otwartości, zrozumienia dla innych zachowań. 

 Wspieranie we wszystkich sferach (psychicznej, fizycznej, 

emocjonalnej, duchowej, moralnej, zdrowotnej) z uwzględnieniem 

indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka. 

 Integrowanie z grupą, rodzin, środowiskiem lokalnym. 

 Dostrzeganie drugiego czowieka, w tym szczególnie dziecka 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

 Uwrażliwianie i modelowanie zachowań dzieci zdrowych 

jako zdolnych do niesienia pomocy i do traktowania dzieci 

niepełnosprawnych jako partnerów. 

 Stosowanie specyficznych metod pracy z dziecmi 

niepełnosprawnymi, które umożliwiają stymulację ich rozwoju, 

aktywności i samodzielności. 

 Indywidualizowanie pracy z dziećmi, również z dziećmi 

niepełnosprawnymi, aby wyrównywać szanse edukacyjne. 

 

CELE  

PRZEDSZKOLA 
 



 

 

Poznaje 

swoje prawa 

i obowiązki 

Otrzymują rzetelną 

i obiektywna ocenę postępów i 

niepowodzeń dziecka 

Są aktywni i twórczy 

Jest akceptowane takie, jakie 

jest 

Uzyskują pomoc 

specjalistów 

Współpracują z rodzicami 

i środowiskiem lokalnym 

Czuje 

się bezpieczne 

Wyrażają swoją opinię 

i oceniają prace przedszkola 

Aktywnie realizują zadania 

przedszkola określone 

w dokumentach placówki 

Ma możliwość 

indywidualnego rozwoju 

i osiąga sukces 

Czynnie uczestniczą 

w życiu przedszkola 

Tworzą i realizują 

autorskie programy dostosowane 

do potrzeb 

grupy i przedszkola 

Uczy się dostrzegać 

swoje mocne strony 

Są partnerami 

w tworzeniu klimatu, 

działalności dydaktycznej 

i zarządzaniu placówką 

Doskonalą swoją wiedzę 

i zbierają nowe doświadczenia 

poprzez uczestnictwo w licznych 

kursach i szkoleniach 

Buduje 

pozytywny obraz 

samego siebie 

 Pozyskują rodziców do 

efektywnych działań na rzecz 

przedszkola oraz poszukują 

sponsorów 

i przyjaciół przedszkola 

Uczy się dostrzegać potrzeby 

innych ludzi 

Monitorują efektywność 

własnej pracy 

Osiąga 

gotowość szkolną 

na wymaganym poziomie, 

gwarantującą rozpoczęcie 

nauki w szkole 

Dzielą się wiedzą 

i doświadczeniem z innymi 

nauczycielami 

Podnoszą kwalifikacje 

zawodowe 

Prowadzą obserwacje 

pedagogiczne, 

które wykorzystują w pracy 

dydaktyczno- wychowawczej 

 

 



 

Organizacja przedszkola pozwala objąć pomocą dzieci 

posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego z następującymi niepełnosprawnościami: 

 autyzm 

 opóźniony lub nieharmonijny rozwój 

 upośledzenie umysłowe 

 zaburzenia emocjonalne 

 zespół Downa 

 zaburzenia mowy 

 zaburzenia motoryki dużej i małej 

 parcjalne opóźnienia percepcyjne, które mogą objawiać się 

specyficznymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 W oddziałach integracyjnych dzieci zdrowe i niepełnosprawne uczestniczą we 

wspólnych zabawach i nauce, pod opieką 2 nauczycieli – oligofrenopedagogów - 

pracujących jednocześnie. 

 Nauczyciel wspomagający planuje i jest odpowiedzialny za realizację treści 

zawartych  w indywidualnym programie edukacyjno - terapeutycznym, w części 

dotyczącej edukacji i wychowania w grupie rówieśniczej. 

 Wspólna zabawa i nauka służą w taki sam sposób dzieciom sprawnym jak  

i niepełnosprawnym, i są korzystne dla obu tych grup. 

 Dzieci niepełnosprawne, naśladując sprawnych rówieśników, czynią szybsze 

postępy w rozwoju. 

 Doświadczenia, jakie zdobywają w gronie swoich zdrowych kolegów są 

niezbędne w drodze do osiągnięcia samodzielności i opanowania licznych 

umiejętności potrzebnych w ich późniejszym życiu. 

 Dzieci pełnosprawne uczą się tolerancji, uwalniają się od przesądów wobec 

swoich mniej sprawnych kolegów, uczą się udzielania im pomocy, nabywają 

wrażliwości, rozwijają wyobraźnię, stają się bardziej uważne w kontaktach z 

innymi. Uczą się przede wszystkim akceptacji odmienności. 

 Podczas pobytu w przedszkolu każde dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 

objęte jest indywidualną terapią, zgodnie z zaleceniami PP - P oraz 

zatwierdzonym przez organ prowadzący arkuszem organizacji przedszkola. 

 Podcza s indywidualnych form pracy korygowane są zaburzenia i rozwijane 

potencjalne możliwości w poszczególnych sferach rozwoju, zgodnie z 

indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym. 

 

 



 

 

Nauczyciele: 

 Monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie 

systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do 

osiągnięcia sukcesów rozwojowych. 

  Motywują dzieci do wysiłku i pracy nad sobą. 

  Kształtują postawy prospołeczne, 

  Opracowują indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci – 

IPET 

 Współpracują  z rodzicami w celu zintegrowania oddziaływań wychowawczo-

dydaktycznych. 

 Wspomagają  rozwój  edukacji dziecka zmierzający do osiągnięcia przez nie 

gotowości szkolnej. 

  Wdrażają do samodzielności, aktywności ruchowej. 

  Dostosowują metody pracy do potrzeb i możliwości dziecka. 

  Przygotowują dzieci specjalnej troski do integracji z pełnosprawnymi 

rówieśnikami. 

  Zapewniają poczucie bezpieczeństwa zarówno fizycznego jak i psychicznego. 

  Propagują zachowania prozdrowotne i proekologiczne. 

  Dostarczają dziecku bodźców stymulujących i pobudzających je do własnej 

aktywności. 

  Badają gotowość szkolną  i w zależności od wyników badania prowadzą  

zajęcia wspomagające i kory gujące rozwój dziecka, a także udzielają  pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

  Uczą odróżniać dobro od zła. 

  Kształtują tożsamość narodową i regionalną wychowanków. 

  Rozbudzają i rozwijają  zainteresowania. 

  Nauczyciele pracują zespołowo. Analizują, dokumentują efekty swojej pracy. 

Wspólnie planują działania podejmowane w przedszkolu, rozwiązują problemy. Doskonalą 

metody i formy współpracy w ramach WDN. 

 

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia dzieciom realizację podstawy 

programowej, pomoc logopedyczną, psychologiczną ,religię zajęcia z języka angielskiego oraz 

pracę rewalidacyjną z dziećmi niepełnosprawnymi 

 



 

 

Praca dydaktyczno-wychowawcza realizowana jest w oparciu o: 

 Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz; 

 Metodę Aktywnego Słuchania muzyki – B. Strauss, A. 

Vivaldiego; 

 Metodę M. i A.Kniessów; 

 Metodę C. Orffa; 

 Metodę R. Labana; 

 Metodę E. Gruszczyk-Kolczyńskiej „Dziecięca 

matematyka“; 

 Kinezjologię edukacyjną P. Dennisona; 

 Pedagogikę zabawy KLANZA; 

 Dramę; 

 Burzę mózgów; 

 Bajkoterapię; 

 Metodę I. Majchrzak – zabawa literami; 

 Metodę G. Domana; 

 Metodę aktywności Knillów; 

 Metodę komunikacji alternatywnej (piktogramy, 

MAKATON, gesty); 

 Metodę symultaniczno-sekwencyjną J. Cieszyńskiej. 



 

 

 

 

 

Publiczne Przedszkole  zlokalizowane jest przy ulicy 

Żywieckiej 8A  w Kobiernicach. 

Mieści się w wolnostojącym budynku z placem zabaw na 

ogrodzonym terenie. 

Przedszkole zapewnia opiekę dzieciom w pięciu grupach, w 

tym w jednej integracyjnej, która liczy 20 dzieci w tym 5 

dzieci niepełnosprawnych. 

Budynek w którym mieści się przedszkole jest 

przystosowywany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. 

Posiada pięć sal dydaktycznych wyposażonych w meble i 

pomoce dydaktyczne. W każdej Sali znajduje się łazienka 

dostosowana do potrzeb dzieci. Placówka posiada salę 

gimnastyczną do prowadzenia zajęć ruchowych, imprez 

okolicznościowych oraz gabinety: logopedyczny, 

psychologiczny, do pracy rewalidacyjnej, które wyposażone 

są w pomoce. Przedszkole posiada zaplecze: kuchenne, 

sanitarne, administracyjne. 

 



 



 

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Wśród form 

takiego współdziałania są m.in. 

 uroczystości, 

  zajęcia otwarte  prowadzone w poszczególnych grupach 

wiekowych, 

 festyny, 

 akcje charytatywne, 

 konkursy 

 zebrania, kontakty indywidualne 

 prezentacje  na tablicach grupowych i stronie www. 

przedszkole.pl treści programowych, piosenek, wierszy  ogłoszeń 

Rodzice mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i włączać 

się w różne aktywności. Rada Rodziców współdecyduje w 

sprawach przedszkola i wyraża swoją opinię na temat jego pracy. 

Ma wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć 

dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń 

przedszkolnych. 

Placówka zapewnia częste kontakty między przedszkolem a 

domem. Nauczyciele wychowawcy, oraz nauczyciele specjaliści 

wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o 

skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu 

wychowania i edukacji dzieci.  

Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają 

podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy 

przedszkola. 
 

 

 

 

 

http://kobiernice.przedszkolowo.pl/
http://kobiernice.przedszkolowo.pl/


 

1. Współorganizowanie przedsięwzięć: 

 Pasowanie na przedszkolaka 

 Święto Pluszowego Misia 

 Świąteczne spotkanie z Mikołajem, 

 Karnawałowy Bal przebierańców 

 Uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka 

 Festyn z okazji Dnia Mamy i Taty 

 Dzień Dziecka 

 Pożegnanie starszaków 

 Konkursy, akcje charytatywne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

W pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej 

podejmowana jest współpraca z instytucjami na terenie gminy 

Porąbka.  Ma ona na celu urozmaicenie metod i form pracy 

służących wspomaganiu  i ukierunkowaniu rozwoju dzieci 

zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami 

rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno- 

kulturalnym i przyrodniczym. 

 

Przedszkole współpracuje z: 

 Urzędem Gminy w Porąbce 

 Poradniami Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej 

 Publicznym Przedszkolem w Czańcu 

 Niepublicznymi przedszkolami działającymi na teranie gminny 

Porąbka 

  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Porąbce 

  Zespołem Szkół w Kobiernicach 

  Pogotowiem ratunkowym 

 Policją w Kobiernicach 

  Ochotniczą Strażą Pożarną w Kobiernicach 

 Gminną Biblioteką w Kobiernicach 

 Ze sponsorami i Przyjaciółmi przedszkola 

 Jesteśmy otwarci na współpracę z insytucjami ze środowiska 

lokalnego 

 Udział w programach „Kubusiowi Przyjaciele Natury“, „Aquafresh“, 

„Akademia zdrowego przedszkolaka"  



 

 aktywne uczestnictwo i osiągane sukcesy dzieci  w różnego 

rodzaju konkursach, zawodach, przeglądach. 

  stronę internetową; www. przedszkole.pl  

  dbałość o dobre imię przedszkola w środowisku lokalnym 

  życzliwość wobec rodziców 

  współpracę z lokalnymi mediami 

 przedszkole włącza się w różnorodne inicjatywy na rzecz 

środowiska lokalnego , uwzględniając jego potrzeby i możliwości 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kobiernice.przedszkolowo.pl/


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODEL 

ABSOLWENTA 

Dziecko kończące 

przedszkole i rozpoczynające 

naukę w szkole podstawowej 

potrafi dobrze funkcjonować 

w roli ucznia: 
 



 

Dziecko kończące Przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole 

podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia: 

 

 Motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego 

 Zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania nowych 

rzeczy 

 Umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, 

korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania 

 Umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość 

 Umiejętność radzenia sobie z trudnościami (nie zniechęca się, gdy 

mu się coś nie uda, podejmuje próby radzenia sobie z zadaniem) 

 Umiejętność współpracy w grupie (podporządkowuje się 

poleceniom, normom, umie współdziałać z innymi) 

 Tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań 

 Samodzielność 

 Odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami) 

 

 Zdolnośćdo obdarzania nauczycielki (i innych dorosłych) uwagą i 

porozumiewania się   

 w zrozumiały dla innych sposób 

 Wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia 

 Podstawową wiedzę o świecie 

 



 Cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy 

samodzielnie wykona zadanie 

 Posługiwać się zdobyczami techniki (RTV, inne). 

 

 

 

 Prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi 

 Zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny i dbałości o zdrowie i 

sprawność fizyczną 

 Zasady kultury współżycia, postępowania 

 Kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe 

 Potrzebę szanowania przyrody i środowiska (prezentuje postawę 

proekologiczną) 

 Przestrzega ww zasad 

 

 Występować publicznie 

 Reprezentować grupę, przedszkole 

 Chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, 

sportowymi, sukcesami. 

 Wykazywać inicjatywę w działaniu 

 Wyrażania swoich uczuć 

 

 



 

 

 

 

Rok szkolny 
2015/2016 

Rok szkolny 
2016/2017 

• "Twórczy przedszkolak"  

Rok szkolny 
2017/2018  

• "Nasze emocje i uczucia"  

Rok szkolny 
2018/2019 

• "Ekspresja muzyczna i edukacja regionalna w różnych formach 
działalności dzieci"  

Rok szkolny 
2019/2020 

•  "Dziecięca ekspresja werbalna"  



Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej ak-

tywności ruchowej dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem różnych form 

ekspresji ruchowej. Propagowanie zdrowego stylu życia.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Wspieranie rozwoju psychomotorycznego poprzez twórcze metody  

Pobudzenie inwencji i wyobraźni twórczej w aktywnym przeżywaniu 
ruchu przez eksperymentowanie, odkrywanie, wyrażanie własnej 
indywidualności  

Rozwijanie sprawności ruchowej  

Kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia  

CELE 



1. Wykorzystanie szerokiej gamy metod, form i środków do zdobywania do-

świadczeń twórczych w zakresie ruchu.  

2. Organizowanie działań sprzyjających zdrowiu fizycznemu i psychicznemu po-

przez:  

 prowadzenie ćwiczeń metodami twórczymi  

 prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych i zabaw przy dźwiękach 

muzyki  

 organizowanie spacerów i wycieczek w połączeniu z formami ruchu 

na świeżym powietrzu.  

 cykle zajęć o charakterze prozdrowotnym.  

3. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywno-

ści ruchowej:  

 kąciki sportowe  

 wykonanie i stosowanie atrakcyjnych rekwizytów  

 różnorodność i innowacyjność stosowanych metod i form pracy z 

dziećmi.  

4. Wykorzystywanie i sukcesywne wzbogacanie bazy materialnej poprzez:  

                  o wzbogacenie zbiorów biblioteki przedszkolnej o nowe pozycje  

5. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i ich rodziców poprzez:  

 prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dziecka  

 organizowanie spotkań z lekarzami różnych specjalizacji  

 prowadzenie różnego rodzaju ćwiczeń, zabaw i gier stymulujących 

rozwój dzieci  

 stosowanie profilaktyki zdrowotnej  

 zorganizowanie Spartakiady przedszkolnej  

 przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia  

 wspólne ustalanie zdrowych jadłospisów  

 hodowlę warzyw w salach  

6. Opracowanie projektów i programów stymulujących rozwój aktywności ru-

chowej dzieci i promowania zdrowego stylu życia  

 



Dotyczyć będzie sposobów rozwijania spontanicznej i zorganizowanej ak-

tywności ruchowej dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem różnych 

form ekspresji ruchowej oraz propagowanie zdrowego stylu życia.  

Zastosujemy narzędzia: Wywiad z rodzicami, Ankiety dla nauczycieli,  

Karty Obserwacji Dzieci i Arkusze zbiorcze do nich, Arkusze diagno-

styczne do testu na dojrzałość szkolną dzieci,  Arkusze analizy dokumen-

tacji nauczyciela oraz arkusze obserwacji zajęć.  

Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco w roku szkolnym 

2015/2016, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej pod-

sumowującej pracę w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w po-

szczególnych grupach w czerwcu 2016 r.  

Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie 

kierunku zmian.  

 

 

 



 

 

 Uczestniczą w zabawach i ćwiczeniach ruchowych z użyciem 

przyborów, przyrządów i rekwizytów.  

 Posługują się pomysłowością i wyobraźnią twórczą w akty-

wności ruchowej.  

 Estetycznie poruszają się w czasie i przestrzeni.  

 Potrafią łączyć ruch z muzyką.  

 Wykazują sprawność fizyczną.  

 Posiadają umiejętności i doświadczenia prozdrowotne.  

 Dbają o własne zdrowie, chronią je i wspomagają.  

 Uczestniczą w zabawach i ćwiczeniach ruchowych z użyciem 

przyborów, przyrządów i rekwizytów.  

 Posługują się pomysłowością i wyobraźnią twórczą w akty-

wności ruchowej.  

 Estetycznie poruszają się w czasie i przestrzeni.  

 Potrafią łączyć ruch z muzyką.  

 Wykazują sprawność fizyczną.  

 Posiadają umiejętności i doświadczenia prozdrowotne.  

 Dbają o własne zdrowie, chronią je i wspomagają.  

 

 

 



Zadanie:  

 

Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różno-

rodnych formach działalności.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobudzenie inicjatywy, inwencji i 
aktywności własnej dzieci poprzez 

oddziaływanie na wyobraźnię, fantazję, 
sferę uczuciowo-intelektualną.  

Rozwijanie swobodnego, twórczego 
wyrażania własnych przeżyd i myśli w 

twórczości i aktywności własnej.  

Kształtowanie zaangażowanej 
postawy wobec otaczającego świata 
oraz uwrażliwianie na jego piękno i 
wzbudzanie przeżyd estetycznych.  

ZADANIE 

CELE 



1. Stosowanie różnorodnych metod i form pracy jako inspiracji do po-

dejmowania działań twórczych.  

2. Tworzenie warunków do podejmowania działalności artystycznej w 

korelacji z innymi obszarami edukacji, aranżacja sal przedszkolnych:  

 Kąciki plastyczne  

 Kąciki teatralne  

 Skrzynie skarbów  

 Ekspozycje prac dzieci w salach i na terenie całej placówki  

 Ekspozycje dzieł znanych twórców  

 Galerie, wystawy i wernisaże w przedszkolu i poza nim.  

3. Aukcje prac i wytworów dzieci związane z uroczystościami przed-

szkolnymi i świętami.  

4. Przegląd i wystawa prac plastycznych dzieci ze współpracujących 

przedszkoli.  

5. Udział w wybranych konkursach, wystawach i przeglądach organi-

zowanych w środowisku.  

6. Bezpośrednie obcowanie ze sztuką:  

 Koncerty muzyczne  

 Teatrzyki w przedszkolu i wyjścia do teatru.  

 Wystawy i pokazy sztuki ludowej  

 Wystawy, galerie, wernisaże, koncerty  

7. Udział w akcjach organizowanych przez środowisko:  

 Kubusiowi Przyjaciele natury  

 Pij wodę, będziesz wielki  

 Akcja "Pomóż dzieciom przetrwać zimę"  

 Akcja "Góra grosza".  

 Zbieranie darów dla dzieci.  

 



Diagnozowaniu rezultatów dotyczyć będzie sposobów rozwijania aktyw-

ności twórczej dzieci.  

Zastosujemy narzędzia: Wywiad z rodzicami, Ankiety dla nauczycieli,  

Karty Obserwacji Dzieci i Arkusze zbiorcze do nich, Arkusze diagno-

styczne do testu na dojrzałość szkolną dzieci,  Arkusze analizy dokumen-

tacji nauczyciela oraz arkusze obserwacji zajęć.  

Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco w roku szkolnym 

2016/2017, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej pod-

sumowującej pracę, w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w po-

szczególnych grupach w czerwcu 2017 r.  

Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie 

kierunku zmian.  

 

 

1. Znają różnorodne techniki plastyczne  

2. Znają różnorodne formy i środki wyrazu artystycznego  

3. Potrafią posługiwać się różnorodnymi materiałami i 

narzędziami w realizacji własnych zamierzeń arty-

stycznych  

4. Potrafią wyrażać swoje stany emocjonalne i przeżycia 

poprzez różnorodne formy wyrazu  

5. Wykazują inwencję, aktywność w pracach, wytworach 

i działalności własnej.  



Zadanie:  

Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różno-

rodnych sferach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem 

dziecięcych form plastycznych. 

 

 

 

 

 

 

Cele Budowanie wrażliwości emocjonalnej i świadomości 
moralnej  

Kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie  

Poznanie własnych praw i obowiązków  

Wdrażanie do zachowao akceptowanych społecznie  

Rozwijanie zdolności plastycznych dzieci  

Kształcenie umiejętności wyrażania własnych emocji w 
zabawie, pracach plastycznych i innych formach 
aktywności  



1. Wykorzystanie różnorodnych form, metod i środków wspomagają-

cych rozwój społeczno-emocjonalny dzieci.  

2. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej 

aktywności artystycznej dzieci:  

 aranżacja i modernizacja sal  

 stosowanie różnorodnych pomocy, rekwizytów, dekoracji do 

zajęć, uroczystości i innych form pracy  

3. Organizowanie działań zmierzających do poznania każdego wycho-

wanka  

 prowadzenie systematycznej obserwacji dzieci we 

współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.  

 podejmowanie celowych działań pedagogiczno-

psychologicznych zmierzających do eliminacji zachowań 

agresywnych, akceptacji innych  

 prowadzenie sondażu wśród dzieci na temat ich samopoczu-

cia, preferencji zabaw, kolegów (np. kalendarze nastrojów 

dzieci, wywiad z dzieckiem).  

4. Udział dzieci w konkursach plastycznych, recytatorskich, przeglą-

dach teatralnych i festiwalach.  

5. Organizacja uroczystości przedszkolnych wzmacniających więzi 

emocjonalne z rodziną, nauczycielami.  

6. Aranżowanie sytuacji wychowawczych wprowadzających dziecko w 

świat wartości społecznych  

 opracowywanie i stosowanie kontraktów dotyczących zasad 

współżycia w grupie.  

 dostarczanie wzorów właściwego zachowania się  

 ukazywanie przykładów z literatury, filmu itp.  

7. Zorganizowanie kiermaszów świątecznych z wytworami dzieci.  

8. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.  



Dotyczyć będzie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnorod-

nych sferach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem działalności 

plastycznej.  

Zastosujemy następujące narzędzia badawcze: Wywiad z rodzicami, 

Ankiety dla nauczycieli,  Karty Obserwacji Dzieci i Arkusze zbiorcze do 

nich, Arkusze diagnostyczne do testu na dojrzałość szkolną dzieci,  Arku-

sze analizy dokumentacji nauczyciela oraz arkusze obserwacji zajęć.  

Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco w roku szk. 

2017/2018, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej pod-

sumowującej pracę w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w po-

szczególnych grupach w czerwcu 2018 r. Ocena dokonana po jednym roku 

umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.  

 

 



Zadania:  

Kształtowanie wrażliwości estetycznej i słuchowej z wykorzysta-

niem elementów ruchu i muzyki.  

 

 

 

Rozwijanie i eksponowanie dyspozycji muzycznych dziecka w różnych 
formach aktywności  

 Bogacenie przeżyd estetycznych związanych z odbiorem muzyki  

Kształtowanie ekspresji i twórczej postawy dziecka  

Poznanie własnych praw i obowiązków  

Poznawanie instrumentów muzycznych (rodzaj, nazwa, brzmienie i budowa)  

Nabywanie i doskonalenie umiejętności wokalnych-tanecznych  

Wyzwalanie zainteresowania regionalną działalnością kulturalną  

CELE 



1. Tworzenie warunków do bezpośredniego kontaktu z muzyką po-

przez:  

 udział dzieci w koncertach muzycznych  

 śpiew indywidualny, zbiorowy  

 taniec  

2. Nabywanie umiejętności słuchania i rozumienia muzyki "żywej" oraz 

z "nagrań"  

3. Inspirowanie zabaw rytmicznych i tanecznych z wykorzystaniem 

swobodnej interpretacji ruchowej  

4. Kierowanie aktywnością muzyczną w zakresie rozwijania ekspresji 

dziecka (improwizacje wokalne i rytmiczne)  

5. Prezentowanie posiadanych umiejętności wokalnych i tanecznych:  

 udział w przeglądach i festiwalach piosenki dziecięcej  

 organizowanie uroczystości okazjonalnych na terenie prze-

dszkola  

6. Rozwijanie zdolności muzycznych dziecka poprzez:  

7. doskonalenie gry na instrumentach perkusyjnych i melodycznych  

 eksperymentowanie w tworzeniu dźwięku  

 ćwiczenia emisyjne  

 śpiewanie i słuchanie piosenek  

 urządzenie w salach "kącików muzycznych"  

 samodzielne tworzenie melodii do podanego tekstu  

 łączenie aktywności muzycznej z innymi obszarami 

oddziaływań (m.in. plastyka, teatr)  

 opracowanie i wdrażanie programów wspierających rozwój 

ekspresji muzycznej dziecka  

 



Dotyczyć będzie podjętych działań zmierzających do rozwijania ekspresji 

muzycznej i edukacji regionalnej dzieci.  

Zastosujemy następujące narzędzia badawcze: Wywiad z rodzicami, 

Ankiety dla nauczycieli,  Karty Obserwacji Dzieci i Arkusze zbiorcze do 

nich, Arkusze diagnostyczne do testu na dojrzałość szkolną dzieci,  Arku-

sze analizy dokumentacji nauczyciela oraz arkusze obserwacji zajęć.  

programu będzie prowadzona na bieżąco w roku szk. 

2018/2019, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej pod-

sumowującej pracę w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w po-

szczególnych grupach w czerwcu 2019 r.  

Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie 

kierunku zmian.  

 Odkrywają własne możliwości i uzdolnienia muzyczne  

 Potrafią słuchać, tworzyć i wyrażać własne przeżycia w różnych 

formach aktywności muzyczno-ruchowej  

 Odczuwają radość w bezpośrednim kontakcie z muzyką instru-

mentalną  

 Znają podstawowe elementy utworów muzycznych (melodia, 

rytm, tempo)  

 Eksponują i poszukują różnych źródeł dźwięku  

 Grają na instrumentach melodycznych i perkusyjnych  

 Chętnie uczą się nowych piosenek oraz wykorzystują je do spon-

tanicznych improwizacji i inscenizacji  

 Biorą udział w przeglądach i festiwalach piosenki dziecięcej  

 Odczuwają radość z eksponowania swojej twórczości muzycznej 

poza terenem przedszkola  

 Poznają regionalne instytucje promujące działalność kulturalną  



Zadanie: 

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi ekspresji językowej 

dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i bezpośredni 

kontakt z literaturą, sztuką i teatrem. 

 

Rozwijanie dzieci pod względem emocjonalnym, intelektualnym i 
społecznym poprzez właściwie ukierunkowaną ekspresję 
werbalną.  

Tworzenie warunków sprzyjających swobodzie wypowiedzi 
związanej    z przyjemnymi   przeżyciami i werbalnym "otwarciem 
się" dziecka.  

Bogacenie doświadczeo językowych dzieci przez stosowanie 
sprawdzonych i "nowatorskich" rozwiązao 

Stymulowanie zainteresowao czytelniczych dzieci, w tym 
kontynuacja wczesnej nauki czytania wg. I. Majchrzak.  

Rozwijanie wrażliwości, wyobraźni artystycznej i poczucia 
estetyki.  



1. Organizacja zajęć rozwijających aktywność twórczą dziecka we wszystkich 

sferach, a w szczególności w sferze rozwoju językowego, m.in.: drama, gry 

ekspresyjne, gry dramatyczne, teksty odtwórcze, żywy teatr, teatr samorod-

ny, trening twórczego myślenia, arteterapię i inne.  

2. Tworzenie sytuacji sprzyjających bezpośredniemu obcowaniu ze sztuką, lite-

raturą, dramą, teatrem jako inspiracji do rozwoju dziecięcej ekspresji wer-

balnej, m.in.:  

 analiza treści pozycji literackich,  

 przedstawianie ich treści własnymi słowami,  

 układanie krótkich opowiadań,  

 zabawy słownikowe,  

 inscenizowanie,  

 nauka wierszyków, wyliczanek,  

 tworzenie własnych zakończeń opowiadań, baśni,  

 poprawa emisji głosu i wyrazistości wymowy,  

 ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, oddechowe i słuchu, 

zabawy słowne.  

3. Wzbogacenie bazy przedszkola (pomoce, scenariusze, publikacje, literatura).  

4. Opracowanie projektów i programów stymulujących rozwój aktywności 

werbalnej dzieci.  

5. Zapoznanie nauczycieli z wybranymi pozycjami literatury pedagogicznej na 

temat stymulowania rozwoju werbalnego dziecka.  

6. Opracowywanie i gromadzenie ciekawych scenariuszy zajęć.  

7. Publikacje na stronach internetowych w celach promocyjnych.  

8. Pozyskiwanie rodziców do współpracy; zajęcia otwarte, praca na rzecz 

przedszkola, biesiady literackie, czytamy dzieciom bajki, teatr rodzicielski i 

inne.  

9. Nawiązanie kontaktów z innymi przedszkolami i instytucjami w celu wy-

miany doświadczeń teatralnych, muzycznych, teatrzyki w wykonaniu dzieci, 

wyjścia do innych placówek. Występy tzw. Dzieci dzieciom.  

10. Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.  

11. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, w tym z teatrem, galeriami sztuki i 

domami kultury.  



Dotyczyć będzie sposobów rozwijania aktywności werbalnej dzieci.  

Zastosujemy narzędzia: Wywiad z rodzicami, Ankiety dla nauczycieli,  Karty 

Obserwacji Dzieci i Arkusze zbiorcze do nich, Arkusze diagnostyczne do testu 

na dojrzałość szkolną dzieci,  Arkusze analizy dokumentacji nauczyciela oraz 

arkusze obserwacji zajęć. 

Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco w roku szkolnym 

2019/2020, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsu-

mowującej pracę w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczegól-

nych grupach w czerwcu 2020 r. 

Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierun-

ku zmian. 

 Często uczestniczą w imprezach kulturalnych  

 Są śmiałe i otwarte na kontakty  

 Poprawnie wypowiadają się  

 Mają bogaty słownik  

 Czynnie włączają się we wszystkie działania zmierzające do ro-

zwoju kompetencji językowych  

 Obcują ze sztuką w szerokim tego słowa znaczeniu: teatr, drama, 

muzyka, malarstwo, literatura  

 Znają utwory literackie dla dzieci i ich autorów  

 Poznaje bogactwo języka literackiego  

 Potrafi inscenizować teksty i odgrywać tzw. minirole  

 Interesuje się tekstem i literami  

 Podejmuje działalność czytelniczą stymulującą rozwój mowy  

 Odreagowuje negatywne emocje, rozładowuje stresy i napięcia w 

toku różnorodnych form aktywności własnej.  



 

(po 5 latach)  

Ewaluacja skuteczności i efektywności wdrożonych działań nastą-

pi poprzez porównywanie osiąganych efektów pracy z założonymi 

celami na poszczególne lata szkolne. Zdiagnozujemy stopień rea-

lizacji programów własnych nauczycielek, innowacji pedagogicz-

nych i wszystkich podjętych działań związanych z rozwijaniem 

postaw twórczych.  

Poznamy opinię rodziców dotyczącą efektywności pracy przed-

szkola i spełniania przez nie oczekiwań klientów.  

 



W naszym przedszkolu dziecko:  

 

 

Poznaje swoje prawa i obowiązki 

Czuje się bezpiecznie 

Rozwija się twórczo 

Ma możliwośd indywidualnego rozwoju i osiąga sukces 

Uczy się dostrzegad swoje mocne strony 

Buduje pozytywny obraz samego siebie 

Uczy się dostrzegad potrzeby innych ludzi 

Wcześnie zaczyna czytad.  



 


