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M I S J A     

PRZEDSZKOLE MIEJSCEM BEZPIECZNEJ I WESOŁEJ ZABAWY, PRZYJAZNE DZIECKU , RODZICOM I ŚRODOWISKU. 

PRZEDSZKOLE  ZAPEWNIA ZARÓWNO WSZECHSTRONNY, BEZPIECZNY JAK I RADOSNY ROZWÓJ WSZYSTKIM 

WYCHOWANKOM. 

TRAKTUJEMY KAŻDE DZIECKO INDYWIDUALNIE I PODMIOTOWO 

SPRAWIAMY, ŻE CZUJĄ SIĘ KOCHANE, AKCEPTOWANE I SZCZĘŚLIWE 

PRZYGOTOWUJEMY DO PRZEŻYWANIA SUKCESU JEDNOCZEŚNIE DO RADZENIA SOBIE ZE STRESEM                               

I NIEPOWODZENIEM 

WIZJA PRZEDSZKOLA 

Przedszkole promuje zdrowy i bezpieczny styl życia oraz aktywność ruchową w harmonii z przyrodą i środowiskiem społeczno- kulturalnym oraz 

w kontaktach z rodzicami. Pomagamy dzieciom w budowaniu własnego systemu wartości, wdrażamy do samodzielności oraz zdobywania 

wiedzy i umiejętności pozwalających rozwijać się twórczo i sprostać wymaganiom stawianym w szkole i w późniejszym życiu. 

  

 



MISJA PRZEDSZKOLA 

 Wspieramy indywidualny rozwój dziecka rozwijając zainteresowania i  zdolności. Przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny i 

radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. 

 Tworzymy warunki wychowawcze i edukacyjne zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich 

indywidualnymi predyspozycjami  ( tempo, zakres potrzeb, upodobania) 

 Przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych 

 Tworzymy warunki do wszechstronnego rozwoju aktywności: społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej, ruchowej i zdrowotnej. 

 Kształtujemy  prozdrowotne nawyki i postawy.  

 Stwarzamy optymalne warunki do zdrowego i aktywnego trybu życia 

 Szanujemy i przestrzegamy prawa dziecka 

 Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwarta na potrzeby. 

 Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych. 

 

 

KIERUNKI I CELE PLANU 

1. Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy, która jest analizowana i modyfikowana w razie 

konieczności. 

2. Koncepcja pracy jest znana rodzicom i przez nich akceptowana. 



3. Metody pracy stosowane przez nauczycieli efektywnie wspomagają rozwój każdego dziecka.  

4. Nauczyciele i personel administracyjno-obsługowy skutecznie wspomagają siebie nawzajem w pracy wychowawczej poprzez stosowanie 

technik skutecznej komunikacji interpersonalnej. 

5. Przedszkole promuje wartość wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym. 

6. Przedszkole wspiera rodziców w wychowaniu dzieci promując wartość jednolitego oddziaływania wychowawczego oraz stosowania 

technik skutecznej komunikacji interpersonalnej. 

7. Rodzice współdecydują w sprawach przedszkola i aktywnie uczestniczą w podejmowanych działaniach. 

8. Przedszkole w pełnym zakresie przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, w szczególności dzieci z problemami rozwojowymi, 

wykorzystując informacje o losach swoich absolwentów. 

9. Dyrektor promuje wartość pracy zespołowej dążąc do podwyższenia kompetencji nauczycieli w tym zakresie. 

10. Dyrektor organizuje pracę zespołową delegując uprawnienia oraz powierzając odpowiedzialność za wykonanie zadań etapowych. 

11. Dyrektor wspólnie z innymi osobami decyzyjnymi (organ prowadzący) podejmie działania zmierzające do wzbogacenia bazy lokalowej  

oraz wyposażenia przedszkola w pomoce dydaktyczne niezbędne do pracy wychowawczo- dydaktycznej. 

12. Dyrektor wraz innymi osobami decyzyjnymi (organ prowadzący) podejmie działania zmierzające do zabezpieczenia odpowiednich 

środków finansowych na zorganizowanie koniecznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

1. Uzasadnienie wyboru poszczególnych celów rozwojowych 

 

 Po dokonaniu analizy funkcjonowania przedszkola, biorąc pod uwagę mocne i słabe strony przedszkola oraz szanse i zagrożenia, 

określono cele i kierunki rozwoju przedszkola.  



 Analiza pokazała, że przedszkole realizuje podstawę programową zgodnie z zalecanymi warunkami jej realizacji, a dzieci nabywają 

określone tam wiadomości i umiejętności.   

 Dbając o wysoki poziom dydaktyczny przedszkola konieczny jest rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie metod pracy, szczególnie 

z dziećmi z nadpobudliwością psychoruchową. 

 Wymogi prawa oświatowego powodują konieczność udzielania pomocy psychologiczno--pedagogicznej przez kompetentnych 

specjalistów, których przedszkole nie zatrudnia.   

 Przedszkole powinno aktywnie promować wartość edukacji przedszkolnej w środowisku, aby pozyskać potencjalnych klientów. 

 Dyrektor przedszkola powinien podjąć działania zmierzające do wykorzystania potencjału pracy zespołowej nauczycieli. Ogrom 

zadań w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego, a przede wszystkim prowadzenie ewaluacji wewnętrznej wymaga takiego 

stylu zarządzania przedszkolem. 

2. MONITOROWANIE PLANU 

Odpowiedzialność za nadzorowanie poszczególnych celów rozwoju przedszkola. 

1) Osoba nadzorująca: dyrektor przedszkola. 

2) Termin określenia informacji o stanie realizacji celu: po każdym półroczu. 

 

 

 

 



3. Wyniki i wnioski cząstkowe 

W wyniku analizy półrocznej realizacji planu wyniki i wnioski będą określane i poddawane dyskusji na semestralnych radach pedagogicznych. 

Rozliczenie wniosków powinno być określone operacyjne (wnioski wykonalne) z każdorazowym podaniem terminów i osób odpowiedzialnych 

za ich realizację.  

 

DZIECKO:  

 Preferuje aktywny tryb życia, 

 Zna zasady zdrowego, bezpiecznego i aktywnego trybu życia, 

 Dba o higieniczny tryb życia, 

 Dba o środowisko przyrodnicze, 

 Optymistycznie patrzące na świat 

 Zaradne, radosne, dobre, otwarte na świat i ludzi, kreatywne, 

 Twórcze i samodzielne w zabawie i nauce 

 Odpowiedzialne i obowiązkowe 

 

PERSONEL: 

 Posiada wysoką kulturę osobistą, 

 Nauczyciel otwarty na innowacje i nowości pedagogiczne, 

 Współpracuje ze lokalnym środowiskiem przy współudziale z rodzicami, 

 Doskonali swój warsztat pracy dzieląc się  w ramach WDN oraz wykorzystuje ją w pracy z dziećmi. 

 Przyjazna kadra administracyjno -obsługowa 



 

BAZA: 

 Sprzęt zarówno w ogrodzie przedszkolnym jak i w pomieszczeniach dostosowany do wieku, wzrostu i potrzeb placówki  zgodny z 

obowiązującymi normami, 

 Ogród przedszkolny dostosowany do gry w piłkę nożną,  siatkę, kosza, ……………………. 

 Pomieszczenia sanitarne, pokój socjalny wyremontowane – zgodne z obowiązującymi normami.  

 Sale bogato wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka 

 

 

I. Mocne strony przedszkola 

 

1. Atrakcyjna oferta edukacyjna. 

2. Szeroki repertuar imprez, uroczystości i wycieczek. 

3. Udział w konkursach, festiwalach i akcjach. 

4. Wysoki poziom pracy wychowawczo-dydaktycznej. 

5. Bardzo dobra atmosfera i klimat przedszkola. 

6. Wysokie kwalifikacje i ustawiczne doskonalenie nauczycieli. 

7. Szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym: instytucjami oświatowymi i społecznymi. 

8. Wysoki poziom zadowolenia rodziców. 



 

II. Wartości 

 

Bezpieczeństwo - jest warunkiem zdrowia (psychicznego i fizycznego)  

oraz prawidłowych postaw dzieci, pracowników i rodziców. Wpływa na tempo rozwoju.  

Służy prawidłowej współpracy, wzajemnej akceptacji, poczucia wartości i zachowaniu dobrego klimatu. Tworzy podstawę do współpracy i 

zadowolenia. 

Twórczość – wyraża się w aktywności, myśleniu i odkrywaniu. Wpływa na tempo i jakość rozwoju oraz trafność wyborów korzystnych 

rozwiązań. 

Samodzielność – dążenie do samorozwoju stanowi podstawę radzenia sobie w życiu. Przyczynia się do wykonywania podejmowanych zadań. 

 

III. Zarządzanie strategiczne 

1. Przedszkole Publiczne  nr 2 w Opolu  ma wypracowaną wizję i misję. 

2. Posiada pięcioletni plan rozwoju placówki, który co roku jest modyfikowany i wzbogacany o nowe zadania. 

3. W adaptacji dzieci do warunków przedszkolnych pomaga program adaptacyjny. 

4. Pracownicy administracji i obsługi uczestniczą w szkoleniach    

5. Nauczyciele, wychowankowie, rodzice i pracownicy przedszkola uczestniczą w realizacji celów i zadań placówki. 

6. Zadania planu rozwoju oraz działalność przedszkola są poddawane bieżącej i końcowej ocenie przez nauczycieli i rodziców. 

 



IV. Podnoszenie poziomu jakości pracy przedszkola 

1. Na poziom jakości pracy przedszkola mają wpływ : 

1) praca każdego nauczyciela, jego sprawność fizyczna i psychiczna, umiejętności i wiedza, atmosfera jaką stworzono w grupie, 

2) relacje między nauczycielami i rodzicami, stosunki między samymi nauczycielami, relacje między wszystkimi pracownikami przedszkola, 

3) obiektywne warunki funkcjonowania przedszkola; usytuowanie, otoczenie, wyposażenie i warunki materialne, stan higieniczny i 

sanitarny. 

 

2.  Wszyscy pracownicy placówki dążą do ciągłego podnoszenia jakości swojej pracy. Współpracują ze sobą, a tym samym doskonalą jakość 

pracy przedszkola. 

 3.  Nauczyciele znają zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz priorytety MEN i priorytety      Kuratora Oświaty, 

 4. Nauczyciele współuczestniczą w tworzeniu i modyfikowaniu systemu zapewnienia jakości  

w przedszkolu. 

5. Dyrektor zapoznaje ze sprawozdaniem - wnioskami oraz kierunkiem zmian - przeprowadzonego nadzoru pedagogicznego radę 

pedagogiczną i rodziców. 

6. Analizuje się potrzeby i oczekiwania wychowanków, rodziców, nauczycieli i pracowników oraz poziom zaspakajania tych potrzeb i 

oczekiwań. 

 

V. Promocja przedszkola 

1. Realizacja, doskonalenie programu adaptacyjnego w miesiącu maju/czerwcu. 

2. Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców. 



3. Rady samokształceniowe oraz warsztaty i kursy. Integracja nauczycieli naszego terenu, wymiana doświadczeń. 

4. Uczestniczenie dzieci z przedszkola w różnych imprezach, uroczystościach z wykorzystaniem gadżetów reklamowych np. afisze, plakaty, 

chusty, itp. 

5. Organizowanie imprez i projektów, których forma może przyciągnąć media. 

6. Organizacja różnorodnych konkurencji, zawodów i konkursów: ekologicznego, plastycznego, recytatorskiego, itp. 

7. Informowanie o osiągnięciach przedszkola w mediach. 

8. Promocja przedszkola i osiągnięć nauczycieli w Internecie. 

 

VI.ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 

1. Nauczyciele 

1) Nauczyciele znają zadania służbowe i zakresy obowiązków. 

2) Stale diagnozują osiągnięcia dziecka. 

3) Doskonalą i dokształcają się poprzez kursy, warsztaty, WDN, samokształcenie, itp. – ma to pozytywne odbicie w ich codziennej pracy z 

dzieckiem. 

4) Nauczyciele znają 5 letni plan  rozwoju przedszkola,   

5) Gromadzą literaturę metodyczną, bogacą bibliotekę pedagogiczną o nowe pozycje. 

6) Dbają o pomoce i zabawki - zabawki edukacyjne - naprawiają je. Są autorami oraz wykonawcami nowych gier i zabawek edukacyjnych. 

7) Korzystają z aktywnych metod pracy z dziećmi, w atmosferze radości, spokoju, humoru i porządku. 

8) Wdrażają do współpracy - w ogrodzie przedszkolnym, kąciku przyrodniczym podczas zajęć - dzieci, rodziców i personel przedszkola. 

9) Gromadzą,   uzupełniają sprzęt sportowy. 



10) Pozyskują sprzymierzeńców przedszkola i sponsorów. 

 

2. Pracownicy administracji i obsługi 

1) Znają i wywiązują się ze swoich obowiązków. 

2) Współtworzą z nauczycielami środowisko sprzyjające rozwojowi wszechstronnemu „małego” dziecka – środowisko bezpieczne, 

estetyczne, czyste i wychowujące. 

3) Dbają o zdrowe i smaczne żywienie. Wdrażają system HACCP. 

4) Pracownicy administracji i obsługi znają program rozwoju placówki, pomagają i wspierają nauczycieli przy jego realizacji. 

5) Angażują się w tworzenie, na swoich stanowiskach pracy, systemu zapewniania jakości pracy placówki. 

6) Utożsamiają się z przedszkolem, są aktywni, a ich praca jest widoczna i doceniana. 

 

3. Współpraca z rodzicami  

Należy pamiętać, że współpraca tylko wtedy przyniesie pozytywne efekty, jeśli między nauczycielami, a rodzicami będzie: 

 

1) wzajemny pozytywny stosunek, 

2) podtrzymywany autorytet obu stron, 

3) wzajemne zaufanie, 

4) wiara we wspólne możliwości działania. 

 



W latach 2018 – 2023 rodzice : 

 

 Uczestniczą w konsultacjach indywidualnych – nauczyciel czeka na rodziców w określonym dniu i godzinie, jest kompetentny udzielić 

fachowej i rzeczowej odpowiedzi na pytania rodziców  

 Przynajmniej raz w roku biorą udział w zajęciach otwartych. Celem tych zajęć jest zorientowanie rodziców odnośnie możliwości 

rozwojowych dzieci - pedagogizacja rodziców. 

 Informowani są na bieżąco o zachowaniu dziecka w przedszkolu, jego osiągnięciach i trudnościach. 

Uczestniczą w spotkaniach ze specjalistami np. : logopedą, psychologiem, terapeutą 

 Biorą czynny udział w organizowanych przez ww. specjalistów warsztatach. 

 Korzystają z literatury pedagogicznej (ciekawe artykuły, pozycje z zakresu np. wychowania, psychologii..). 

 Promują przedszkole, poszukują sprzymierzeńców i sponsorów. 

  Znają „Statut przedszkola”, organizację pracy w placówce, cele i zadania opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne. Znają osiągnięcia i 

problemy przedszkola. 

 Uczestniczą w organizowanych spotkaniach ( zebraniach) z wychowawcami poszczególnych grup - przynajmniej dwa razy do roku - w 

celu uzyskania informacji o dziecku i dalszych planowanych działań nauczyciela. 

 Współpracują w zakresie organizacji  uroczystości organizowanych na terenie placówki 

 Reprezentują przedszkole na zewnątrz. 

  Mają wpływ na to, co dzieje się w przedszkolu  Mają poczucie, że przedszkole do którego chodzi dziecko, jest równocześnie 

ich przedszkolem. 



 

17. W kontaktach indywidualnych nauczyciel – rodzic, specjaliści  pamiętają, że:  

a) podczas rozmowy z rodzicem należy podkreślić zalety dziecka, jego sukcesy i osiągnięcia, 

b) ocena pozytywna wyprzedza wskazanie negatywnych form zachowań, 

c) rozmowa ma charakter serdeczny i życzliwy, podejmowana jest z chęci udzielenia pomocy  

w rozwoju dziecka i podyktowana troską o nie, 

d) o stworzeniu atmosfery szacunku i zaufania, 

e) kontakty indywidualne, są rejestrowane przez nauczyciela, a zapisy stanowią cenne źródło wiedzy  

o dziecku, o rodzicach (ich preferencjach) oraz jest informacją dla nauczyciela, który przejmuje grupę w następnym roku. 

 

 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym. Promocja przedszkola 

 

1. W dalszym ciągu kontynuujemy współpracę m. in z: 

a)  Organami sprawującym nadzór pedagogiczny oraz z organem prowadzącym,  

b) Biblioteką 

c) Szkołą Podstawową nr 21,1,2 

d) Radą Śródmieście  

e) Strażą Miejską 

f) Policją 



g) Pocztą Polską 

h) Inne- wg bieżących potrzeb 

 

VIII. Ewaluacja i kryteria sukcesu (po 5 latach) 

 

Ewaluacja skuteczności i efektywności wdrożonych działań nastąpi poprzez porównywanie osiąganych efektów pracy z założonymi celami na 

poszczególne lata szkolne.  

Zdiagnozujemy stopień realizacji   wszystkich podjętych działań związanych z rozwijaniem postaw twórczych dzieci oraz kształtowaniem 

samodzielności, wiadomości i umiejętności dzieci kończących edukację w naszym przedszkolu.  

Poznamy opinię rodziców dotyczącą efektywności pracy przedszkola i spełniania przez nie oczekiwań klientów. 

 

 

Nasz wychowanek – absolwent 

 jest dobrym organizatorem swojego małego świata, 

 jest aktywny, twórczy, wykazuje postawę badawczą, 

 ma prawo do własnej linii rozwoju i indywidualnego tempa, 

 ma różne zainteresowania, 

 dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych, 

 kocha przyrodę i wie jak o nią dbać, 



 umie podejmować nowe zadania i doprowadzać je do końca, 

 rozwija swoje talenty, 

 jest "gotowy" do podjęcia nauki w szkole 

 
  

KRYTERIA SUKCESU: 

W naszym przedszkolu dziecko: 

1. Poznaje swoje prawa i obowiązki.  

2. Czuje się bezpiecznie,  

3. Rozwija się twórczo,  

4. Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces,  

5. Uczy się dostrzegać swoje mocne strony,  

6. Buduje pozytywny obraz samego siebie,  

7. Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.  

W naszym przedszkolu rodzice: 

1. Uzyskują pomoc specjalistów.  

2. Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.  

3. Mówią otwarcie o swoich spostrzeżeniach o pracy przedszkola.  



4. Bezpośrednio rozmawiają z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.  

5. Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola.  

6. Rodzice w sposób pozytywny wypowiadają się nt. pracy przedszkola.  

7. Rodzice czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach: finansowa pomoc dla przejawianych inicjatyw, chętnie współpracują z 

nauczycielami, oferują wszechstronną pomoc.  

Zadania priorytetowe na lata 2013 – 2018: 

Rok szkolny 2018/2019: „100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów”.          

                                             Programowanie i kodowanie przez zabawę. 

Rok szkolny 2019/2020: ,,Muzyka wokół nas – ekspresja muzyczna w różnych formach działalności dzieci” 

Rok szkolny 2020/2021: „Mały i twórczy matematyk” 

Rok szkolny 2021/2022: „ Polscy autorzy dzieciom" 

Rok szkolny 2022/2023: „Promowanie zdrowego stylu życia ” 

 

 



W koncepcji pracy przedszkola uwaga skupiona będzie na następujących obszarach: 

 działania dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze, 

 WDN, 

 współpraca z rodzicami i środowiskiem, 

 organizacja i zarządzanie, 

 baza – poprawa warunków sprzętowych. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rok szkolny 2018/2019  

„100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów”. 

Programowanie i kodowanie przez zabawę. 

  

1.Zadania 

 Rozwijanie zainteresowania swoim krajem. 
 Wszechstronne stymulowanie rozwoju dzieci poprzez rozwijanie uzdolnień informatycznych; 

 

2.Cele 

 Zapoznanie z usytuowaniem Polski na mapie Europy oraz jej symbolami narodowymi 
 Organizowanie sytuacji przybliżającej przyrodę polską 
 Poznawanie ciekawych regionów Polski – ukształtowanie terenu, przyroda, tradycje ludowe 
 Rozwijanie zainteresowania dziedzictwem kulturowym Polski 
 Zdobycie wiedzy na temat obszarów rozwoju dziecka, nauka  logicznego myślenia komputacyjnego 
 Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka 

3.Działania 

 Tworzenie warunków do poznawania polskiej przyrody, krajobrazu, ukształtowania terenu 
 Zapoznanie ze sztuką 
 Dostarczanie i wzbogacanie wiedzy o sławnych Polakach 
 Nawiązywanie współpracy z instytucjami kulturalnymi 
 Organizowanie wycieczek turystyczno – krajoznawczych 



 Organizowanie spotkań z rodzicami w celu prezentacji regionów, z których pochodzą 
 Zachęcanie uczestników do stosowania gier i zabaw uczących programowania z wykorzystaniem tradycyjnych tradycji i multimedialnych 

pomocy dydaktycznych 
 Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.  

  

    

 4.Oczekiwane efekty 

 Dzieci dostrzegają piękno swojego kraju, regionu, miasta 
 Wiedzą jakiej są narodowości, że mieszkają w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa 
 Nazywają godło i flagę państwową, znają polski hymn i wiedzą, że Polska należy do Unii Europejskiej 
 Poznaje historię, wybrane zabytki i dzieła sztuki swojego regionu 
 Znają wybrane tańce: ludowe i narodowe 
 Dowiedzą się co to jest algorytm, sekwencja i pętla 
 Naucza się czytać symbole, znaki, klasyfikować przedmioty, układać je w grupy  szereg 

5. WDN 

 Gromadzenie scenariuszy zajęć 

6. Współpraca z rodzicami 

 Angażowanie rodziców do organizowania spotkań i kącików tematycznych  

7. Baza 

 Zakup pomocy dydaktycznych, książek, albumów, map, puzzli, ozobotów, plansz 



  

8. Ewaluacja 

 będzie prowadzona na bieżąco, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej 
 ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROK SZKOLNY 2019/2020 

  

„Muzyka wokół nas – ekspresja muzyczna w różnych formach działalności dzieci” 

1. Zadania 

 kształtowanie wrażliwości estetycznej i słuchowej z wykorzystaniem elementów ruchu i muzyki 

2. Cele 

 rozwijanie i eksponowanie wrażliwości muzycznej dziecka w różnych formach aktywności 
 bogacenie przeżyć estetycznych związanych z odbiorem muzyki 
 nabywanie i doskonalenie umiejętności wokalno – tanecznych 
 poznawanie instrumentów muzycznych 
 wyzwalanie zainteresowań regionalną działalnością kulturalną 
 zaspokajanie naturalnej potrzeby działania 

3. Działania 

 tworzenie warunków do bezpośredniego kontaktu z muzyką poprzez udział dzieci w koncertach muzycznych, śpiew indywidualny i 
zbiorowy, taniec 

 nabywanie umiejętności słuchania i rozumienia muzyki żywej oraz z nagrań 
 przybliżenie postaci znanych kompozytorów 
 zapoznanie z różnymi gatunkami muzycznymi 
 inspirowanie zabaw rytmicznych i tanecznych z wykorzystaniem swobodnej interpretacji ruchowej 
 prezentowanie posiadanych umiejętności wokalnych i tanecznych, organizowanie uroczystości okazjonalnych na terenie przedszkola 
 rozwijanie zdolności muzycznych dziecka poprzez doskonalenie gry na instrumentach perkusyjnych i melodycznych, eksperymentowanie 

w tworzeniu dźwięku, ćwiczenia emisyjne, śpiewanie i słuchanie piosenek, urządzanie w salach kącików muzycznych, samodzielne 



tworzenie melodii do podanego tekstu, łączenie aktywności muzycznej z innymi obszarami oddziaływań, opracowanie i wdrażanie 
programów wspierający rozwój ekspresji muzycznej dziecka. 

4. WDN 

 zorganizowanie warsztatu dla nauczycieli „ Rok z muzyką” 
 opracowywanie i gromadzenie scenariuszy 

5. Baza 

 zakup instrumentów muzycznych, książek, płyt 
 zgromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych dla nauczycieli 
 gromadzenie scenariuszy 

6. Oczekiwane efekty 

 dzieci 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 instrumentalną 
 znają podstawowe elementy utworów muzycznych – melodia, rytm, tempo 
 znają podstawowe gatunki muzyczne 
 znają i rozpoznają podstawowe instrumenty muzyczne 
 grają na różnych instrumentach melodycznych i perkusyjnych 
 odczuwają radość z eksponowania swojej twórczości muzycznej 

7.Ewaluacja 

 będzie prowadzona na bieżąco, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej 
 ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian 
 zorganizowanie pokazu taneczno – muzycznego dla rodziców dzieci z grup najstarszych 



 

  

Rok szkolny 2020/2021 

  

,,Mały i twórczy matematyk” 

1.Zadania 

 Wszechstronne stymulowanie rozwoju dzieci poprzez rozwijanie uzdolnień matematycznych; 

2.Cele 

 Rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działanie z zakresu edukacji matematycznej; 
 Rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu; 

  

3.Działania 

 Prowadzenie zajęć dydaktycznych z edukacji matematycznej w każdej grupie wiekowej; 
 Organizowanie zabaw ruchowych w połączeniu z pojęciami z zakresu matematyki; 
 Zorganizowanie wystawy prac plastycznych z każdej grupy (praca zespołowa) pt.” Jesienne cyferki” 
 Zorganizowanie kącików matematycznych służących codziennej aktywności matematycznej dzieci; 

4.WDN 

 Opracowanie zbioru literatury oraz scenariuszy do wykorzystania podczas realizacji zajęć matematycznych; 



 Zorganizowanie rady szkoleniowej pt. „Matematyka w przedszkolu wg E. Gruszczyk- Kolczyńskiej”; 

5.Współpraca z rodzicami 

 Przeprowadzenie dla rodziców zajęć otwartych z zakresu edukacji matematycznej w każdej grupie wiekowej; 
 Zamieszczenie w gazetce przedszkolnej artykułu o rozwoju kompetencji matematycznych u dzieci; 

  

6.Baza 

Zgromadzenie pomocy dydaktycznych do realizacji tematu w każdej grupie; 

7.Oczekiwane efekty 

 Dziecko potrafi dokonywać porównywania, klasyfikowania, uogólniania, odnajdowania związków przyczynowo-skutkowych w toku 
działania; 

 Stosuje pojęcia dotyczące orientacji przestrzennej; 
 Liczy elementy, dodaje i odejmuje oraz stosuje liczebniki główne i porządkowe; 
 Zna pojęcia związane z czasem, wagą, objętością; 
 Stosuje zdobyte umiejętności i wiadomości w życiu codziennym; 

8.Ewaluacja 

 Będzie prowadzona na bieżąco, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej 
 Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku 

                                   

 



Rok szkolny 2021/2022 

„Polscy autorzy dzieciom” 

 Zadania 
 Rozwijanie zainteresowań polską literaturą dziecięcą, przybliżenie sylwetek autorów. 

 Cele 
 Wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej. 
 Wyzwalanie twórczej aktywności dzieci inspirowanej literaturą polską. 
 Przybliżenie sylwetek twórców polskiej literatury dziecięcej. 

 Działania 
 Prowadzenie zajęć dydaktycznych umożliwiających poznanie twórców polskiej literatury dziecięcej i ich dzieł. 
 Wykorzystanie utworów do twórczego i wszechstronnego rozwoju dzieci oraz ich aktywności. 
 Zorganizowanie wycieczki do biblioteki, czytelni lub księgami. 
 Zorganizowanie spotkań z ciekawymi autorami. 

 WDN 
 Rada szkoleniowa „Znaczenie literatury dziecięcej dla wszechstronnego i twórczego rozwoju dzieci” 
 Uczestnictwo w zajęciach koleżeńskich, opracowywanie i gromadzenie scenariuszy związanych z realizacją tematu. 

 Współpraca rodzicami 
 Aktywne włączanie rodziców w rozwój czytelnictwa oraz w rozbudzanie u dzieci zainteresowania literaturą - „Cała Polska czyta 

dzieciom”. 
 Współpraca w zakresie organizowania spotkań ze współczesnymi autorami, w organizowaniu uroczystości przedszkolnych, we 

wzbogacaniu bazy. 

  

 Baza 



 Wzbogacenie kącików książki o nowe, ciekawe pozycje. 
 Gromadzenie pomocy dydaktycznych. 

 Oczekiwane efekty 
 Dziecko wykazuje zainteresowanie książką. 
 Zna autorów literatury dziecięcej i ich dzieła. 

 Ewaluacja 
 będzie prowadzona na bieżąco, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej 
 ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rok szkolny 2022/2023 

„ Promowanie zdrowego stylu życia" 

1. Zadania: 

 Odkrywanie znaczenia zdrowia i higieny oraz wykształcenie właściwych nawyków w zdrowym, racjonalnym żywieniu 

 Rozwijanie aktywności ruchowej z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. 

2. Cele: 

 Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad higieny osobistej. 
 Wdrażania dzieci do spożywania owoców i warzyw. 
 Kształtowanie umiejętności bezpiecznego korzystania ze sprzętu w sali i w ogrodzie przedszkolnym, zachowanie bezpieczeństwa 

podczas zabaw. 
 Rozwijanie sprawności ruchowej. 
 Zapoznanie i utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. 
 Kształtowanie umiejętności prawidłowego postępowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa. 

  

3. Działania: 

 Zorganizowanie spotkań z pracownikami służby zdrowia oraz wycieczki do ośrodka zdrowia. 

  

 Wystawa grupowych plakatów przypominających o tym, jak należy dbać o zdrowie i bezpieczeństwo. 
 Uatrakcyjnienie zajęć z zakresu zdrowego odżywiania. 



 Wskazywanie właściwych i dających zadowolenie możliwości spędzania wolnego czasu. 
 Wykorzystanie szerokiej gamy metod, form i środków do zdobywania doświadczeń twórczych w zakresie ruchu. 
 Wdrażanie do przestrzegania bezpieczeństwa podczas spacerów, wycieczek, poruszania się po drogach oraz unikania niebezpiecznych 

sytuacji w świecie dorosłych. 
 Spotkania z pracownikami służb bezpieczeństwa. 
 Udział w  olimpiadzie sportowej dla dzieci. 

4. WDN 

 Zorganizowanie warsztatów z dietetykiem technologii żywienia (cały personel). 
 Warsztaty dotyczące wskazania właściwych I dających zadowolenie możliwości spędzania wolnego czasu. 
 Zorganizowanie warsztatów na temat twórczych metod ruchowych. 
 Uczestniczenie w zajęciach koleżeńskich z wykorzystaniem szerokiej gamy metod twórczych w zakresie ruchu. 
 Uwzględnianie w planach miesięcznych tematów kompleksowych związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem. 

5. Współpraca z rodzicami 

 Zorganizowanie w grupach zajęć otwartych z rodzicami z wykorzystaniem metody W. Sherborne. 
 Zorganizowanie festynu rodzinnego „ Sport i zabawa" 
 Współpraca z rodzicami w zakresie organizacji uroczystości przedszkolnych. 

6. Baza 

 Gromadzenie scenariuszy ciekawych zabaw ruchowych w sali oraz terenowych z podziałem na pory roku. 
 Gromadzenie ciekawych pomocy dotyczących tematyki (sprzęt sportowy, plakaty, itp.) 

7.Oczekiwane efekty 

 Dzieci znają i przestrzegają zasady bezpiecznej zabawy w przedszkolu i ogrodzie. 
 Uczestniczą w proponowanych różnorodnych formach ruchu w ogrodzie przedszkolnym oraz w sali. 
 Wykazują sprawność fizyczną na miarę swoich możliwości. 



 Znają zasady zdrowego odżywiania i dbania o higienę osobistą. 
 Znają zasady przestrzegania bezpieczeństwa w przypadkach jego zagrożenia. 

8.Ewaluacja 

 będzie prowadzona na bieżąco, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej 

 ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ewaluacja i kryteria sukcesu 

( po 5 latach) 

  

Ewaluacja skuteczności i efektywności wdrożonych działań nastąpi poprzez porównywanie osiąganych efektów   pracy z założonymi celami na 
poszczególne lata szkolne. Zdiagnozujemy stopień realizacji wszystkich podjętych działań  związanych z rozwijaniem postaw twórczych. 

Poznamy opinię rodziców dotyczącą efektywności pracy przedszkola. 

  

 

 

 

Integralną częścią Koncepcji przedszkola, stanowiącego program jego rozwoju będzie : Roczny program rozwoju przedszkola na każdy rok 

szkolny opracowywany wspólnie przez radę pedagogiczną z uwzględnieniem wniosków z pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi, oraz 

wniosków rodziców. 

  
 Postanowienia końcowe 
 
 

 5 letni Plan  Rozwoju Przedszkola – Koncepcja, jest otwarta i może ulegać modyfikacji. 

 5 letni Plan  Rozwoju Przedszkola – Koncepcja, jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie. 



 5 letni Plan  Rozwoju Przedszkola – Koncepcja, zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna. 

 Zmiany w 5 letnim Planie  Rozwoju Przedszkola mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, Dyrektora Przedszkola i Rady 

Rodziców. 

 Obowiązuje od dnia 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2023 r. 

 

 

 

                                                                                     

„Do wychowania dziecka potrzeba morza miłości i oceanu cierpliwości” 

                                                                                                                   Janusz Korczak 


