
 

 

 

 

 

 

Koncepcja pracy 

Przedszkola Publicznego „Mali Odkrywcy” 

w Dąbrówce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncepcja pracy Publicznego Przedszkola Mali Odkrywcy w Dąbrówce została przygotowana w 

oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. nr 256, 

poz.2752 ze zmianami oraz przepisach wydanych na jej podstawie) i Statut Publicznego Przedszkola Mali 

Odkrywcy w Dąbrówce. 

 

Zatwierdzona Uchwałą Rady Pedagogicznej 
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I. Charakterystyka przedszkola 

Przedszkole to miejsce: 

 wzajemnego szacunku, akceptacji, zaufania i poszanowania praw dziecka,  

 wspierania harmonijnego rozwoju,  

 zadowolenia z sukcesów, będących następstwem własnej aktywności  

i samodzielności,  

 kreatywnego myślenia, rozwijania pasji i zainteresowań,  

 organizowania wielu imprez i uroczystości,  

 radości i wspaniałej zabawy.  

Takim właśnie przedszkolem jest Przedszkole Publiczne „Mali Odkrywcy” w Dąbrówce, 

które istnieje od 1 września 2013 roku. Jest to placówka nowoczesna, dostosowana do 

realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego na najwyższym 

poziomie. Dysponuje sześcioma salami dydaktycznymi do zajęć, bogatą bazą 

dydaktyczna, nowoczesnymi i estetycznymi meblami zgodnymi z obowiązującymi 

normami bezpieczeństwa. Zaplecze sanitarno – higieniczne przedszkola jest 

dostosowane do potrzeb dzieci i wymogów HCCP.  

 Wielość i różnorodność zabawek, materiałów i pomocy edukacyjnych zachęca 

dzieci do kreatywnej, swobodnej zabawy. Przedszkole posiada też pięknie wyposażony 

ogród do zabaw i zajęć na świeżym powietrzu, który jest ogrodzony, przestrzenny                  

i bezpieczny. 

Położenie przedszkola w pobliżu terenów leśnych zachęca do spacerów i wycieczek jak 

też do odkrywania świata przyrody poprzez obserwację, poszukiwanie i doświadczanie.  

Najważniejszym celem pracy naszego Przedszkola jest zapewnienie dzieciom 

takiej edukacji przedszkolnej, która będzie harmonijnie łączyć wychowanie rodzinne            

z wychowaniem przedszkolnym. Dążymy do osiągnięcia przez dzieci dojrzałości 

szkolnej, zapewniając im prawo do szczęśliwego dzieciństwa, wypełnionego przede 

wszystkim swobodną i kreatywną zabawą.  

Zadaniem nauczyciela, pracującego na co dzień z dziećmi jest podmiotowe 

traktowanie każdego dziecka, dostrzegać potrzebę wsparcia i pomocy, jak również 

rozbudzać u niego atmosferę pracy, motywować do samodzielnego i indywidualnego 

działania, odkrywania i poszukiwania. Stosowanie aktywnych metod nauczania                    

to podstawa pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczyciela-

wychowawcy. 

Przedszkole będzie starało się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom dzieci, rodziców              

i pracowników, zapewniając każdej ze stron satysfakcję z wzajemnych relacji. Dlatego 

też współdziałanie wszystkich organów Przedszkola opiera się na zasadach wzajemnego 

poszanowania, u którego źródła leży dialog. 
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II. WIZJA PRZEDSZKOLA 
 

Działaniom wychowawczo – dydaktycznym Przedszkola Mali Odkrywcy  przyświeca 

motto M. Urbana:  

 

Każde dziecko samodzielnie  

Musi odkryć cuda świata, 

Dziwić się, że woda płynie, 

Słońce świeci, motyl lata. 

 

I choć to uczciwie mówiąc 

Dość banalne są odkrycia, 

Potwierdzają, że zdziwienie 

I szukanie to sens życia. 

 

które określa specyfikę Przedszkola nastawioną na stymulację aktywności poznawczej 

przedszkolaka, poprzez stosowanie zabaw twórczych z elementami 

eksperymentowania, badania, odkrywania, obserwowania, doświadczania                                 

i przeżywania.  

 

Jesteśmy przedszkolem odkrywców, 

w którym dzieci poznają otaczający je świat, 

 zgłębiając jego tajemnice, zadając pytania, eksperymentując i  rozbudzając ciekawość. 
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III. MISJA PRZEDSZKOLA 

Poprzez zabawę i naukę Przedszkole ma na celu: 

 tworzenie warunków i wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka 

zapewniając mu prawo do szczęśliwego dzieciństwa wypełnionego swobodną i 

kreatywną zabawą, 

 nauka dzieci samodzielności, pracy zespołowej, zasad dobrej współpracy, szacunku  

i akceptacji drugiego człowieka,  

 promowanie zdrowego stylu życia, przygotowanie dzieci do społecznego                           

i intelektualnego funkcjonowania w społeczeństwie, ,  

 rozwijanie zainteresowań i poszerzanie wiedzy o świecie społecznym, 

przyrodniczym i technicznym,  

 kształtowanie umiejętności logicznego rozumowania i prezentowania swoich opinii 

oraz przemyśleń o świecie, 

 przygotowywanie dzieci do przeżywania sukcesów, ale również do radzenia sobie           

z porażkami,  

 kształtowanie poczucia przynależności  społecznej, regionalnej i narodowej.  

1. Dziecko w naszym przedszkolu jest: 

 ciekawe świata, 

 radosne i ufne w stosunku do nauczycieli, 

 aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola, 

 twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej                 

na rzecz własnego rozwoju, 

 odpowiedzialne i obowiązkowe, 

 kulturalne, uczciwe i prawdomówne. 

Dziecko w wieku przedszkolnym jest z natury ciekawe świata i charakteryzuje                       

je potrzeba odkrywania swojego otoczenia. Pragnie badać, doświadczać, dociekać,               

ale trzeba mu to umożliwić. Stąd kierunek pracy naszego Przedszkola. 

Zabawy i eksperymenty o charakterze badawczym stanowią podstawę wszechstronnego 

rozwoju dziecka. Stwarzając mu odpowiednie sytuacje, które wymagają aktywności, 

samodzielnego działania odkrywania, myślenia przyczynowo-skutkowego, sprawimy,   

że wyzwolimy i umocnimy procesy myślowe małego przedszkolaka. 

Jednocześnie koncepcja rozwija także aktywności: językową, matematyczną, muzyczną, 

plastyczną, ruchową. Dbamy także o rozwój moralny dzieci wprowadzając je w świat 

wartości, wspólnie wypracowując w Przedszkolu „Kodeks Małego Odkrywcy”, który da 

jasne wskazówki na temat pożądanych postaw i właściwego zachowania się w różnych 

sytuacjach. 
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2. Dyrektor  i nauczyciele w naszym przedszkolu: 

Dyrektor dba o możliwie najwyższy poziom usług świadczonych przez przedszkole we 

współpracy z organem prowadzącym.: 

 dba o bezpieczne warunki pobytu i zabawy dzieci w przedszkolu, 

 sprawuje nadzór pedagogiczny nad właściwym procesem dydaktyczno-

wychowawczo-opiekuńczym,  

 inspiruje nauczycieli do poszukiwania aktywnych metod pracy i doskonalenia 

swojego warsztatu, 

 wspomaga młodych nauczycieli w zdobywaniu doświadczeń pedagogicznych, 

 współpracuje z rodzicami w celu wzbogacenia oferty przedszkola, 

 aktywnie współpracuje ze środowiskiem, pozyskuje partnerów do wspólnych 

przedsięwzięć, 

 podejmuje działania promocyjne. 

 

Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje 

pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne w zakresie, języka obcego, gimnastyki 

korekcyjno-kompensacyjnej i logopedii.  

W przedszkolu tworzy się życzliwy i rzeczowy klimat współdziałania. Systematycznie 

doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania i edukacji dzieci.  

Nauczyciel: 

 rozbudza u dzieci ciekawość otaczającym światem, 

 potrafi zainspirować dzieci i dorosłych do podejmowania działań służących 

rozwojowi, 

 jest autorytetem dla wychowanków, 

 głównym celem wszystkich jego działań jest dobro dziecka, 

 dokonują wnikliwej diagnozy możliwości dziecka, jego zainteresowań i zdolności, 

monitorują jego indywidualny rozwój w procesie systematycznych obserwacji            

w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów 

rozwojowych na każdym etapie, 

 organizuje sytuacje edukacyjne dla dzieci i dorosłych uczące radzenia sobie                    

z sukcesem i porażką, 

 zna środowisko lokalne, w którym funkcjonuje przedszkole, 

 potrafi współpracować z rodzicami w zakresie wszechstronnego rozwoju 

dziecka, a także ujednolicenia form oddziaływania wychowawczego rodziny                

i przedszkola, 

 systematycznie doskonali swój warsztat pracy, podnosi swoje kwalifikacje                   

i zdobywa nowe doświadczenia uczestnicząc w różnych formach doskonalenia, 

 wykorzystuje metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne.  
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Należą do nich: 

 metoda samodzielnych doświadczeń, 

 metoda zadań stawianych dziecku, 

 metoda zadań ofertowych, 

 metoda  E. Gruszczyk – Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka”, 

 pedagogika zabawy KLANZA, 

 odimienna metoda nauki czytania I. Majchrzak, 

 ruch rozwijający Weroniki Sherborne, 

 metoda projektu, 

 metoda dobrego startu, 

 techniki parateatralne: drama, bajko terapia, 

 metody problemowe: burza mózgów, gra dydaktyczna, 

inscenizacje. 

3. Pracownicy obsługi w naszym przedszkolu: 

Pracownicy obsługi to grupa osób, bez których sprawna organizacja i dobra praca 

przedszkola byłaby niemożliwa: 

 aktywnie włączają się w życie placówki zgodnie z regulaminem pracy, 

przepisami, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, dbając o dobro i mienie 

przedszkola.  

 wspierają nauczycieli w pracy z dziećmi , 

 dbają, aby w przedszkolu było czysto i bezpiecznie, 

 wykonują czynności obsługowe i opiekuńcze w stosunku do wychowanków 

polecone przez nauczycieli, w sposób miły i kulturalny odnoszą się do dzieci               

i rodziców.  

4. Rodzice  w naszym przedszkolu: 

Przedszkole systematycznie współpracuje z rodzicami/opiekunami i stara się w tym 

zakresie wypracować model polegający na współdziałaniu podejmowanym dla dobra 

dziecka (szczególną troską obejmujemy efektywny przepływ informacji między 

nauczycielami i rodzicami).  

Współpraca z rodzicami/opiekunami obejmuje: 

 współudział w tworzeniu Koncepcji pracy placówki, 

 zapoznawanie ich z programami i zadaniami dydaktyczno-wychowawczymi 

realizowanymi w Przedszkolu, 
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 udzielanie informacji na temat dziecka, jego postępów, osiągnięć i potrzeb oraz  

wspieranie ich działań wychowawczych, 

 współdecydowanie w sprawach przedszkola i wyrażanie swojej opinii na temat 

pracy przedszkola, zajęć dodatkowych, organizacji ważnych wydarzeń 

przedszkolnych podczas zebrań, doraźnych rozmów, ankiet.  

 organizację uroczystości ogólno przedszkolnych i grupowych, warsztatów, zajęć 

otwartych, wycieczek, festynów. 

Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwia podejmowanie konstruktywnych 

działań na rzecz ciągłego podnoszenia jakości pracy przedszkola. 

5. Współpraca ze środowiskiem: 

Przedszkole włącza się także w różnorodne przedsięwzięcia na rzecz środowiska, biorąc 

pod uwagę jego potrzeby i możliwości. 

 współpracujemy ze Szkołą podstawową w Dąbrówce, dzięki czemu dzieci mają 

możliwość stopniowego oswajania się ze szkołą i adaptacją do warunków 

szkolnych, 

 współpraca z Ośrodkiem Zdrowia – szerzenie edukacji pro zdrowotnej, 

 współpraca z Gminną Biblioteką w Dopiewie, 

 współpraca z Sołectwem Dąbrówka i czynny udział w rozwoju wsi, 

 współpraca z Urzędem Gminy Dopiewo, 

 do stałych tradycji należą działania będące przejawem troski o środowisko 

naturalne takie jak „Sprzątanie świata”, Zbiórka nakrętek, „Dzień Ziemi”,  

 udział w akcjach charytatywnych: „Adopcja dla Kenii”, „Góra grosza”. 

6. Organizacja i zarządzanie przedszkolem: 

 Praca naszego przedszkola organizowana jest zgodnie ze Statutem przedszkola, 

arkuszem organizacyjnym i wewnętrznymi regulaminami przy współudziale  

nauczycieli i rodziców.  

 W przedszkolu funkcjonują zespoły zadaniowe nauczycieli, które  wspierają 

działania dyrektora w zakresie tworzenia i prowadzenia odpowiedniej dokumentacji dla 

prawidłowego funkcjonowania placówki, poszukują i wdrażają nowości dydaktyczne 

oraz pozwalają na rozwijanie u nauczycieli umiejętności współdziałania i współpracy. 

  

Zespoły te, to: 

 Zespół do spraw WDN, 

 Zespół do spraw ewaluacji, 

 Zespół do spraw promocji, 

 Zespół edukacyjno – programowy. 
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7. Oferta edukacyjna: 

 Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego 

opierając się na programach dopuszczonych przez dyrektora Przedszkola.  

 Program wychowania przedszkolnego „Od przedszkolaka do pierwszaka”           

Iwony Broda, 

  „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i  D. Zielińskiej, 

 „Nazywanie świata – odimienna metoda nauki czytania” –  I. Majchrzak, 

  Program Wychowawczy Przedszkola Mali odkrywcy, 

  Program Profilaktyki Przedszkola Mali odkrywcy  

 w przedszkolu odbywają się bezpłatne zajęcia dodatkowe finansowane przez 

organ prowadzący: rytmika, j. angielski, tańce z elementami gimnastyki 

korekcyjnej, logopedia dla dzieci 5 i 6 – letnich, religia. 

8. Sylwetka absolwenta 

Nasz absolwent jest: 
 

1) ciekawy świata, samodzielny, zaradny:  

 zaspokaja swoją ciekawość poprzez odkrywanie, doświadczanie                             

i zadawanie pytań, 

 aktywnie wykonuje samodzielne zadania, 

 interesuje się nauką, literaturą i muzyką, 

 ma bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i ich ochronie,  

 osiągnął optymalny dla swego potencjału rozwojowego poziom wiedzy, 

umiejętności i sprawności,  

2) rozważny, odpowiedzialny: 

 dba o swoje zdrowie, higienę osobistą, wygląd,  

 zna i respektuje prawa i obowiązki w grupie i w rodzinie,  

 zna konsekwencje zachowań własnych i innych osób.  

 umie wyrażać i kontrolować swoje emocje,  

 umie radzić sobie w sytuacjach trudnych, 

3) uczciwy, prawdomówny:  

 szanuje własność swoją i cudzą,  

 stosuje powszechnie uznawane normy etycznych zachowań,  

 działa na rzecz społeczności.  

 odróżnia dobro od zła, 

4) kulturalny, szanujący innych:  

 zna i stosuje obowiązujące normy kulturalnego zachowania, 

 szanuje innych ludzi,  
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 tolerancyjny wobec innych przekonań,  

 gotowy do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego.  

5) przygotowany do roli ucznia szkoły podstawowej:  

 aktywny w podejmowaniu działań,  

 dojrzały społecznie i emocjonalnie do pełnienia roli ucznia klasy 

pierwszej,  

 samodzielny,  

 potrafiący współdziałać w zespole, 

 wykazujący motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego. 

 

IV. KIERUNKI DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA 
 

1. Zwiększenie przez nauczycieli skuteczności wykorzystania zdobytej wiedzy w 

pracy z dzieckiem oraz w przeprowadzaniu i opracowywaniu innowacji i 

eksperymentów. 

2. Rozwijanie u wychowanków cech charakteru takich jak: dobroć, empatia, 

otwartość, odporność emocjonalna, samodzielność, kreatywność, wiara we 

własne możliwości, umiejętność współdziałania. 

3. Współpraca z rodzicami płaszczyzną jednolitych oddziaływań wychowawczych. 

4. Promocja wartości wychowania przedszkolnego i pozytywne postrzeganie 

przedszkola w środowisku lokalnym. 

5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju. 

6. Kadra przedszkola dążąca do systematycznego podwyższania swoich kwalifikacji 

zawodowych i poszerzenia zakresu kompetencji. 

V. KRYTERIA SUKCESU 
 

1. Dzieci będą dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole podstawowej. 

2. Rozwinięte będą umiejętności pracy w zespole, samodzielnego wykonywania 

zadań i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 

3. Wzrośnie liczba rodziców biorących udział w organizowanych w przedszkolu 

formach współpracy. 

4. Zwiększy się integracja rodziny z przedszkolem. 

5. Wzrośnie bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne dzieci. 

6. Wzbogacona zostanie baza przedszkola o pomoce dydaktyczne do realizacji wizji 

Przedszkola Mali odkrywcy oraz o sprzęt do ćwiczeń gimnastycznych i  do zabaw 

muzycznych. 

7. Wzrośnie aktywność nauczycieli w podejmowaniu działań innowacyjnych. 
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8. Wzrośnie zadowolenie nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i motywacja 

w dążeniu do osiągania sukcesu. 

9. Wzrośnie pozytywne postrzeganie placówki w środowisku lokalnym. 

10. Zminimalizowane zostaną zachowania niepożądane u dzieci, szczególnie agresji  

i konfliktów. 

 

 

VI. Postanowienia końcowe 
 

Koncepcja Pracy Przedszkola Mali odkrywcy będzie modernizowana i modyfikowana  w 

miarę potrzeb. 

 

Koncepcja ta opracowywana była etapowo od 01.09.2014 do 04.02.2015 przez zespół 

nauczycieli i dyrektora placówki. 

 
 

Konsultowano z Radą Rodziców 15.01.2015 r. 


