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Misja przedszkola 

 

Misja przedszkola jest jednocześnie misją całego Zespołu Edukacyjnego w Osiecznicy: 

 

Jesteśmy Zespołem promującym zdrowie. Dziecko i jego potrzeby są dla nas najważniejsze. Dążymy do wszechstronnego rozwoju wychowanków. 

Uczymy tolerancji, rzetelności, szacunku oraz zrozumienia. Wspieramy rodziców w pracy wychowawczej. Jesteśmy otwarci na współpracę ze 

środowiskiem. Przygotowujemy podopiecznych do życia w zmieniającej się rzeczywistości. 

 

Wizja przedszkola 

1. Zapewnienie opieki i pomocy: 

 Rozpoznajemy potrzeby i problemy dzieci, 

 Organizujemy skuteczne działania w zakresie opieki i niesienia pomocy, 

2. Zapewnienie równości szans: 

 Wspieramy rozwój osobowy dziecka, 

 Uczymy tolerancji i empatii 

 Dbamy o bezpieczeństwo dziecka i uczymy zapobiegania zagrożeniom, 

 Kształtujemy postawy patriotyczne, 

 Promujemy zdrowy styl życia, 

3. Tworzenie środowiska przyjaznego zdobywaniu wiadomości i umiejętności przez dziecko: 

 Określamy wymagania edukacyjne, 



 Rozwijamy kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność korzystania ze zdobytych wiadomości, 

 Zapewniamy różnorodność form i środków, 

 Stosujemy aktywizujące metody pracy, 

4. Zaspakajanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych dzieci: 

 Rozpoznajemy potrzeby i możliwości edukacyjne dzieci, 

 Indywidualizujemy proces kształcenia, 

 Umożliwiamy rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci, 

 

5. Nauka demokracji: 

 Wszyscy: nauczyciele, rodzice i dzieci czujemy się współgospodarzami przedszkola, 

 Przestrzegamy Statutu Zespołu Edukacyjnego, 

6. Bezpieczeństwo w przedszkolu: 

 Spełniamy wymogi bezpieczeństwa i higieny, 

 Posiadamy funkcjonalnie i estetycznie zagospodarowany obiekt, 

7. Sprawny system komunikowania się i zarządzania: 

 Jesteśmy dobrze zorganizowani, 

 Przepływ informacji w Zespole jest efektywny, 

 Zapewniamy łatwość dostępu do informacji, 

8. Nowoczesna oferta edukacyjna: 

 Stwarzamy dzieciom warunki do osiągania sukcesów edukacyjnych, 

 Oferujemy bogatą ofertę edukacyjną, 

9. Podwyższanie jakości pracy przedszkola: 



 Diagnozujemy potrzeby i oczekiwania dzieci i rodziców, 

 Wyznaczamy kierunki zmian i je realizujemy, 

10. Podnoszenie walorów bazy placówki: 

 Modernizujemy pomieszczenia i wyposażenie, 

 Wzbogacamy zasoby środków dydaktycznych, 

11. Kształtowanie jakości potencjału kadrowego: 

 Podnosimy swoje kwalifikacje, 

 Dbamy o wysoki poziom edukacji dzieci, 

 

Główne kierunki pracy przedszkola: 

1.  Promocja zdrowia. 

2.  Rozwój dziecka na miarę jego możliwości. 

3.  Wyjazdy edukacyjne. 

4.  Integracja przedszkola ze szkołą. 

5.  Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym. 

6.  Rozwój bazy przedszkola. 

 

 

 

Priorytety pracy przedszkola 

1. Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka w różnych kierunkach jego działalności,  

2. Sprzyjanie indywidualnemu rozwojowi dziecka, dostosowanie wymagań do jego potrzeb i możliwości.  



3. Rozwijanie postaw twórczych dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy, 

4. Aktywizowanie rodziców do udziału w życiu przedszkola - efektywne angażowanie w realizację zadań zawartych w koncepcji.  

5. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w procesie wychowania i edukacji.  

6. Organizowanie warunków działalności przedszkola, pozwalających na zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa.  

7. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli.  

8. Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantującego właściwą realizację zadań placówki.  

9. Przestrzeganie i upowszechnianie praw dziecka.  

10. Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym. 

Metody pracy w przedszkolu 

1. Metody aktywne,  

2. Kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona , 

3. Metoda Dobrego Startu  (Marta Bogdanowicz). 

4. Metoda nauczania matematyki - Edyta Gruszczyk - Kolczyńska. 

5. Ruch rozwijający Weroniki Sherborne. 

6. Elementy muzykoterapii, relaksacji. 

  Nasz absolwent:  

 jest samodzielny w zakresie samoobsługi, 

 jest ciekawy poznawczo i aktywny twórczo, 

 zna i wykorzystuje zasady dobrego wychowania, 

 dobrze komunikuje się z innymi ludźmi, potrafi współpracować, 



 aktywnie uczestniczy w życiu rodzinnym, życiu przedszkola i grupy, 

 zna swoje prawa i obowiązki, przejawia postawy szacunku i tolerancji wobec ludzi i przyrody, 

 zna swoje mocne strony, umie je wykorzystać,  

 wykazuje umiejętność radzenia sobie z trudnościami, 

 potrafi określić swoje potrzeby, 

 kieruje się zasadami bezpieczeństwa w sytuacjach życiowych, jest świadomy różnych zagrożeń, 

 dba o swoje zdrowie, jest sprawny fizycznie i chętnie uczestniczy w różnych formach ruchu, 

 ma świadomość własnej tożsamości, czuje się Polakiem, 

 jest gotowy do podjęcia nauki w szkole. 

 

 

Stosowane w przedszkolu nagrody: 

 pochwała indywidualna, 

 pochwała przed całą grupą, 

 pochwała przed rodzicami, 

 oklaski, 

 zaznaczenie pozytywnego zachowania na tablicy „światła” (motywatory), 

 przydział funkcji, 

 

Środki zaradcze stosowane w przedszkolu za nieprzestrzeganie ustalonych form zachowań: 

 upomnienie ustne (tłumaczenie i wyjaśnienie), 

 czasowe odebranie przydzielonych funkcji, 



 chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy, 

 poinformowanie rodziców o zachowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lp. Kierunki pracy 

przedszkola 

Podejmowane działania Monitorowanie 

działań  

Ewaluacja – stopień 

realizacji 

1. Promocja zdrowia 1. Bezpieczeństwo i zdrowie dziecka. 

 

Bądź bezpieczny w domu, w przedszkolu, na ulicy: 

a) Bezpieczeństwo dzieci zadaniem planowanym i realizowanym w 

sposób odpowiedzialny przez nauczycieli i pracowników 

przedszkola. 

Przestrzeganie zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną 

regulaminów: 

Wpajanie zasad bezpiecznego zachowania się w życiu codziennym; 

Właściwa organizacja procesu opiekuńczego w placówce; 

 

Spotkania edukacyjne umożliwiające zapoznanie się dziecka z 

sytuacjami niebezpiecznymi. Pogadanki dla dzieci na tematy 

związane z ich bezpieczeństwem – wizyta funkcjonariuszy policji.  

Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej – kontynuacja 

spotkań z kołem PCK 

2. Ruch w codziennej pracy przedszkola przyczynkiem do ogólnego 

wychowania dziecka: możliwości poznania samego siebie, swojego 

ciała oraz otaczającej przestrzeni. 

a) kształtowanie postaw i zachowań dzieci w trosce o swój rozwój i 

zdrowie. 

b) prowadzenie zajęć ruchowo-sportowych w sali gimnastycznej i w 

ogrodzie przedszkolnym. 

c) zachęcanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w zabawach i grach 

 sportowych. 

 

Nauka sportowego zachowania się; Wprowadzenie zasad zdrowej 

rywalizacji. 

 

 

 

 

 

Przestrzeganie 

regulaminów, opieka 

nad dziećmi 

pracowników 

przedszkola i 

nauczycieli, 

Utrwalanie zasad 

bezpieczeństwa, 

Spotkanie z 

funkcjonariuszem 

policji w Krośnie 

Odrz. 

PCK scenka 

poglądowa dla 

przedszkola  

Zabawy ruchowe na 

powietrzu i w sali, 

 

 

Przestrzeganie zasad 

rywalizacji 

sportowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Szerzenie oświaty zdrowotnej i propagowanie zdrowego trybu 

życia i żywienia w domu i w przedszkolu. Przyswajanie wiadomości 

na temat podstawowych czynników warunkujących zdrowie. 

a) cykl spotkań edukacyjnych organizowanych w trosce o zdrowie 

naszych wychowanków :  

- Pielęgniarka – „Walczymy z otyłością”, 

- Kącik przyrody – „Witaminki, witaminki”, 

- „Dary sadów i ogrodów” – przygotowanie degustacja wykonanych 

przez dzieci podczas zajęć surówek i sałatek. 

b) Gazetka dla rodziców – promocja zdrowia, zamieszczanie 

artykułów o tematyce związanej z aktywnym i zdrowym stylem 

życia. Informowanie o podejmowanych na terenie placówki 

działaniach i zachęcanie do uczestnictwa w nich. 

c) „Zdrowe odżywianie” – wzbogacenie przedszkolnego jadłospisu. 

 

4. Dbamy o nasze środowisko. 

a) Dbanie o przyrodnicze otoczenie przedszkola (ogród 

przedszkolny) – jego bezpieczeństwo i czystość. 

b)Wskazanie dzieciom sposobów troski o środowisko. 

- dokarmianie ptaków w czasie zimy, 

- zdobywanie wiedzy o otoczeniu przyrodniczym, 

- działania proekologiczne przedszkola w obszarach dotyczących: 

oszczędzania energii, segregowania odpadów, oszczędzania wody, 

wyrabiania proekologicznych nawyków wśród personelu, 

wychowanków i ich rodziców 

 

5. Udział w programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury” – realizacja 

programu o tematyce przyrodniczej i ekologicznej. 

 

6. Przystąpienie do ogólnopolskiego programu edukacji zdrowotnej 

AKADEMIA AQUAFRESH – program profilaktyki jamy ustnej. 

 

 

Cykliczne spotkania z 

pielęgniarką (zapis w 

dzienniku), 

 

 

Uprawy 

 

Zajęcia w grupach 

 

 

Gazetka w szatni 

 

Jadłospis do wglądu 

w szatni 

 

Pracownicy 

przedszkola 

 

Wycieczka do lasu, 

Spotkania z leśnikiem 

Segregowanie śmieci, 

  

Przykłady z literatury 

 



2. Rozwój dziecka 

na miarę jego 

możliwości 

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Krośnie 

Odrzańskim. 

 

Rozwijanie talentów i zainteresowań dzieci 

Prowadzenie zajęć 

logopedycznych. 

Badania 

przesiewowe, 

Udział w zajęciach 

rytmicznych, 

konkursach 

plastycznych, udział 

w zajęciach języka 

angielskiego oraz 

karate dla dzieci, 

udział w różnych 

konkursach. 

 

 

 

 

3. 

 

 

Wycieczki 

edukacyjne 

I Wycieczki przyrodnicze 

 

1. „Jesienne prace w ogrodzie” – wycieczka do ogrodu. 

2. „Jesienne dary z parku” – wycieczka do parku, oglądanie pomnika   

    przyrody. 

3. „Co słychać w lesie?” – wycieczka do lasu – spotkanie z  

    leśnikiem. 

4. „Zima w parku” – wycieczka do parku. 

5. „Kto mieszka w stawie” – wycieczka nad pobliski staw, spotkanie  

    z ichtiologiem. 

 6. „Wiosenne prace na polu” – wycieczka na pole, spotkanie z   

     rolnikiem. 

7. „Wiosna na łące” – wycieczka na łąkę. 

8. „Z wizytą u bocianów” – wycieczka do Muzeum Bociana Białego  

    w Kłopocie. 

 

II Wycieczki wzbogacające wiedzę dzieci o najbliższej i dalszej   

    okolicy. 

 

Wycieczki 

monitorowane będą 

poprzez: 

- zamieszczanie 

informacji na tablicy 

informacyjnej dla 

rodziców, 

- fotografie i notatki 

w kronice 

przedszkolnej, 

- informacje (zdjęcia) 

i notatka na stronach 

internetowych 

związanych z 

działalnością 

przedszkola. 

 



 

1. Wycieczka ulicami wioski – poznanie okolicy, krajobrazów,  

    miejsc użyteczności publicznej, zakładów pracy. 

2. „Śladami przeszłości” – poznawanie zabytkowych, historycznych   

    miejsc w najbliższej okolicy. 

3. Wycieczka do Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim. 

4. Poznawanie miejscowych zakładów pracy: wycieczka do   

    sklepu, do piekarni, do nadleśnictwa. 

5. Poznawanie zamiejscowych zakładów pracy: wycieczka do   

    Urzędu Miasta w Krośnie Odrz., do Straży Pożarnej w Krośnie  

    Odrz., ? 

 

III Wycieczki kulturalno- rozrywkowe 

 

1. Wycieczka do teatru. 

2. Wycieczka do kina. 

3. Wycieczka do Muzeum Wojskowego w Drzonowie. 

4. Wycieczka do Parku Krasnala w Nowej Soli. 

5. Wycieczka do Mini-Zoo w Mostkach. 

 

IV Sport i zabawa 

 

1. Wyjazd do Hali Widowiskowo-Sportowej w Krośnie Odrz. –   

    Międzyprzedszkolny Turniej Mikołajkowy. 

2. Zabawy integracyjne – wyjazd do Sali Zabaw w Krośnie Odrz. 

3. Wycieczka rowerowa „Rajd Rodzinny”. 

  

4. Integracja 

przedszkola ze 

szkołą 

1. Śledzenie losów absolwentów przedszkola – zebranie informacji o 

    przygotowaniu dzieci przedszkolnych do podjęcia nauki w szkole     

    - przeprowadzenie ankiety z nauczycielem klasy I oraz z      

    rodzicami absolwentów. 

2. „Wizyta w szkole” – zapoznanie z budynkiem i rozkładem       

 

Ankieta skierowana 

do wychowawcy 

klasy I oraz do 

rodziców uczniów 

 



    pomieszczeń szkolnych. 

3. Wykorzystanie pomieszczeń szkolnych do zajęć rozwijających  

    umiejętności dzieci – zajęcia ruchowe w sali gimnastycznej,  

    poszerzanie doświadczeń dzieci w zakresie posługiwania się  

    urządzeniami multimedialnymi (zajęcia w sali komputerowej),   

    zabawy integracyjne w świetlicy szkolnej. 

4. Uczestnictwo dzieci przedszkolnych w zajęciach organizowanych  

    w sali klasy I. 

5. Udział dzieci przedszkolnych i uczniów w organizowanych na              

    terenie szkoły lub przedszkola teatrzyków , koncertów, spotkań itp 

6. Udział dzieci przedszkolnych w konkursach organizowanych  

    przez szkołę. 

7. Współudział przedszkola i szkoły w imprezach: Wielka Orkiestra  

    Świątecznej Pomocy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziców,   

     Dzień Dziecka itp. 

8. Współpraca z logopedą – uczestnictwo dzieci w zajęciach   

     logopedycznych na terenie szkoły. 

9. Udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę  

    m.in. zbieranie produktów na świąteczne paczki, „Góra grosza”,  

    zbieranie nakrętek, baterii itp. 

10. „Kółko zdrówko” – spotkania w przedszkolu – poszerzenie  

      wiedzy i doświadczeń dzieci na temat zdrowia. 

11. Cykliczne spotkania z uczniami klasy III – „Uczniowie czytają  

       przedszkolakom”. 

12. „Tydzień z książką” – słuchanie utworów literackich czytanych  

      przez uczniów klasy VI. 

13. Zaproszenie do przedszkola na spotkanie z rodzicami  

      nauczyciela klasy I – „ Jak pomóc dziecku bezstresowo   

      przekroczyć próg klasy I” 

14. „Będę uczniem’ – udział w pierwszej lekcji , podjęcie zadań  

      edukacyjnych proponowanych przez nauczyciela. Zapoznanie z   

      nauczycielem  klasy I.  

klasy I. 

 

 

Zdjęcia, zaplanowany 

harmonogram 

działań. 

Informacja na tablicy 

dla rodziców. 

Zdjęcia 

 

Dyplomy, 

potwierdzenie 

uczestnictwa, zdjęcia 

(kronika, strony 

www), informacja dla 

rodziców. 

Potwierdzenie i 

zgoda rodziców. Plan 

zajęć. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapis w dzienniku 

Lista obecności, 

zdjęcia 

 

 

 



15. Współudział w szkoleniach rady pedagogicznej w szkole. 

16. Współpraca z pedagogiem szkolnym: wzajemna wymiana  

       informacji na temat dzieci, pomoc w nawiązaniu kontaktów z             

      rodzicami, wymiana doświadczeń. 

 

 

 

 

 

 

Protokoły, 

potwierdzenie 

uczestnictwa, zapis 

obserwacji 

 

 

5. 

 

 

Współpraca z 

rodzicami i  ze 

środowiskiem 

lokalnym 

Współpraca z rodzicami 

 

1. Zebrania grupowe z rodzicami: dotyczące organizacji pracy                                 

    przedszkola, zamierzeń wychowawczo-dydaktycznych na nowy  

    rok szkolny, zapoznanie z podstawą programową, zapoznanie z    

    programem wychowawczym i profilaktycznym,  zapoznanie   

    rodziców z charakterystyką rozwojową dziecka, dotyczące  

   diagnozy postępów dzieci (październik, styczeń, maj). 

2. Prezentacja działań przedszkola na łamach „gazetki   

    przedszkolnej” oraz strony internetowej. 

3. Prowadzenie „kącika dla rodziców”, w którym zamieszczane są   

    bieżące informacje dotyczące organizacji pracy grupy. 

4. Organizowanie spotkań o charakterze rodzinnym: spotkanie   

    wigilijne, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziców, Dzień Dziecka     

    itp. 

5. Uczestnictwo rodziców w „zajęciach otwartych”- umożliwienie   

    rodzicom obserwacji własnego dziecka na tle grupy. 

6. Systematyczne prowadzenie wystaw grupowej działalności   

    twórczości dziecięcej. 

7. Organizacja „kontaktów indywidualnych”  z rodzicami -  

    przekazywanie informacji na temat rozwoju dziecka, jego   

    osiągnięć i trudności , określanie kierunków współpracy w  

    zakresie wspomagania dziecka. 

8. Organizowanie spotkań ze specjalistami na tematy interesujące   

 

 

 

 

Protokoły, lista 

obecności. 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia, relacje, 

notatki. 

 

 

 

 

 

Wpis w dzienniku 

 

 

 

 

 



    rodziców. 

9. Angażowanie rodziców do działań na rzecz grupy, przedszkola: 

    1)  pomoc przy organizacji uroczystości grupowych oraz   

         przedszkolnych, 

    2) współorganizacja przedsięwzięć przedszkolnych, tj. kiermasze   

        świąteczne, festyny, akcje charytatywne,  

     3)   pomoc przy organizacji wycieczek,  

     4)   udział w projekcie „Spotkajmy się przy książce”, 

     5)   sponsoring na rzecz grupy, przedszkola. 

10. Współpraca Rady Rodziców z Dyrektorem placówki. 

 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym 

 

I Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Krośnie     

   Odrzańskim 

 

1. Diagnozowanie dzieci - przeprowadzenie badań przesiewowych   

    wzroku, słuchu i mowy wśród dzieci 5-6 letnich przez  

    specjalistów poradni. 

2. Opiniowanie dzieci na podstawie przeprowadzonych badań,   

    zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. 

3. Udzielanie dzieciom oraz rodzicom bezpośredniej pomocy  

     psychologiczno-pedagogicznej – udzielanie porad i   

    instruktażu do pracy z dzieckiem w domu i w przedszkolu. 

4. Działania informacyjno-szkoleniowe dla rodziców –  

   organizowanie spotkań dla rodziców na terenie przedszkola 

    z udziałem pracowników poradni ( formy warsztatowe) 

5. Udzielanie nauczycielom wsparcia merytorycznego w zakresie  

     pracy z dzieckiem - organizowanie indywidualnych konsultacji  

     z pracownikami poradni. 

6. Opracowywanie wspólnie ze specjalistami z poradni programów  

    indywidualnych dla dzieci z orzeczeniami. 

 

 

 

Deklaracja pomocy w 

uroczystościach. 

Protokoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgoda rodziców, 

wpis w dzienniku. 

 

Opinie o dziecku. 

Dodatkowe 

informacje o dziecku, 

Wpis w dzienniku, 

potwierdzenie 

przeprowadzenia 

spotkania, lista 

obecności, materiały 

dydaktyczne, 

programy. 

 

 



7. Korzystanie przez nauczycieli z warsztatów i szkoleń     

    prowadzonych w PPP w Krośnie Odrz. 

 

II Współpraca z Powiatową Komendą Policji w Krośnie Odrz. 

 

1. Współpraca w zakresie realizacji projektu „Bezpieczna zerówka”   

     – cykl spotkań edukacyjnych z policjantem i strażnikiem   

     miejskim. 

2. Spotkanie z policjantem w celu zapoznania z jego pracą. 

3. Włączenie policji w bezpośrednie czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci   

     - kontrola pojazdów dokonywana przed wyjazdami na wycieczki  

     autokarowe. 

4. Udział policji w projekcie „Spotkajmy się przy książce’ 

 

III współpraca ze Strażą Pożarną 

 

1. Spotkanie ze strażakami w przedszkolu - zaprezentowanie przez  

   strażaków sprzętu gaśniczego oraz rozmowa na temat ostrożnego  

   obchodzenia się z ogniem oraz sposobu zachowania się w razie    

   pożaru. 

2. Wycieczka do straży pożarnej w Krośnie Odrzańskim – 

wzbogacanie wiedzy na temat pracy strażaków, składanie życzeń z 

okazji Dnia Strażaka. 

3. Przeprowadzenie próbnej ewakuacji dzieci, nauczycieli i    

    pracowników z budynku przedszkola. 

4. Udział w projekcie „Spotkajmy się przy książce” 

 

IV Współpraca z biblioteką 

1. Udział przedszkolaków w zajęciach bibliotecznych. 

2. Korzystanie z księgozbioru bibliotecznego przez dzieci. 

3. Realizacja wspólnego projektu: „Spotkajmy się przy książce”. 

4. Udział dzieci w konkursach organizowanych przez bibliotekę. 

 

Potwierdzenie 

uczestnictwa 

 

 

 

Zdjęcia, notatki, 

dyplomy, wpis w 

dzienniku 

 

 

Zdjęcia, 

podziękowania 

 

 

 

Wpis w dzienniku, 

relacja (kronika, 

strony www), zdjęcia, 

podziękowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan współpracy. 

Dyplomy. 

Podziękowania. 

Zdjęcia i zapis w 



5. Uczestniczenie najstarszych przedszkolaków w uroczystości      

    „Pasowania na czytelnika”. 

6. Udział przedszkola w „Dniach książki” – słuchanie utworów   

    literackich czytanych przez uczniów klasy VI. 

7. Wyjazd do Biblioteki Miejskiej w Krośnie Odrz. 

8. Spotkanie z pracownikami Biblioteki Miejskiej w ramach projektu   

    „Spotkajmy się przy książce”. 

 

V Współpraca z Pielęgniarką 

 

1. Spotkania (pogadanki) z pielęgniarką mające na celu 

    kształtowanie nawyków higieniczno – zdrowotnych . 

2. Zaproszenie lekarza pediatry lub stomatologa na spotkanie z   

    rodzicami. 

3. Składanie życzeń pracownikom Służby Zdrowia  

4. Zaproszenie do przedszkola ratowników medycznych - poznanie  

    sprzętu i zasad udzielania pierwszej pomocy, przypomnienie   

    telefonicznych numerów ratunkowych. 

5. Udział w projekcie „Spotkajmy się przy książce”. 

 

VI Współpraca z lokalnymi zakładami pracy 

 

1. Wycieczki do lokalnych zakładów pracy – sklep, piekarnia, zakład      

     rybacki, nadleśnictwo. 

2. Zapraszanie do przedszkola ludzi prezentujących ciekawe zawody. 

3. Zapraszanie przedstawicieli firm i zakładów na uroczystości  

    przedszkolne. 

4. Udział leśnika w projekcie „Spotkajmy się przy książce”. 

 

 

 

 

dzienniku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak powyżej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak powyżej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII Współpraca z władzami lokalnymi. 

 

1. Wycieczka do budynku Urzędu Miasta - zapoznanie dzieci z pracą   

    urzędu. 

2. Nawiązanie kontaktów z władzami poprzez spotkania z okazji   

    uroczystości przedszkolnych. 

3. Składanie okolicznościowych życzeń pracownikom gminy z  

    okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. 

4. Bieżące konsultacje dyrektora z przedstawicielami władz    

    samorządowych dotyczące funkcjonowania przedszkola. 

5. Udział w imprezach organizowanych przez władze lokalne –   

    Rybobranie, Powiatowe Przeglądy Zespołów Dziecięcych. 

6. Udział przedstawicieli władz w projekcie „Spotkajmy się przy   

    książce”. 

 

VIII  Współpraca z Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrz. 

 

1. Dofinansowanie posiłków dzieciom znajdującym się w trudnej   

    sytuacji materialnej. 

2. Wspieranie rodzin potrzebujących pomocy - udzielanie doraźnej    

    pomocy finansowej i rzeczowej. 

 

IX Współpraca z CAK Zamek w Krośnie Odrz. 

 

1. Wycieczki do Zamku Piastowskiego. 

2. Udział w warsztatach i konkursach organizowanych przez CAK  

    Zamek. 

3. Organizowanie warsztatów, spotkań na terenie przedszkola przy   

    współudziale pracowników CAK Zamek. 

 

 

 

 

 

Zaproszenia na 

uroczystości, zdjęcia, 

kartki 

okolicznościowe, 

zapis w protokołach 

rady pedagogicznej, 

zdjęcia, relacje, 

podziękowania. 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje dla 

rodziców, decyzje 

OPS. 

 

 

 

 

Zdjęcia, dyplomy, 

podziękowania, 

relacje, informacje 

dla rodziców. 

 

 

 

 



X Współpraca z Sołectwem w Osiecznicy: 

 

1. Udział w imprezach okolicznościowych organizowanych przez   

    sołectwo. 

2. Pozyskiwanie pomocy sołectwa w organizowaniu imprez  

    przedszkolnych. 

3. Zapraszanie przedstawicieli sołectwa na imprezy przedszkolne. 

 

 

Zdjęcia, notatki, 

podziękowania. 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

Rozwój bazy 

zespołu 

 

1. Modernizacja placu zabaw oraz doposażenie w zabawki. 

2. Zakup pojemników lub skrzyń na plac zabaw do przechowywania  

    zabawek podwórkowych. 

3. Zakup sprzętu multimedialnego – laptop, tablica multimedialna,   

    rzutnik. 

4. Systematyczne doposażenie przedszkola w zabawki i pomoce   

    dydaktyczne. 

 

 

Zapis w księgach 

inwentarzowych. 

Notatka o 

dokonanych 

zakupach w ewaluacji 

koncepcji po każdym 

roku realizacji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ewaluacja koncepcji pracy 

 

Przyjęto, że bieżące wykonanie Koncepcji pracy będzie monitorowane przez dyrektora przedszkola, a raz w roku zostanie dokonane 

podsumowanie realizacji zaplanowanych celów na podstawie: 

 obserwacji zajęć, 

 obserwacji dzieci – osiąganie dojrzałości szkolnej oraz  śledzenie losów absolwentów, 

 opinii rodziców, 

 analizy mocnych i słabych stron przedszkola. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Koncepcja pracy przedszkola jest otwarta, może ulegać modyfikacji. Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady 

Pedagogicznej, Dyrektora Przedszkola i  Rady Rodziców. 

2.  Szczegółowe cele, zadania i zamierzenia pracy przedszkola są zawarte w programach: adaptacyjnym, wychowawczym,  

i współpracy z rodzicami oraz w rocznym planie pracy przedszkola, który jest spójny z przyjętą koncepcją. 

3.  Koncepcja pracy przedszkola jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie. 

4.  Koncepcję pracy przedszkola zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



Formy współpracy z rodzicami 

 

 zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców, 

 konsultacje indywidualne z nauczycielami, 

 prowadzenie kącika dla rodziców (informacje, wystawy prac dziecięcych), 

 organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców, 

 organizacja warsztatów z rodzicami, 

 organizacja szkoleń dla rodziców, 

 organizacja uroczystości, inscenizacji, konkursów, 

 włączanie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych, 

 konkursy, wycieczki, 

 angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola, 

 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym 

Współpracujemy z : 

 Urzędem Miasta w Krośnie Odrz., 

 Powiatową Komendą Policji w Krośnie Odrz., 

 Strażą Pożarną w Krośnie Odrz., 

 Nadleśnictwem w Osiecznicy, 

 Biblioteką Publiczną w Osiecznicy, 

 Biblioteką Publiczną w Krośnie Odrz. 

 Sołectwem oraz Stowarzyszeniem Kobiet w Osiecznicy, 



 CAK Zamek w Krośnie Odrz., 

 Szkołą Podstawową w Osiecznicy, 

 Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Krośnie Odrz. 

 Pielęgniarką 

 

 

 

 

Promocja przedszkola 

 

 występy i przedstawienia dzieci na forum środowiska lokalnego wsi oraz miasta Krosno Odrz., 

 popularyzowanie wychowania przedszkolnego w środowisku, 

 zamieszczanie informacji o wydarzeniach w przedszkolu na stronach internetowych, 

 organizowanie  uroczystości, prezentacja umiejętności dzieci, 

 redagowanie notatek w prasie lokalnej, 

 dbałość o estetykę przedszkola – dekoracje stosowne do pory roku, uroczystości lub wydarzenia,  

 upowszechnianie informacji o działalności przedszkola – gazetki dla rodziców, 

 


