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Koncepcja pracy Przedszkola Samorządowego nr 52 Kubusia 

Puchatka na lata 2012- 2017 
 

 

Pozwólmy dzieciom tworzyć swobodnie” 

        /C. Freinet/ 

 

MISJA PRZEDSZKOLA 

 „ Kochać dziecko takim, jakie ono jest i tworzyć mu warunki do 

wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych potrzeb oraz 

pomagać rodzicom w procesie wychowania, opieki i edukacji tak, aby 

opuszczając mury naszego przedszkola z ochotą rozwinęły swoje skrzydła w 

szkole” 
 

WIZJA PRZEDSZKOLA 

 Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, 

pracownikom, otwartą na ich potrzeby. 

 Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny 

rozwój osobowości. 

 Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i 

przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole. 

 Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i 

kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych. 

 Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji. 

 Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i 

skuteczną komunikację interpersonalną. 

 Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola. 

 Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i 

odpowiedzialną kadrę pedagogiczną. 

 Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku. 

 Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania 

gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola. 

 Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom 

pracy. 



Kształcenie: 

1. Założenia programowe, metody pracy 

2. Efekty kształcenia 

3. Oferta edukacyjna 

Opieka i wychowanie: 

1. Adaptacja dziecka 

2. Opieka psychologiczno-pedagogiczna 

3. Współpraca z rodzicami i środowiskiem 

Organizacja i zarządzanie 

1. Organizacja pracy 

2. Pracownicy przedszkola i ich ustawiczny rozwój 

3. Baza przedszkola, pozyskiwanie sponsorów 

4. Promocja przedszkola 

Kształcenie  

Założenia programowe, metody pracy: 

 Innowacyjne metody pracy oparte na Pedagogice Freineta, C. Orffa, Metodzie 

Dobrego Startu M. Bogdanowicz, E Gruszczyk Kolczynskiej, sprzyjające twórczej 

aktywności dziecka w różnych dziedzinach edukacji 

 Podejmowanie działań na rzecz promocji zdrowia, realizowanie programów 

prozdrowotnych„ W zdrowym ciele zdrowy duch”, „Co warto jeść”, „Czyste 

powietrze wokół nas”  

 Realizacja innowacji pedagogicznej „Kubusiowa  Akademia Zdrowia – dzieci i 

rodzice wspólnie dbają o zdrowe życie” 

 Opracowanie autorskich programów edukacyjnych  

 Przeniesienie na grunt przedszkola ciekawych rozwiązań z przedszkoli europejskich 

Tworzenie małych „Centrów Zainteresowań” – kąciki eksperymentalne, badawcze, 

doświadczeń plastycznych, czytelnicze, muzyczne, rekreacyjne itp 

 Realizacja projektu współpracy polsko-łotewskiej „ Po obu stronach tęczy”-  

wyznaczenie nowych kierunków współpracy na kolejne lata 

 Kontynuacja programu edukacji czytelniczej „Mól książkowy” we współpracy z 

Książnica Podlaską oraz programu edukacji patriotycznej „ Jestem sobie Polak mały” 

 Realizacja programu kształcenia w kole plastycznym „Tęcza” 

 Udział w akcjach charytatywnych i ekologicznych na terenie miasta 

 Organizacja kolejnych edycji Międzynarodowego konkursu plastycznego: -               

„Z Kubusiem Puchatkiem przez świat”  

 Zorganizowanie uroczystości jubileuszu 30-lecia przedszkola  

 Coroczne obchody „Urodzin Przedszkola im. Kubusia Puchatka- 14 października” 

 udział w projektach i grantach organizowanych przez miasto 

 opracowanie innowacji pedagogicznych  lub programów edukacyjnych związanych z 

edukacją literacko-logopedyczną oraz Akademią  zdrowego przedszkolaka  przy 

współudziale rodziców. 

 



Efekty kształcenia: 

 Systematyczna diagnoza rozwoju dziecka ,  

 Cykliczne prowadzenie obserwacji, analizowanie efektów i skuteczności działań oraz 

modyfikowanie i wyznaczanie nowych kierunków działań  

 Analizowanie przyczyn trudności i organizowanie pomocy dziecku potrzebującemu 

poprzez opracowanie Planów Działań Wspierających i realizację indywidualnych 

programów pracy z dzieckiem oraz Terapię Sztuką 

 Badanie gotowości szkolnej dziecka  

 Udział dzieci w licznych konkursach, przeglądach, turniejach i olimpiadach 

przedszkolaka 

 Prezentacja umiejętności dzieci na imprezach i uroczystościach przedszkolnych, 

lokalnych i miejskich 

 Prezentacje multimedialne dzieci 

 Monitoring osiągnięć dzieci 

 

Oferta Edukacyjna: 

 Bezpłatne zajęcia dodatkowe dla dzieci: plastyczne, muzyczne, teatralne,  

 Kontynuacja działalności koła „Małego Esperantysty”  

 By niejadek zjadł obiadek- działalność koła kulinarnego dla dzieci i rodziców 

 Cztery pory roku- cykl zajęć terapeutyczno-badawczych dla dzieci i rodziców „Mały 

odkrywca”- cykliczne zabawy badawcze dla dzieci 

 Razem”- cykl zajęć artystycznych i sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i rodziców 

oraz szkoleń dla rodziców 

 Zajęcia dla dzieci z mikrodeficytami – Terapia sztuką, gimnastyka korekcyjna,  

 Zajęcia płatne na życzenie rodziców: nauka j.obcego, zajęcia karate, na basenie, 

rytmika, taniec nowoczesny 

 

Opieka i wychowanie:  
 

Adaptacja dziecka 

 Kontynuacja programu adaptacyjnego dla trzylatków autorstwa A. Mielech pt: 

„Pierwszy Krok” 

 Program wychowawczy przedszkola akceptowany przez rodziców, uwzględniający 

zdobywanie doświadczeń społecznych, respektowanie norm i zasad współżycia w 

grupie,  

 Kontynuacja  współpracy ze Szkołą Podstawowa nr 6 i podejmowanie działań 

ułatwiających sześciolatkowi start w szkole. 

 

Opieka psychologiczno pedagogiczna: 

 Coroczna diagnoza dzieci i objęcie potrzebujących pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w utworzonych zespołach  ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

cykliczna ewaluacja tych działań 

 Kontynuacja współpracy z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczna nr 2 poprzez:  

organizowanie „Szkoły dla rodziców” , dyżury konsultacyjne specjalistów w 

przedszkolu, działalność „Przedszkolnej kawiarenki”- warsztaty z rodzicami, grupy 

wsparcia 

 Podejmowanie wczesnych działań interwencyjnych w pojawiających się problemach 

wychowawczych  

 



 

Współpraca z rodzicami i środowiskiem: 

 

 Promowanie idei przedszkola otwartego  

 Bardzo aktywna i efektywna współpraca z rodzicami oparta na otwartości, 

partnerstwie i współzarządzaniu przedszkolem 

 Wypracowanie systemu motywacji rodziców do chęci uczestnictwa w życiu 

przedszkola 

 Organizowanie różnych form  współpracy z rodzicami: zajęcia otwarte, warsztaty z 

rodzicami, festyny rodzinne, plenery wyjazdowe, imprezy okolicznościowe i 

uroczystości przedszkolne, kontakty indywidualne, galeria przedszkolaka, gazetka 

przedszkolna, aktualizowana strona internetowa www.p52.bialystok.pl , poczta 

elektroniczna przedszkole-52@wp.pl  

 Wspieranie placówki przez rodziców podczas organizacji imprez, uroczystości i 

wycieczek 

 Kontynuacja współpracy z różnymi instytucjami wspierającymi działalność placówki  

m.in.  Bawi, Biały, Hestia, Skok Stefczyka. PZU, Totolotek 

 Dalsza efektywna współpraca z Przedszkolem nr 44 i 39 w Rydze na Łotwie, udział 

dzieci w konkursach plastycznych, muzycznych, wizyty robocze, wymiana 

doświadczeń nauczycieli na wspólnie organizowanych warsztatach, udział nauczycieli 

łotewskich w obchodach jubileuszu naszego przedszkola. 

  Kontynuowanie współpracy ponadnarodowej z innymi przedszkolami biorącymi 

udział w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym ( Litwa , Białoruś, Chorwacja) 

 Realizacja wspólnie podjętych działań edukacyjnych z Książnicą Podlaską 

 Kontynuacja owocnej współpracy z Białostockim Towarzystwem Esperantystów, 

utworzenie grupy esperanckiej rodziców i dzieci 

 aktywna współpraca ze  Spółdzielnią Mieszkaniową „Piaski” 

 Dalsza kontynuacja działań wspierających duchowo pensjonariuszy Domu Pomocy 

Społecznej - wspólne spotkania, prezentacje dzieci, upominki   

 Nawiązanie współpracy z przedszkolami w Polsce imieniem „Kubusia Puchatka” –

wymiana doświadczeń, konferencje 

 

 

 

Organizacja i Zarządzanie: 
 

Organizacja Pracy 

 Modyfikowanie rozkładu dnia w przedszkolu, przestrzeganie wyznaczonych 

warunków zgodnie  z założeniami nowej Podstawy Programowej oraz dostosowanie 

go do potrzeb rodziców- wydłużenie godzin pracy placówki do godziny 18.00 

 Opracowanie corocznych planów działania uwzględniających potrzeby dzieci, 

rodziców, nauczycieli i środowiska 
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Pracownicy przedszkola i ich ustawiczny rozwój: 

 Umiejętne wykorzystanie potencjału i inwencji swoich pracowników 

 Inspirowanie ich do podejmowania działań innowacyjnych i poszukiwania ciekawych 

rozwiązań  

 Stworzenie warunków dla nauczycieli do  systematycznego podnoszenia swoich 

kwalifikacji oraz wstępowania na ścieżkę awansu zawodowego 

 Promowanie efektywnych form doskonalenia  i samodoskonalenia się nauczycieli,  

sprawnie działający WDN w przedszkolu- diagnozowanie potrzeb placówki w 

zakresie doskonalenia się 

 Zmotywowanie nauczycieli do nauki języków obcych, których znajomość będzie nam 

niezbędna w kontaktach i współpracy międzynarodowej. 

 Służenie pomocą i wsparciem szczególnie młodym nauczycielom 

 Dbanie o dobrą atmosferę w pracy poprzez organizację spotkań integracyjnych, 

wycieczek, wyjazdów do kin, teatrów. 

Baza przedszkola i sponsoring; 

 Doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne 

 Dokończenie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w ramach pozyskiwanych 

środków 

 dokończenie remontu pomieszczenia  w piwnicy i utworzenie salki sportowo –

rekreacyjnej oraz zakup wyposażenia ze środków sponsorów 

 Odnowienie sal grupy I, III  oraz szatni 

 Pozyskiwanie  środków finansowych i rzeczowych na realizacje zamierzeń : 

-     udział w konkursach grantowych 

- z przedsiębiorstw i instytucji 

- przez organizację kiermaszy , akcji i loterii 

- zbiórkę i segregację surowców wtórnych 

- sponsoring osób i firm prywatnych 

 dążenie do pozyskiwania wsparcia finansowego od instytucji i organizacji 

pozarządowych w ramach realizacji innowacyjnych projektów pracy dydaktyczno-

wychowawczej 

 udział w przedsięwzięciach i projektach realizowanych w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, POKL itp. 

 

Promocja przedszkola : 

 Promowanie przedszkola poprzez udział w życiu miasta, uczestnictwo w imprezach, 

konkursach i uroczystościach lokalnych 

 Stosowanie skutecznej strategii marketingowej poprzez różnorodne media oraz własną 

aktywność 

 Systematyczne aktualizowanie strony internetowej 

 Promowanie przedszkola poprzez publikacje w prasie oświatowej, lokalnej i  

Internecie 

 Wydanie folderu przedszkola 

 Promowanie przedszkola poprzez prezentacje multimedialne na konferencjach 

miejskich, a także za granicą (Łotwa) 

 Stała współpraca z radiem i Telewizją- Białystok  

 

Koncepcja jest otwarta i może ulec modyfikacjom. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


