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KKKOOONNNCCCEEEPPPCCCJJJAAA   PPPRRRAAACCCYYY   PPPUUUBBBLLLIIICCCZZZNNNEEEGGGOOO   

PPPRRRZZZEEEDDDSSSZZZKKKOOOLLLAAA   NNNRRR   222111   WWW   KKKAAALLLIIISSSZZZUUU   

IIIMMM...   EEEKKKOOOLLLUUUDDDEEEKKK 

OPRACOWANA NA LATA  2018 -2023 

 

„Nie zmuszajmy dzieci do aktywności 

lecz wyzwalajmy aktywność 

Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia, 

Nie żądajmy lecz przekazujmy. 

Pozwólmy dzieciom pytać i rozwijajmy ich umysł, 

Tak by same chciały chcieć” 
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I. WSTĘP I MOTTO 

1.1 Podstawa prawna 

 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292) 

 Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) 

 Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 oraz z 2017 r. poz. 60). 

 Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 

przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.  (Dz. U. z 2017 r., poz.356) 

 Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. 2017, poz.1611) 

 Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2017, poz.  1658) 

 Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych  

 Statut przedszkola 
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II. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA 

 

2.1 Historia przedszkola 

Budynek przedszkola jest umiejscowiony (w Piwonicach) w Kaliszu przy ulicy Wykopaliskowej 45.  

Piwonice to do niedawna wieś leżąca na peryferiach Kalisza, która została włączona w granice miasta w 1980 r. 

Piwonice położone są na wysokim brzegu Prosny, na którym – poczynając od roku 1886 – prowadzono prace archeologiczne, które 

potwierdziły, że istniejąca tu przedhistoryczna osada wchodziła w skład Ptolemeuszowej Calisii z I wieku naszej ery. 

 

2.2 Baza i lokalizacja przedszkola 

Publiczne Przedszkole nr 21 im. „Ekoludek” w Kaliszu wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu. Budynek 

przedszkola jest umiejscowiony  w dzielnicy Piwonice w Kaliszu przy ulicy Wykopaliskowej 45.   Lokalizacja przedszkola – wśród zieleni, z 

dala od hałasu i ruchu samochodowego wpływa pozytywnie na proces wychowawczo – dydaktyczny i opiekuńczy. Obok budynku 

przedszkola znajduje się nowa sala gimnastyczna oraz boisko sportowe, z którego korzystają uczniowie szkoły, przedszkolacy oraz 

mieszkańcy środowiska lokalnego. Do terenu zespołu przynależy również parking przeznaczony dla samochodów pracowników oraz 

rodziców dzieci przywożonych do szkoły i przedszkola.  

Budynek przedszkola posiada 3 sale dydaktyczne, hol, szatnię, kuchnię, magazyn żywności, toaletę oraz pomieszczenie administracyjno – 

kancelaryjne. Ponieważ jest to budynek stary, wymaga nieustannych remontów i modernizacji.  Na przestrzeni kilku lat udało nam się 

wiele zmienić w zakresie bezpieczeństwa, estetyki oraz unowocześnienia bazy lokalowej.  

W ostatnim okresie wyremontowaliśmy całkowicie dach przedszkola i zmieniając jego pokrycie. Wymieniliśmy wszystkie okna w 

przedszkolu na plastikowe, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, zakupiliśmy meble do poszczególnych pomieszczeń. wymieniliśmy również 

piec, rury i grzejniki c.o. na nowe oraz zamontowaliśmy wkład kominowy. Wykonaliśmy estetyczną elewację budynku oraz podłączyliśmy 

przedszkole do kanalizacji miejskiej.  
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Od kilku lat systematycznie remontujemy poddasze przedszkola, aby zaadoptować je na sale dla dzieci , a tym samym poprawić im 

warunki do wypoczynku, nauki i zabawy.  

W celu zapewnienia bezpiecznego, spełniającego normy bhp dojścia na piętro budynku, w 2015 roku dobudowano klatkę schodową, 

wyposażoną w normatywne schody oraz wyjście ewakuacyjne z nowoczesnym systemem oddymiania pomieszczenia. Dzięki temu 

przedsięwzięciu w przyszłości zaadaptujemy poddasze na sale dla przedszkolaków oraz pomieszczenia socjalne dla nauczycieli i 

pracowników obsługi i administracji. Dzięki przeprowadzonej modernizacji przedszkolaki zyskały nową, bardziej przestrzenną łazienkę i 

estetycznymi zabudowami kabin WC.  

Udało nam się również dostosować pomieszczenie kuchenne do przepisów bhp oraz wymagań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

Powiększyliśmy główny hol przedszkola i zakupiliśmy nowe szafki indywidualne dla dzieci. Staramy się również  co roku, systematycznie 

odnawiać nasze sale przedszkolne. 

Zadbaliśmy również o bezpieczeństwo dzieci w czasie zabaw w ogródku przedszkolnym. Zakupiliśmy nowe sprzęty i huśtawki oraz 

poprawiliśmy estetykę ogródka, nasadzając nowe krzewy oraz tworząc dekoracyjne klomby z kolorowych kamieni i różnych odmian roślin 

Organizacyjnie przedszkole przygotowane jest na przyjęcie 68 dzieci  

w 3 oddziałach wiekowych (dla 3, 4, 5 i 6 - latków ). Placówka jest czynna od godz. 6.00 do godz. 16.00, a uczęszczające do niego dzieci 

mogą korzystać z 3 posiłków: śniadania, obiadu i podwieczorku. 

Przedszkole dzięki swojej lokalizacji z dala od zgiełku ulicznego, stwarza sytuacje do codziennego obcowania z przyrodą.  Dzięki temu nasi 

wychowankowie już od najmłodszych lat uczestniczą w różnych formach kształtujących szacunek do przyrody, swoje emocjonalne podejście 

do niej i dbają o nią. Dlatego też 8 października 2009 roku po wielu latach zbiegów przedszkole otrzymało imię „ Ekoludek ”,  o czym 

zadecydowali: rodzice, dzieci i pracownicy naszego przedszkola. Nasi wychowankowie są dumni z imienia przedszkola, a sami o sobie 

mówią „Małe Ekoludki”. Przedszkole nasze od wielu lat współpracuje z wieloma instytucjami, firmami i placówkami, propagującymi treści 

ekologiczne.  Naszymi głównymi partnerami zastali:  Wydział Ochrony Środowiska w Kaliszu, Nadleśnictwo w Kaliszu, Gołuchowie i 

Antoninie, PUK w Kaliszu, Ośrodek Kultury Leśnej „Las Winiarski”. Od 2005 roku przedszkole jest organizatorem międzyprzedszkolnego 
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konkursu ekologicznego dla przedszkoli miasta Kalisza pt. : „ Niezwykły spacer z Ekoludkiem” ,który z roku na rok cieszy się coraz 

większym uznaniem i powodzeniem.  

W 2013 r. przedszkole uzyskało Międzynarodowy certyfikat Zielona Flaga, który jest ogromnym wyróżnieniem i uznaniem dla naszych 

ekologicznych działań. Od 2014 roku przedszkole prowadzi liczne działania w zakresie zdobycia certyfikatu „Bezpiecznego przedszkola”. 

 Przedszkole organizuje wiele ciekawych imprez, które stały się jego tradycją a najpopularniejsze to : 

• Święto Pieczonego Ziemniaka 

• Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 

• Pasowanie na Przedszkolaka 

• Dzień Pluszowego Misia 

• Wigilia Przedszkolna 

• Dzień Babci i Dziadka 

• Bal Karnawałowy 

• Powitanie Wiosny 

• Dni kolorowe 

• Dzień Ziemi 

• Dzień Matki i Ojca 

• Festyn Rodzinny 

• Pożegnanie najstarszych przedszkolaków. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci oraz rodziców, w placówce organizowane są zajęcia dodatkowe :  

• język angielski 

• rytmika 

• taniec towarzyski 

• piłka nożna. 
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Nauczyciele realizują w przedszkolu programy własne i inne programy rekomendowane przez Sanepid, Fundacje XXI, czy inne 

organizacje:  

• „ Czy pies musi gryźć ” 

• „ Gdzie jest Zebra ” 

• „ Wyprawa po zdrowie ” 

• „ Czyste powietrze wokół nas ” 

• „Moje dziecko idzie do szkoły” 

• „Porozmawiajmy o emocjach i uczuciach” 

• „ Ekoludki przyjaciółmi i strażnikami przyrody ” 

• „Cała Polska czyta dzieciom” 

• „Jestem sprawny, wesoły i zdrowy” 

• „Pomysłowo i kolorowo”. 

W ramach współpracy z NFZ dzieci objęte są opieką medyczną. Pielęgniarka szkolna dba o czystość dzieci, a także przekazuje im 

podstawy wiedzy profilaktyki zdrowotnej.  

Wychowawcy systematyczne współpracują z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, głównie z psychologiem dziecięcym i logopedą, 

którzy wspomagają nauczycieli,  prowadzą indywidualne konsultacje dla rodziców, obserwują dzieci oraz uczestniczą często w zebraniach 

grupowych dla rodziców. 

 

2.3 Kadra przedszkola 

W przedszkolu zatrudnionych jest obecnie 6 nauczycieli, posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe do nauczania kilku przedmiotów, 

którzy sukcesywnie podnoszą swoje kwalifikacje, biorą udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego. W placówce 

zatrudnionych jest 5 nauczycieli dyplomowanych i 1 mianowany. 
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Bezpośredni kontakt rodziców z wychowawcami i pracownikami obsługi sprawia, że dzieci czują się bezpieczne, kochane, szybko adaptują 

się do nowych warunków przedszkolnych. Przedszkole ma charakter rodzinny. 

 

 

III. MOCNE STRONY PRZEDSZKOLA – WNIOSKI Z ANALIZ I DIAGNOZ 

 

Atuty (wg rodziców): 

 

 Zaletę naszej placówki jest, nowo wybudowaną klatkę schodową i toalety dla dzieci, nowoczesna kuchnię przedszkolną, ogródek 

przedszkolny ze sprzętem dostosowanym dla małych dzieci, posiadającym atesty jakości produktów 

 Budynek przedszkola posiada estetyczny i zadbany wygląd 

 Przedszkole ma dobra opinie w środowisku 

 Atutem jest jego położenie 

 Przedszkole pielęgnuje wartości rodzinnych, patriotycznych, prozdrowotnych i ekologicznych 

 W działalności przedszkola nie występują objawy uprzedzeń na tle religijnym i narodowościowym 

 Przedszkole dba o kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku 

 W przedszkolu są respektowane prawa i obowiązki dzieci oraz stwarzana jest możliwość do rozwoju ich samodzielności i 

własnego myślenia 

 Nauczyciele zapewniają wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

 Rozwój zawodowy nauczycieli wpływa na podnoszenie jakości pracy przedszkola 

 W przedszkolu kształtowane są i respektowane uniwersalne (ponadczasowe) wartości oraz normy społeczne 
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 Przedszkole ma jasno określone kierunki działania placówki. Nauczyciele, rodzice i dzieci wiedzą, co chcemy w przedszkolu 

osiągnąć i jak to będzie realizowane dyrektor właściwie nim zarządza i kieruje 

 Programy nauczania są dostosowane do potrzeb i możliwości i aspiracji dzieci 

 Nauczyciele rozpoznają problemy wychowawcze i  stosownie do nich udzielają odpowiedniej opieki i pomocy 

 W przedszkolu jest sprawny system obiegu informacji  

 Dyrektor właściwe zarządza i kieruje placówką oraz dba o jej rozwój  

 Przedszkole zapewnienia dzieciom i pracownikom bezpieczne, zdrowe i higieniczne warunki 

 

 

 Atuty (wg nauczycieli ): 

 

 

Analiza pytań ankietowych zamkniętych daje dość wyraźny obraz tego, że zdaniem większości nauczycieli pracujących w przedszkolu 

nasza placówka posiada cechy "dobrego przedszkola". 

 

 Za największy atut nauczyciele uznają to, iż jest ono zadbane i coraz piękniejsze oraz jego położenie 

 Przedszkole pielęgnuje wartości rodzinnych, patriotycznych, prozdrowotnych i ekologicznych, a także dobre wyniki absolwentów na 

kolejnych etapach edukacji Przedszkole posiada jasno określone kierunki działania.  

 W przedszkolu została przeprowadzona modernizacja  

 Organizowanie konkursów, również o zasięgu lokalnym 

 Estetyczne wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne 

 Według badanych nasze przedszkole rozpoznaje problemy wychowawcze i stosownie do nich udziela odpowiedniej opieki i pomocy  
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 Przedszkole dba o kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku  

 Nauczyciele zapewniają wysoki poziom pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej a programy nauczania są dostosowane do 

potrzeb i możliwości i aspiracji dzieci  

 Przedszkole zapewnienia dzieciom i pracownikom bezpieczne, zdrowe i higieniczne warunki 

 W przedszkolu jest sprawny system obiegu informacji  

 Organizacja kształcenia zapewnia każdemu dziecku szansę rozwoju, brak objawów uprzedzeń na tle religijnym i narodowościowym, 

kształtuje się i respektuje uniwersalne (ponadczasowe) wartości oraz normy społeczne, respektuje się prawa i obowiązki dzieci oraz 

stwarza się możliwości do rozwoju ich samodzielności i własnego myślenia  

 Dyrektor właściwe zarządza i kieruje placówką oraz dba o jej rozwój  

 Przedszkole ma jasno określone kierunki działania. Nauczyciele, rodzice i dzieci wiedzą, co chcemy w przedszkolu osiągnąć i jak to 

będzie realizowane, jak również to iż rozwój zawodowy nauczycieli wpływa na podnoszenie jakości jego pracy  

 Przedszkole pełni rolę kulturotwórczą w środowisku 

Atuty (wg dzieci 5 i 6 letnich): 

 

 Dzieci lubią chodzić do przedszkola 

 Mogą się w nim spotkać z rówieśnikami, wspólnie bawić, uczyć nowych rzeczy, poznawać ciekawych ludzi i zawody przez nich 

wykonywane 

 Dzieci mają możliwość uczestniczenia w bliższych i dalszych wycieczkach 

 Dzieciom podoba się przedszkole, do którego uczęszczają 
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IV. OBSZARY WYMAGAJĄCE USPRAWNIENIA – WNIOSKI Z ANALIZ I DIAGNOZ 

 

Strony wymagające doskonalenia (wg rodziców): 

 

 Przedszkole nie dysponuje obiektami, pomieszczeniami i wyposażeniem odpowiednim do właściwego przebiegu procesu  kształcenia( 

brak sali do leżakowania 3 – latków, brak dodatkowej sali edukacyjnej, rozbudowa sali dzieci 4,5 letnich) 

 Mało estetyczne wyposażenie sal przedszkolnych w pomoce dydaktyczne  

 Rozbudowa parkingu i bezpiecznego dojścia do budynku przedszkola, zmiany w jadłospisie 

 Poszerzenie oferty zajęć dodatkowych 

 Organizacja zajęć dydaktycznych związanych z poznawaniem kultur innych państw 

 

Strony wymagające doskonalenia (wg nauczycieli): 

 

 Sprawą pilną do realizacji jest poprawienie bazy przedszkola w tym zagospodarowanie poddasza przedszkola na cele edukacyjne 

oraz salę wypoczynku dla najmłodszych dzieci 

 Wzbogacenie bazy dydaktycznej w nowsze pomoce oraz sprzęt multimedialny  

 

Wyniki z przeprowadzonej ankiety są drogowskazem do dalszej pracy w przedszkolu stawiają cele , które choć są odległe to jednak 

możliwe do zrealizowania.  
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Strony wymagające doskonalenia (wg dzieci): 

 

 Dzieci uważają, że w przedszkolu jest za mało sal, które ze względu na swoją wielkość utrudniają swobodną zabawę 
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V. MISJA PRZEDSZKOLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

W  naszym  przedszkolu  

dziecko  znajduje  możliwość  

indywidualnego  rozwoju. 

Myśli  i działa  ekologicznie. 

 

Dziecko uczy się  

żyć  w czystym  i  

zdrowym  świecie. 

Zdobywa  wiedzę  i  umiejętności  

informatyczne ,  rozwija  aktywność  

twórczą  i zainteresowania czytelnicze, 

kreatywność , odpowiedzialność, potrafi  

współdziałać  w  zespole 

Dziecko zostanie  wychowane  w 

oparciu o wartości uniwersalne 

oraz w duchu tradycji swojego 

miejsca pochodzenia. 

Zostanie przygotowane do 

nauki na wyższym etapie 

kształcenia 

Przedszkole uczy 

wrażliwości na potrzeby 

innych 

Przedszkole wspiera 

działania wychowawcze i 

edukacyjne rodziców 

Organizuje sprawne 

funkcjonowanie organów 

przedszkola i 

zarządzanie placówką 

Zapewnia dzieciom opiekę oraz 

bezpieczeństwo psychiczne i 

fizyczne 

Kieruje się zasadami wynikającymi z 

Konwencji Praw Dziecka oraz 

powszechnie przyjętymi normami 

społecznymi i moralnymi 
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VI. WIZJA PRZEDSZKOLA 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jest kreatywne oraz wspomagające rozwój 

każdego dziecka na miarę jego potrzeb i 

możliwości. Nad jego rozwojem czuwa 

kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna 

kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne 

metody nauczania i wychowania 

 

Każdemu dziecku stwarza właściwe 

warunki zrównoważonego rozwoju 

poprzez zaoferowanie mu dostępu 

do innowacyjnych zajęć 

dydaktycznych i dodatkowych.  

 

Realizuje cele i zadania 

określone w ustawie o 

systemie oświaty oraz w 

przepisach wydanych na jej 

podstawie 

 

Wspiera działania 

wychowawcze 

rodziny 

Rozwija 

zainteresowania 

czytelnicze dzieci 

Wspiera nauczycieli w 

wykorzystaniu umiejętności 

z zakresu technologii 

informacyjno – 

komunikacyjnej, sprzętu 

elektronicznego 

Umożliwia 

osiągnięcie 

dojrzałości szkolnej 

Ustawicznie doskonali i 

dokształca kadrę, podnosząc 

kwalifikacje zawodowe 

Przedszkole  rozwija u dzieci 

wiedzę, umiejętności i zdolności do 

podejmowania decyzji oraz 

dokonywania właściwych wyborów 

w sprawach zdrowia. 

 

Szeroko uwzględnia 

treści związane z 

lokalnym i narodowym 

dziedzictwem 

kulturowym 

Przygotowuje naszych 

wychowanków do radzenia sobie w 

sytuacjach trudnych. Robi wszystko, 

aby dziecko czuło się bezpieczne i 

akceptowane 

 

Wychowuje człowieka twórczego, 

ciekawego otaczającego go świata, 

nastawionego na osiąganie 

sukcesów zgodnie z wrodzonym 

potencjałem 

 

Przedszkole  jest miejscem, w którym 

dziecko w atmosferze poczucia 

bezpieczeństwa, wzajemnego szacunku 

i zrozumienia 
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VII. PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA 

7.1 Sylwetka nauczyciela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w każdych okolicznościach 

szanuje prawa dziecka oraz 

postępuje zgodnie z 

procedurami i kodeksem 

etyki 

jasno przekazuje normy i 

potrafi je egzekwować 

oraz modelować 

oczekiwane zachowania 

dzieci 

jest kreatywny, potrafi 

motywować uczniów do 

zdobywania wiedzy i 

samorozwoju 

tworzy i realizuje programy 

autorskie i innowacje 

pedagogiczne dostosowane 

do potrzeb grupy i placówki 

 

dba o autorytet 

własny i innych 

nauczycieli oraz 

dyrektora przedszkola 

współdecyduje o przyszłości 

przedszkola, jej rozwoju, 

systematycznie i aktywnie 

zgłaszając sugestie i wnioski do 

pracy przedszkola 

jest rzetelny, 

stanowi wzór dobrej 

pracy 

współtworzy pozytywny 

klimat w przedszkolu, 

przyczynia się do promocji 

placówki w środowisku 

lokalnym 

efektywnie współpracuje 

w zespole zadaniowym 

dzieli się wiedzą i doświadczeniem 

zawodowym, planuje swój rozwój 

zawodowy zgodnie z potrzebami 

przedszkola potrafi poradzić sobie               

w trudnych sytuacjach , 

umie rozładować napięcie 

panujące w grupie, 

wprowadza elementy 

humoru, wzbudza 

zaufanie dzieci 

akceptuje dziecko, które 

popełniło błąd, nie 

przymusza dziecka do 

działania kiedy ono 

wypoczywa lub obserwuje 

pracę innych 

obserwuje dzieci, aby ich siły nie 

marnowały się na szukanie 

pomocy lub prośby o pomoc, 

spieszy z pomocą tam, gdzie jest 

potrzebny 

ma obowiązek 

materialnego porządku 

(pielęgnuje otoczenie, 

tak by było ono czyste i 

uporządkowane) 

uczy korzystać z pomocy 

dydaktycznych, jest 

aktywny 

nie ocenia czynów 

postępowania dziecka lecz 

motywy, które nim kierują 
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7.2 Model absolwenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrafi 

posługiwać  

się komputerem 

 

Jest przygotowany do 

roli ucznia zgodnie z 

wymogami podstawy 

programowe.  

 

Potrafi właściwie 

korzystać z dóbr kultury 

i wyrażać szacunek dla 

tradycji narodowych i 

religijnych 

 

Cieszy się 

z własnych osiągnięć 

i odczuwa  satysfakcję , 

gdy samodzielnie wykona 

zadanie 

 

Jest otwarty  

na świat, tolerancyjny  

i radosny, korzysta z 

różnych źródeł wiedzy 

 

Jest przygotowany do 

nawiązywania  

kontaktów 

interpersonalnych z 

innymi 

 

Jest aktywny, 

dociekliwy  

i poszukujący 

 

Rozwija 

zainteresowania 

czytelnicze 

 
Poznaje język obcy 

- nowożytny 

 

Myśli i działa 

ekologicznie, 

szanuje środowisko 

 

Dba o zdrowie, 

bezpieczeństwo 

swoje i innych  

 

Posiada 

umiejętność 

koncentracji  

i wytrwałości  

 

Potrafi 

współpracować w 

grupie 
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7.3 Cele strategiczne – priorytety przedszkola 

 

 Realizacja założeń reformy oświatowej 

 Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach 

bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci 

 Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-kształcącej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną 

 Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci 

 Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego dziecka 

 Rozbudowa przedszkola, rozwój bazy dydaktycznej 

 Rozwój stosowania technologii komputerowej i informacyjnej 

 Propagowanie właściwych relacji interpersonalnych i zachowań społecznych 

 Rozwój zainteresowań czytelniczych dzieci 

 Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta 

 Promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności 

 Rozwijanie indywidualnych zainteresowań dzieci 
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7.4 Zadania przedszkola w podstawowych obszarach na lata 2018-2023 

 

Wychowanie i opieka 

 

 Analizowanie podejmowanych działań wychowawczych mających na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych 

zachowań; ocenianie ich skuteczności oraz modyfikowanie w razie potrzeb, 

 Tworzenie wewnątrzgrupowych kodeksów zachowań – Kodeks Przedszkolaka, 

 Stosowanie ustalonych nagród za zachowania godne naśladowania i kar za zachowania niewłaściwe, 

 Informowanie na bieżąco rodziców o problemach wychowawczych i podejmowanie wspólnych działań, 

 Działania wychowawcze są realizowane we współdziałaniu z rodzicami oraz z uwzględnieniem ich opinii 

 Działania wychowawcze uwzględniają m.in.: 

- wychowanie patriotyczne i obywatelskie 

- edukację regionalną 

- zdrowy styl życia 

- przeciwdziałanie agresji 

 W przedszkolu dba się o bezpieczeństwo dzieci, 

 Wspomaganie rodziny w wychowywaniu dzieci poprzez rozmowy indywidualne, pedagogizację rodziców w czasie zebrań, 

 Placówka współpracuje z instytucjami świadczącymi różnorodną pomoc  

 Działania wychowawcze i profilaktyczne są systematycznie poddawane ewaluacji  

 Efekty pracy wychowawczej i opiekuńczej są zbieżne z założonymi celami 
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Organizacja i zarządzanie 

 

 Praca nauczycieli oparta jest na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy przedszkola. Nauczyciele 

planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy 

 Dyrektor posiada umiejętności interpersonalne, tworzy w przedszkolu dobry klimat do współpracy i działania. Jest otwarty wobec 

inicjatyw pracowników i rodziców, wspiera twórcze pomysły, stwarza warunki do ich realizacji 

 Wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego wykorzystywane są do planowania dalszej pracy, przyczyniają się do rozwoju 

przedszkola. Podnoszą bezpieczeństwo oraz uatrakcyjniają pobyt dziecka w przedszkolu 

 Współpraca z organem prowadzącym zmierza do modernizacji budynku przedszkola oraz jego otoczenia. 

 Rozwój zawodowy nauczycieli wpływa na jakościowy rozwój placówki 

 Przedszkole jest systematycznie remontowane, unowocześniane i wzbogacane w bazę tak, aby było ono odpowiednio dostosowane 

do procesu wychowawczo – dydaktycznego i opiekuńczego.  

 

 

 

Kształcenie 

 

 Wdrażać reformę oświaty i dostosowywać do nowych przepisów prawnych, 

 Rozwijanie i poszerzanie umiejętności oraz wiadomości dzieci poprzez realizację  programów nauczania obejmujących pełną 

podstawę programową z dostosowaniem do możliwości i ich potrzeb, 

 Stosowanie różnorodnych metod i form pracy na zajęciach dydaktycznych, 

 Realizacja projektów edukacyjnych i innowacji,  
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 Motywować i przygotowywać dzieci do udziału w konkursach wewnątrz i zewnątrzprzedszkolnych poprzez indywidualizację 

procesu nauczania rozwijającego zdolności i predyspozycje dzieci, 

 Organizowanie międzyprzedszkolnych konkursów dla dzieci,  

 W przedszkolu stosowana jest indywidualizacja , która jest drogą do osiągania sukcesów wychowanków  

 W przedszkolu dokonuje się systematycznych diagnoz poziomu osiągnięć wiedzy i umiejętności dzieci, wpływających na 

podniesienie poziomu kształcenia i jakości pracy placówki, 

 Rozwijanie zainteresowania książką oraz tworzenie warunków, dostarczanie okazji do kształtowana postaw czytelniczych u 

dzieci przedszkolnych, 

 Rozwijanie umiejętności matematycznych, logicznego myślenia 

 

 

 

 

Promocja przedszkola, budowanie jego pozytywnego wizerunku w środowisku lokalnym 

 

 prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów, 

 dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym, 

 popularyzowanie wychowania przedszkolnego, 

 prowadzenie kroniki przedszkola oraz strony internetowej, 

 organizacja uroczystości,  

 prezentacja w lokalnych mediach, 

 dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku, 

 upowszechnianie informacji o przedszkolu, 
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 wykorzystywanie zasobów środowiska na rzecz rozwoju przedszkola, 

 podejmowanie działań we współpracy z  różnymi instytucjami na rzecz przedszkola 

 

 

Baza przedszkola 

 

 adaptacja poddasza, 

 rozbudowa parkingu, 

 doposażenie sal w nowoczesne pomoce dydaktyczne, 

 wyodrębnienie bezpiecznego dojścia do przedszkola (nie bezpośrednio na parking dla pracowników ZSP nr 1) 

 przebudowa sali dzieci 4,5 letnich 

 

 

ZADANIA GŁÓWNE PRACY PRZEDSZKOLA: 
 

1. „Ekoludek” – ekologiem, odkrywcą i badaczem 

2. Zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci 

3. Jestem Polakiem - Europejczykiem 

4. Książka to mój skarb. 

5. Edukacja matematyczno-informatyczna skuteczna i przyjazna dziecku. 
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Lp. Zadanie ogólne 

CEL 

Zadania szczegółowe Termin 

realizacji 

Odpowiedzialn

i 

Załączniki Efekty 

„Ekoludek” –ekologiem, odkrywcą i badaczem 

I. Zadania kontynuowane na lata 2018- 2023 

1. Wzbogacanie wiedzy i 

doświadczeń dzieci w 

zakresie treści 

ekologiczno - 

przyrodniczych 

1. Realizacja programu 
ekologicznego „Kubusiowi 
przyjaciele natury”  - uzyskanie 
certyfikatu. 

2. Poznanie ekosystemów w trakcie 
realizacji wycieczek 
edukacyjnych 

3. Przeprowadzanie zajęć 
badawczych, prostych 
doświadczeń i eksperymentów w 
toku procesu edukacyjnego z 
udziałem zaproszonych gości. 

4. Organizacja konkursów 
wewnątrz przedszkolnych. 

5. Organizacja 
międzyprzedszkolnego konkursu 
przyrodniczo – ekologicznego 
„Niezwykły spacer z 
Ekoludkiem”. 

6. Udział w regionalnych i 
ogólnopolskich akcjach 
przyrodniczo – ekologicznych 
oraz akcjach charytatywnych. 

7. Organizacja uroczystości, imprez 
i działań 
wewnątrzprzedszkolnych o 

 M. 

Kołodziejczak 

 

Nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzice 

 

Roczny plan pracy 

przedszkola 

 

Dokumentacja wycieczek  

 

 

Scenariusze zajęć 

Sprawozdania z realizacji 

projektów 

Zdjęcia 

 

Prezentacja na stronie 

internetowej przedszkola 

Dokumentacja 

konkursowa 

Kronika przedszkolna 

- Uzyskanie certyfikatu przez 

przedszkole „Kubusiowi przyjaciele 

natury”   

- Zdobywanie, poszerzanie i 

utrwalanie wiadomości o przyrodzie w   

bezpośrednim zetknięciu się podczas 

wycieczek 

 

- Kształtowanie wyobrażeń i pojęć 

przyrodniczych na podstawie   

obserwacji i doświadczeń 

 

- Uświadomienie dzieciom potrzeby 

dbania o rośliny i zwierzęta   poprzez 

ugruntowanie wiadomości na ich 

temat 

 

- Kształtowanie poczucia harmonii z 

środowiskiem i całą przyrodą  

 

-  Rozwijanie wrażliwości ekologicznej, 

poszanowania przyrody oraz 

poczucia współodpowiedzialności za 
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charakterze proekologicznym. 
8. Prowadzenie działań 

ogrodniczych na działce 
przedszkolnej. 

9. Współpraca z instytucjami 
zewnętrznymi. 

10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stan środowiska przyrodniczego 

 

- Wyrabianie poczucia tożsamości 

regionalnej i  przynależności do 

społeczności lokalnej, 

 

- Zachęcanie rodziców do współpracy z 

przedszkolem poprzez   realizację 

działań ekologicznych 

 

- Zachęcanie dzieci do uprawy roślin 

oraz ich pielęgnacji 

 

- Zaznajomienie z warunkami 

sprzyjającymi i zagrażającymi dla   

rozwoju roślin 

II. Zadania nowe na lata 2018- 2023 

 1. Wzbogacanie 
wiedzy i 
doświadczeń dzieci 
w zakresie treści 
ekologiczno – 
przyrodniczych. 

2. Wymiana 
doświadczeń w 
zakresie realizacji 
treści przyrodniczo 
– ekologicznych. 

1. Realizacja projektów 
edukacyjnych: „Młody, mały 
ekolog”, „Jestem przyjacielem 
środowiska w którym żyję”, 
„Podróże do krainy przyrody” 
oraz własnych nauczycieli. 

2. Nawiązanie współpracy z 
przedszkolami o profilu 
ekologicznym w regionie. 

3. Organizacja obchodów Dnia 
Patrona Przedszkola – Dzień 
Ekoludka. 

  Nauczyciele  - stymulowanie dziecięcej aktywności 

w kierunku poznawania i rozumienia 

otaczającej przyrody 

- Kształtowanie postaw 

proekologicznych wśród dzieci 

 

- Uświadamianie o zagrożeniach 

ekologicznych oraz wdrażanie do 

współodpowiedzialności za ochronę 

środowiska przyrodniczego 

- Wyrabianie poczucia   przynależności 
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do społeczności lokalnej, 

- Integrowanie przedszkola ze 

środowiskiem lokalnym 

- Kształtowanie poczucia wartości jako 

członka społeczności lokalnej 

  i regionalnej 

- Kształtowanie postawy „małego 

ekologa” 

- Kultywowanie tradycji 

przedszkolnych związanych z 

patronem szkoły 

 

Zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci 

I. Zadania kontynuowane na lata 2018- 2023 

 

 

1. 1. Współpraca całej 

społeczności 

przedszkolnej w celu 

podniesienie 

świadomości 

prozdrowotnej.  

 

 

2. Uświadomienie 

dzieci i rodziców na 

1. Współpraca z instytucjami 

zewnętrznymi. 

 

2. Realizacja projektów i 

programów profilaktycznych 

- „Moje dziecko idzie do 

szkoły”, „Czyste powietrze 

wokół nas”, „Dzieciństwo bez 

próchnicy”,  

3. Organizacja zajęć edukacyjnych 

2017-2022 E. Kwaśniewska 

 

 

 

 

Nauczyciele 

 

Roczny plan pracy 

przedszkola 

 

Sprawozdania z realizacji 

programów profilaktycz- 

-nych 

 

 

-Dzieci wiedzą na czym polega zdrowy 

styl życia oraz jak dbać o własne 

zdrowie  

 

-Zwiększenie świadomości dzieci i 

rodziców na temat różnego typu 

zagrożeń  

 

-Nabycie umiejętności radzenia sobie 
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temat zalet i zagrożeń 

płynących ze świata 

współczesnych 

mediów 

z udziałem specjalistów.  

 

4. Organizowanie wycieczek 

edukacyjnych. 

5. Organizowanie wewnętrznych 

konkursów prozdrowotnych. 

6. Realizacja programów własnych 

nauczycieli. 

 

 

 

7. Udział w akcjach 

charytatywnych i społecznych na 

rzecz niesienia pomocy innym. 

8. Organizowanie spotkań ze 

specjalistami dla dzieci i rodziców. 

9. Organizowanie imprez 

podnoszących świadomość dzieci 

dotyczących właściwego 

korzystania z technologii 

informacyjnych. 

 

 

 

Pielęgniarka 

szkolna 

 

 

Dokumentacja wycieczek  

 

Dokumentacja 

konkursowa 

Sprawozdania z realizacji 

programów 

 

 

 

Prezentacja na stronie 

internetowej przedszkola 

 

 

 

 

 

w różnych sytuacjach  

 

-Poznanie specyfiki pracy  różnych 

instytucji oraz poszerzenie wiedzy na 

temat  ich przydatności publicznej 

 

 

-Rozbudzanie uczucia empatii u dzieci 

oraz postaw altruistycznych  

 

- Nabycie umiejętności 

bezinteresownego niesienia pomocy i 

wsparcia  

 

Rodzice i dzieci znają pozytywne i 

negatywne aspekty korzystania z 

technologii informacyjnych. 

II. Zadania nowe na lata 2018- 2023 

 1. Uświadomienie 1. Udział w konkursach     
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dzieci i rodziców na 

temat zalet i zagrożeń 

płynących ze świata 

współczesnych 

mediów 

organizowanych przez 

podmioty  zewnętrzne. 

2. Realizacja projektów i 

programów MEN. 

Jestem Polakiem - Europejczykiem. 

I. Zadania nowe na lata 2018- 2023 

 1. Kształtowanie 

tożsamości 

przynależności do 

rodziny, grupy 

rówieśniczej oraz 

środowiska 

lokalnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Organizowanie zajęć 

edukacyjnych - warsztatów z 

udziałem rodziców. 

2. Włączanie rodziców w 

organizację uroczystości 

przedszkolnych. 

3. Współpraca z instytucjami w 

środowisku lokalnym. 

4. Realizacja projektów i 

programów własnych 

nauczycieli w zakresie 

edukacji regionalnej. 

 

1. Poznanie symboli 

narodowych. 

2. Włączenie przedszkolaka w 

obchody wybranych świąt 

narodowych oraz 

uroczystości miejskich. 

3. Poznanie sylwetek 

wybitnych Polaków. 

2017-2022 K. Krawczyk 

 

Nauczyciele 

Rodzice 

 

 

Współpraca ze 

środowiskiem 

lokalnym 

 

Współpraca ze 

SP nr 15 w 

Kaliszu 

Roczny plan pracy 

przedszkola 

Sprawozdania z realizacji 

programów 

 

 

Dokumentacja wycieczek  

 

Dokumentacja 

konkursowa 

 

Sprawozdania z realizacji 

projektów 

 

Zdjęcia 

 

Prezentacja na stronie 

- Wyrabianie poczucia tożsamości 

regionalnej i narodowej   

 

-Rozwijanie poczucia przynależności 

do grupy rodzinnej, społeczności 

lokalnej, narodu, państwa, 

społeczności europejskiej i światowej 

 

- poznanie i nazywanie symboli 

narodowych  

 

- Budzenie szacunku do symboli 

narodowych  

 

- Kształtowanie podstawy „małego 

patrioty”  
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2.  Budowanie 

wizerunku Polaka 

– patrioty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Nawiązanie współpracy z SP 

15 im. Szarych Szeregów. 

 

1. Realizacja projektu „Jestem 

Europejczykiem”. 

 

2. Zorganizowanie 

wewnątrzprzedszkolnego 

konkursu piosenki 

obcojęzycznej. 

 

3. Wdrażanie innowacji 

pedagogicznej „Bohaterowie 

europejskich bajek”. 

 

 

 

internetowej przedszkola 

 

Scenariusze zajęć 

 

Innowacja pedagogiczna 

 

 

-Świadoma postawa patriotyczna i 

obywatelska motywująca do 

odpowiedzial-nego uczestnictwa w 

życiu społecznym  

 

-Rozwijanie szacunku dla dobra 

wspólnego i postaw prospołecz-nych 

 

- poznanie postaci zasłużonych dla 

Polski 

 

- Otwarcie się na inne kultury i 

społeczności  

 

- rozwijanie aktywności muzycznej  

 

-motywowanie 

dzieci  do nauki języka angielskiego w 

ciekawy i przyjemny sposób 

 

-propagowanie nauki języków obcych 
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3. Kształtowanie 

wizerunku małego 

Europejczyka, 

kształcenie szacunku 

przyjaźni, tolerancji i 

szacunku w stosunku 

do innych narodów. 

poprzez piosenkę 

 

-Kształcenie szacunku, przyjaźni, 

tolerancji i solidarności w stosunku do 

innych narodów 

  

- poznanie znanych bajek eurpejskich  

 

-Eksponowanie cech charakteru 

postaci literackich do tworzenia 

wzorów osobowych do naśladowania 

Książka to mój skarb 

I. Zadania kontynuowane na lata 2018- 2023 

1.  1. 1. Podniesienie 

świadomości 

rodziców na temat 

roli czytelnictwa w 

rozwoju psychicznym, 

emocjonalnym oraz 

poznawczym małego 

dziecka. 

2.  

3. 2. Rozwijanie 

czytelnictwa u dzieci 

w wieku 

1. Realizacja zadań w ramach 

kampanii społecznej Cała 

Polska Czyta Dzieciom – 

Fundacja XXI. 

 

 

2. Współpraca z biblioteką SP 

15 oraz Biblioteką Miejską w 

Kaliszu. 

 

2017 - 2020 A.Kuświk 

 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

Roczny Plan Pracy 

Przedszkola 

 

Prezentacja na stronie 

internetowej. 

 

zdjęcia 

prace plastyczne 

- rozwijanie czytelnictwa u dzieci w 

wieku przedszkolnym, 

- uświadamianie rodzicom roli 

czytelnictwa w rozwoju dziecka 

 

- rozwijane i promowanie czytelnictwa  
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przedszkolnym 

 

bibliotekarz  

 

II. Zadania nowe na lata 2017- 2022 

2.  4.  1.Organizacja konkursów 

wewnątrzprzedszkolnych oraz udział 

w konkursach zewnętrznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Zorganizowanie warsztatów 

teatralnych dla przedszkolaków z 

udziałem aktorów teatru kaliskiego. 

 

3.Utworzenie grupy teatralnej. 

 Nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorota Świdlik 

 

Roczny plan pracy 

przedszkola 

 

 

Sprawozdania z 

przeprowadzonych zadań 

konkursowych. 

 

 Dokumentacja 

konkursowa 

 

Zdjęcia  

 

Prace plastyczne 

 

Strona internetowa 

Przedszkola 

 

- uzyskanie przez przedszkole 

certyfikatu „Zaczytane przedszkole” 

 

-  zachęcanie rodziców do współpracy  

w przygotowaniu dzieci do konkursów 

 

- poznanie specyfiki pracy aktora  

-   zapoznanie dzieci z różnymi 

formami pracy z tekstem literackim 

- udział dzieci w projektach 

scenicznych 

- prezentacja rodzicom, gościom  

przedstawień teatralnych  
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nauczyciele Scenariusze przedstawień  

 

Nagrania video 

Edukacja matematyczno-informatyczna skuteczna i przyjazna dziecku. 

I. Zadania nowe na lata 2018- 2023 

 1. Rozwijanie 

kompetencji 

matematyczno – 

informacyjnych u 

dzieci w wieku 

przedszkolnym. 

2. Realizacja projektu 

„Matematyka dla smyka”. 

3. Zorganizowanie 

miedzyprzedszkolnego 

konkursu matematycznego. 

4. Udział dzieci w zajęciach 

informatycznych w SP 15.  

5. Szkolenia dla nauczycieli z 

zakresu nowych metod 

nauczania matematyki. 

2017-2020 A. Piesik Roczny plan Pracy 

Przedszkola 

 

Prezentacja na stronie 

internetowej przedszkola 

 

Projekt edukacyjny 

„Matematyka dla smyka” 

 

Dokumentacja 

konkursowa 

 

Protokolarz Posiedzeń 

Rady Pedagogicznej 

- dzieci rozwijają swoje 

zainteresowania matematyczne, 

potrafią wykonać zadania 

matematyczne na różnym poziomie 

trudności  

 

 

- integracja dzieci z kaliskich 

przedszkoli  

 

- dzieci potrafią obsługiwać komputer 

oraz korzystać z programów 

przeznaczonych dla dzieci w wieku 

przedszkolnym z zakresu edukacji 

matematyczno-informatycznej 

 

- nauczyciele znają nowe metody 

nauczania matematyki w przedszkolu 
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EWALUACJA KONCEPCJI 

 
1. Przedstawienie przez nauczycieli sprawozdań z realizacji zadań wynikających z koncepcji pracy przedszkola co pół roku. 

2. Analiza wytworów działań dzieci. 

3. Analiza ankiet i wywiadów z rodzicami. 
 


