KONCEPCJA PRACY
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 25
W KIELCACH
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„NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ – ZABAWA POPRZEZ NAUKĘ.
IM WIĘCEJ ZABAWY, TYM WIĘCEJ NAUKI”

1. Jesteśmy innowacyjni.










Od bieżącego roku szkolnego (2015/2016) realizujemy innowację pedagogiczną
„Przedszkole z oddziałami muzycznymi”, która :
wprowadzi przedszkolaków w świat sztuki i jednocześnie rozwinie sferę motoryczną
poprzez mowę, poczucie rytmu, ruch, improwizację oraz inne elementy muzyki:
wspólny śpiew, grę na instrumentach, zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem i tańce,
rozwinie w dzieciach poczucie wspólnoty, zwiększy dyscyplinę i poczucie
odpowiedzialności,
umożliwi tworzenie podstawowych więzi społecznych,
pozwoli odkryć temperament i osobowość dziecka, uwrażliwi je na samoocenę,
samomotywację oraz wyzwoli inicjatywę, aktywność i samodzielność,
sprawi, że dziecko lepiej będzie zauważać otoczenie, swobodniej i spontanicznie
posługiwać się językiem werbalnym i pozawerbalnym, rozbudzi wrażliwość na siebie
i innych ludzi,
pozwoli na realizację ważnych zadań edukacyjnych: wprowadzi dzieci w świat doznań
estetycznych i uświadomi, że ruch i muzyka są formami wypowiedzi.

Warto podkreślić również terapeutyczną i adaptacyjną funkcję aktywności muzycznej:
 pozoli ona na rozładowanie napięć emocjonalnych, niepokojów, lęków,
 zaspokoi podstawowe potrzeby psychiczne i społeczne dziecka,
 skróci okres adaptacyjny.
Realizacja ww. innowacji pedagogicznej wpłynie na podniesienie jakości pracy
przedszkola, które jest ośrodkiem rozwoju edukacji i wpisuje się w cele strategiczne
realizowane przez Miasto Kielce.
2. Zapewniamy wsparcie ze strony specjalistów.
Pomagamy rodzicom w nawiązywaniu kontaktów ze specjalistami, poradniami itp., dzięki
którym rodzice i dzieci otrzymują profesjonalne wsparcie. Dbając o naszych wychowanków
zapewniamy wsparcie ze strony różnych specjalistów:






Logopedy;
Psychologa;
Pedagoga;
Terapeuty;
Oligofrenopeadagogów.
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3. Oferujemy zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci.








Koło LOP „Baba Jaga”;
Zajęcia przyrodnicze wynikające z programu własnego;
Zajęcia regionalne „Świętokrzyskie jakie cudne”;
Zajęcia ruchowo-taneczne „Tańczące brzdące” – wynikające z programu własnego;
Rytmika;
Język angielski;
Badminton.

4. „Rozpoznajemy i rozwijamy talenty każdego dziecka”.
Nasza działalność dydaktyczna i wychowawcza nie ogranicza się tylko do zajęć
obowiązkowych. Dbamy o rozwój każdego dziecka już od najwcześniejszego okresu życia.
Wykwalifikowana kadra pedagogiczna rozpoznaje zainteresowania dzieci i kładzie nacisk na
ich rozwój.
Stworzyliśmy oddziały o profilu muzycznym do kształtowania twórczej, aktywnej, otwartej
i optymistycznej postawy dziecka.
Dodatkowo bierzemy udział w różnych konkursach: przedszkolnych, międzyprzedszkolnych
i pozaprzedszkolnych.
5. Oferujemy dzieciom cykliczne wycieczki.
 Do Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach;
 Do Szkoły Muzycznej;
6. „Naszą dumą jest prezentowanie osiągnięć dzieci w środowisku lokalnym”.
Nasze przedszkole może pochwalić się osiągnięciami swoich wychowanków nie tylko
społeczności przedszkolnej, ale również lokalnej. Dzieci biorące udział w różnych
konkursach np. plastycznych, ekologicznych, muzycznych zdobywają miejsca na podium.
Dzieci uświetniają swoją obecnością, swoimi występami różne imprezy, uroczystości
regionalne.
7. Szczególnie dbamy o bezpieczeństwo naszych wychowanków.
Nasze dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie.









Przedszkole ma opracowany wspólny Kodeks Zachowań Przedszkolaka;
Cyklicznie organizujemy spotkania z policjantem, strażakiem, strażnikiem miejskim,
pielęgniarką;
Organizowane są zajęcia dramowe, teatrzyki na temat bezpiecznych zachowań;
Dzieci znają numery alarmowe pogotowia, straży pożarnej, policji, straży miejskiej;
Zapewniamy bezpieczny sprzęt i wyposażenie przedszkola (wideodomofony);
Założona została nowoczesna instalacja przeciwpożarowa;
Uczymy dzieci wzajemnego szacunku, respektowania norm społecznych;
Kadra jest przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
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Posiadamy regulaminy i procedury regulujące pracę przedszkola, min.:




Regulamin spacerów i wycieczek;
Regulamin korzystania z placu zabaw;
Procedurę przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

8. Jesteśmy dumni z atrakcyjnego ogrodu.
Nasz ogród – naszą dumą








Nasz ogród spełnia rolę edukacyjną oraz rekreacyjną;
Dzieci poznają wiele nasadzonych gatunków roślin i drzew (w tym chronionych);
Samodzielnie dbają o rośliny w ogrodzie;
Poznają gatunki ptaków, a w okresie zimy dokarmiają je;
Obserwują zakładanie gniazd na drzewach i w budkach lęgowych;
Znają podstawowe zasady dbania o środowisko naturalne (wiedzą, że nie należy
zrywać roślin);
Rola rekreacyjna:
o Dzieci korzystają z bezpiecznych i kolorowych urządzeń ogrodowych:
huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki
o Znają zasady bezpiecznej zabawy w ogrodzie.

9. Nasze przedszkole dysponuje bogatym i nowoczesnym wyposażeniem w pomoce
dydaktyczne.





Każda sala dydaktyczna wyposażona jest w nowoczesny sprzęt do gier i zabaw;
Posiadamy kąciki biblioteczne z bogato wyposażonym księgozbiorem z możliwością
wypożyczenia książek do domu;
Posiadamy gry dydaktyczne, logiczne, układanki rozwijające małą i dużą motorykę,
kreatywność, percepcję, koncentrację i myślenie logiczne;
Każda sala posiada rzutnik, aby prowadzić zajęcia przy użyciu nowoczesnych
technologii informacyjnych.

10. Stwarzamy przyjazne warunki do nauki i zabawy.
„Przedszkole przyjazne dziecku”




Nasze przedszkole jest nowocześnie wyposażone. Kolorowe, estetyczne wnętrza
wyposażone są w bezpieczne, funkcjonalne meble i pomoce dydaktyczne w każdej
sali;
Zapewniamy dzieciom warunki do zabawy, nauki, odpoczynku oraz relaksu.

11. Dbamy o adaptację dziecka w przedszkolu.





Mamy opracowany program „adaptacji” dla dzieci rozpoczynających edukację
przedszkolną;
Przygotowujemy dla rodziców dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną
informatory, ulotki;
Organizujemy Dni Otwarte;
Organizujemy spotkania informacyjne dla rodziców.
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12. Współpracujemy z samorządem lokalnym i instytucjami użyteczności publicznej.








Uczestniczymy w uroczystościach organizowanych przez samorząd lokalny i godnie
reprezentujemy na nich nasze przedszkole;
Organizujemy na terenie przedszkola ciekawe spotkania i zabawy, quizy z
przedstawicielami: Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarowej, Służbą Zdrowia;
Regularnie wyjeżdżamy do Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”, do kina, Galerii BWA,
muzeów;
Organizujemy wycieczki do Nadleśnictwa w Kielcach oraz Parków Krajobrazowych;
Współpracujemy ze Szkołą Muzyczną i ze Szkołą Podstawową nr 19 w Kielcach;
Współpracujemy z LOP;
Współpracujemy z chórem „Fermata”.

13. Rodzice są naszymi partnerami.








Nauczyciele zawsze dysponują czasem dla rodziców - nauczyciele rzetelnie informują
rodziców o rozwoju ich dziecka, jego osiągnięciach i sukcesach;
Nauczyciele konsultują wszystkie uroczystości i wydarzenia z rodzicami – rodzice są
naszymi partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu
placówką;
Dbamy o sprawny przepływ informacji – posiadamy stronę internetową;
Organizujemy „Zajęcia Otwarte dla rodziców”;
Nauczyciele wspierają w procesie wychowawczym ich dziecka;
Wspólnie obchodzimy uroczystości i imprezy przedszkolne – rodzice aktywnie
uczestniczą w przygotowaniach do tych uroczystości, imprez i w życiu przedszkola.

14. Reagujemy na indywidualne potrzeby każdego dziecka.





Rozpoznajemy indywidualne potrzeby każdego dziecka;
Realizacją zadań edukacyjnych każdego dziecka dostosowujemy do indywidualnych
potrzeb każdego dziecka;
Zapewniamy wsparcie ze strony specjalistów;
Organizujemy zajęcia wynikające z indywidualnych potrzeb dzieci jak np. terapia
logopedyczna, gimnastyka korekcyjna.

15. Integrujemy społeczność przedszkolną i lokalną poprzez uroczystości i imprezy.
Mamy bogaty kalendarz imprez i uroczystości. Celem jest integracja naszej społeczności.
Wszystkie działania są realizowane wspólnie z rodzicami.
Wspólne święta i imprezy:









Jasełka
Poznajemy nasz region
Wigilia
Zabawy karnawałowe
Dzień dziecka
Pożegnanie przedszkolaków
Topienie Marzanny
Wycieczki
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Wyjazdy do teatru przez cały rok szkolny
Wyjazdy do kina
Uroczystości przyrodniczo-ekologiczne.

16. Wskaźniki efektywności koncepcji – kryteria sukcesu.











Poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o
elementy nowatorskie
i innowacyjne;
Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci;
Wzrost efektywności pracy nauczycieli, dobra współpraca w zespole;
Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem;
Zadowolenie rodziców z oferty edukacyjnej przedszkola, dobra opinia
o działalności przedszkola;
Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole;
Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku lokalnym;
Prowadzenie skutecznej polityki kadrowej;
Wzrost motywacji i zadowolenia personelu z dobrze spełnionego obowiązku;
Stałe wzbogacanie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne,
multimedia.

17. Nasz absolwent jest:











Dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych;
Wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego, rozwija swoje
talenty;
Jest aktywny, samodzielny, twórczy i otwarty, wrażliwy estetycznie;
Zna zasady kultury, normy współżycia społecznego i zachowania;
Ma pozytywny obraz własnego „ja”;
Umie wyrażać i kontrolować swoje emocje, umie radzić sobie w sytuacjach
trudnych,; Stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o własne zdrowie i
sprawność fizyczną,
Ma bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i ich ochronie;
Odróżnia dobro od zła, jest tolerancyjny, chętnie współpracuje z innymi
ludźmi, respektuje ich prawa;
Ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.

18. Elementy składowe koncepcji






Niniejsza koncepcja pracy ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego
rozwoju dziecka, a zwłaszcza rozwoju twórczej aktywności.
Przedszkole jest placówką otwartą i przyjazną dla dzieci i ich rodziców.
Pragniemy wychować człowieka twórczego, optymistę, nastawionego na osiąganie
sukcesów na miarę swoich możliwości, promować w środowisku lokalnym
osiągnięcia przedszkola i naszych wychowanków a także wychowanie przedszkolne i
jego znaczenie, doskonalić rozwój zawodowy i osobowość każdego nauczyciela.
Szczegółowe cele, zadania i zamierzenia pracy przedszkola zawarte są w programach
wspomagających działania wychowawczo-dydaktyczne:
o Programie adaptacyjnym
o Pięcioletnim Programie Wychowawczym
o Programie współpracy z rodzicami
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Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach została zaktualizowana
28.09.2015 r.
Koncepcja przedszkola jest analizowana i modyfikowana w miarę potrzeb.
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