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Koncepcja pracy przedszkola została zatwierdzona Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 4/20012/2013  

z dnia 31 sierpnia 2012 roku. 

 

 



Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego 

(Dz. U. Nr 168,poz. 1324). 

2. Ustawa o systemie oświaty  

3. Statut Przedszkola nr 28 im. Małych Astronomów w Poznaniu 

 

Koncepcja pracy przedszkola opracowana jest przez radę pedagogiczną przy współudziale rady 

rodziców a przy jej tworzeniu uwzględniono: 

 

- potrzeby rozwojowe dzieci, 

- oczekiwania środowiska lokalnego, 

- kwalifikacje i zainteresowania nauczycieli, 

- możliwości bazowe przedszkola, 

- najważniejsze obszary działalności placówki. 

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA 

 

„Zapytałam dziecko niosące świeczkę: 

– Skąd pochodzi to światło? 

Chłopczyk natychmiast ją zdmuchnął. 

– Powiedz mi, dokąd teraz odeszło – odparł. – Wtedy ja powiem ci, skąd pochodzi.” 

 

                                                     Jonathan Carroll „Poza ciszą” 

 

 Przedszkole nr 28 im. "Małych Astronomów" jest samorządowym przedszkolem w 

poznańskiej dzielnicy Grunwald. Powstało w 1977 roku. Mieści się w parterowym budynku przy ul. 

Galileusza. Otoczone jest ogrodem z placem zabaw z daleka od ruchliwych ulic. Przedszkole 

posiada 125 miejsc dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, przydzielonych do 5 grup. Każda grupa 

posiada swoją salę: przestronną, funkcjonalną, przytulną i bezpieczną. Dnia 29 maja 2007 r. odbyła 

się uroczystość nadania imienia „Małych Astronomów” 

 Nasze przedszkole zostało zgłoszone do sieci placówek – PROMUJĄCYCH ZDROWIE. 

Zdrowie dziecka jest podstawowym warunkiem pomyślnego procesu wychowawczego. 

Dzieciństwo to okres w życiu człowieka, w którym kształtują się jego postawy determinujące 

aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia i nawyki 

decydują o jego późniejszym stylu życia. Dlatego edukację zdrowotną należy rozpoczynać jak 



najwcześniej wspólnie z rodzicami. Bardzo ważnym czynnikiem stało się dla nas wdrażanie dzieci 

do dbania o czystość i ochronę środowiska jako środka mającego ogromny wpływ na stan zdrowia 

naszego społeczeństwa. 

 Przystąpiliśmy również do programu „Mały Wolontariat", który pomaga naszym 

wychowankom uwrażliwić się na otaczający ich świat, który ma ich zachęcić do stworzenia 

wspólnie z dorosłymi Planety Pomocy - przestrzeni, w której spotykają się dzieci i dorośli ze 

wszystkimi swoimi radościami, smutkami, troskami, marzeniami i planami. Staramy się nauczyć 

dzieci jak słuchać, patrzeć, przeżywać, działać i troszczyć się o siebie i innych. 

 Jako „Mali Astronomowie” zapoznajemy się z astronomią co może zaowocować rozwojem 

pewnych umiejętności. Badania astronomiczne rozwijają w dzieciach takie cechy jak: 

spostrzegawczość i umiejętność wnikania w sens czynionych obserwacji. Dziecko, które 

zainteresuje się astronomią z tym większą ciekawością, będzie się uczyć przyrody, geografii, 

matematyki czy fizyki. Już w wieku przedszkolnym można rozwijać w dzieciach nie tylko myślenie 

obrazowo-poglądowe, ale w pewnym stopniu i myślenie abstrakcyjne. Jesteśmy przekonani, że 

zapoznanie dzieci z astronomią wyzwoli w nich chęć poszerzenia wiedzy o gwiazdach i planetach.  

 Dzięki bogatej ofercie edukacyjnej, a także korzystaniu z szerokiej gamy form i metod 

pracy, pomagamy dzieciom w radzeniu sobie  z problemami emocjonalnymi, poznawczymi, 

motywacyjnymi. Uczymy je optymizmu, wiary i zaufania we własne siły. Wspomagamy ich 

indywidualny rozwój, prowadzimy działania kompensujące braki edukacyjne i rozwijające ich 

zdolności. 

 Prawidłowe funkcjonowanie placówki w olbrzymiej mierze zależy od wysoko 

wykwalifikowanej kadry. W naszym przedszkolu kadrę pedagogiczną stanowią nauczycielki o 

wysokich kwalifikacjach zawodowych, a mimo to systematycznie uczestniczą one w różnorodnych 

formach doskonalenia zawodowego, wzbogacając swój warsztat pracy. W swojej pracy wyróżniają 

się otwartością na nowe doświadczenia, chęcią doskonalenia oraz odpowiedzialnością za innych.  

 W trosce o wysoką jakość świadczonych usług przez przedszkole, praca naszej placówki 

ustawicznie podlega weryfikacji. Miernikiem oceny jest radość dzieci, zadowolenie ich rodziców, 

satysfakcja zespołu z osiągnięć i efektów swojej pracy. Weryfikację stanowi codzienna praktyka, 

otwartość na zmiany, wdrażanie innowacji. 

  

 Przedszkole posiada własne, rozpoznawalne logo.  

 Przy Przedszkolu nr 28 w Poznaniu działa Stowarzyszenie Przyjaciół Małych 

Astronomów, którego celem jest: 

1. Działalność charytatywna na rzecz wychowanków Przedszkola im. Małych Astronomów, 



będących w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych tych dzieci; 

2. Wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola  

im. Małych Astronomów; 

3. Ochrona i promocja zdrowia;  

4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci;  

5. Wspomaganie Przedszkola im. Małych Astronomów w poprawianiu warunków lokalowych  

i w pozyskiwaniu sprzętu i pomocy dydaktycznych; 

6. Organizacja i wspomaganie wypoczynku dzieci; 

7. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami;  

8. Upowszechnianie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji; 

9. Upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 

 

BAZA PRZEDSZKOLA 

 

 przedszkole posiada 5 sal dydaktycznych; 

 hol (organizacja zajęć i zabaw ruchowych, muzycznych, teatralnych i koncertów); 

 mała sala do prowadzenia zajęć logopedycznych; 

 ogród przedszkolny bogaty w różnorodne krzewy i drzewa (wyposażony w przyrządy do 

ćwiczeń i zabaw na świeżym powietrzu); 

 zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne. 

 

MISJA PRZEDSZKOLA  

 

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. 

Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki 

do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez 

wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Placówka buduje 

środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. 

Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka. Wspiera działania 

wychowawcze rodziców. Promuje zachowania prozdrowotne, przyjazne przyrodzie, a także buduje 

poczucie tożsamości regionalnej i narodowej. 

 

 

 



WIZJA PRZEDSZKOLA  

 

1. Przedszkole tworzy procesy indywidualnego wspomagania rozwoju i edukacji odpowiednio 

do potrzeb i możliwości dziecka. 

2. Dziecko jest aktywne i twórcze w nabywaniu wiadomości, umiejętności i postaw w zakresie 

co najmniej podstawy programowej. 

3. Procesy zachodzące w przedszkolu zapewniają rozwój jego podmiotów. 

4. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa, współpracuje z nim 

na rzecz rozwoju własnego i lokalnego. 

5. Zarządzanie przedszkolem zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i jest zgodne  

z obowiązującymi przepisami prawa, polityką oświatową państwa i przyjętą koncepcją 

rozwoju. 

6. Przedszkole monitoruje i doskonali efekty swojej pracy. 

 

Model absolwenta:  

 

Dziecko kończące  Przedszkole nr 28 im. Małych Astronomów w Poznaniu: 

1. Jest twórcze i kreatywne. 

2. Zna i przestrzega zasady bezpieczeństwa. 

3. Dba o higienę osobistą i zdrowie. 

4. Dba o przyrodę i środowisko. 

5. Wie, że ruch jest ważny dla zdrowia. 

6. Zna zasady zdrowego odżywiania. 

7. Jest samodzielne.  

 

Dziecko ma prawo do: 

 życia i rozwoju, 

 swobody myśli, sumienia i wyznania, 

 aktywnej, serdecznej miłości i ciepła, 

 spokoju i samotności, gdy tego chce, 

 odseparowania się jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci, 

 snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone, 

 indywidualnego procesu rozwoju  i własnego tempa tego rozwoju, 

 pomocy i ochrony przy pokonywaniu  przeżyć wywołanych przemocą, 

 wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi, 



 wspólnoty i solidarności w grupie, 

 aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymywania w tym pomocy, 

 zabawy i wyboru towarzyszy zabaw, 

 pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia, 

 nauki, informacji, badania i eksperymentowania, 

 nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństwa, 

 oświadczenia konsekwencji swojego zachowania, 

 zdrowego żywienia. 

 

ZAŁOŻENIA DO PRACY PRZEDSZKOLA: 

 

1. Zdrowy tryb życia:właściwe odżywianie, higiena oraz ruch 

 
 kształtowanie u dzieci odpowiednich nawyków żywieniowych; 

organizowanie zajęć dotyczących zdrowego odżywiania: uświadamianie 
dzieciom wpływu prawidłowego odżywiania na zdrowie i sprawność fizyczną 

 poznawanie podstawowych  zasad dotyczących higieny osobistej i zdrowego 

odżywiania.  
 rozumienie konieczności dbania o czystość i higienę, stosowania 

profilaktyki zdrowotnej 
 zachęcanie do spożywania zdrowych produktów (mleka, sera, ciemnego 

pieczywa, owoców i warzyw); 

 kształtowanie sprawności fizycznej dzieci 
 
2. Bezpieczeństwo 

 

 przygotowanie dzieci do dokonywania wyborów służących ich zdrowiu 

 rozumienie znaczenia dbałości o bezpieczeństwo swoje oraz innych 
 poznanie zasad bezpieczeństwa,  przestrzeganie ich 
 kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających 

własnemu bezpieczeństwu  
 

3. Dbanie o zdrowie psychiczne 
 

 wdrażanie do zgodnego współżycia i  współdziałania w grupie: rozwijanie 

umiejętności wyrażania swoich uczuć i  panowania nad różnego rodzaju 
emocjami 

 zapoznanie dzieci ze szkodliwym wpływem hałasu na zdrowie człowieka 

 poznanie sposobów rozładowywania napięcia, agresji itp. (stosowanie 
odpowiednich technik w pracy z dziećmi) 

 rozwijanie poprawnej komunikacji w relacjach z rodziną i rówieśnikami 
 wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu rodziny (pomaganie w 

lekkich pracach gospodarczych, okazywanie szacunku osobom starszym) 

 rozwijanie zainteresowania pracą zawodową rodziców 
 

4. Troska o środowisko 
 

 poznawanie przyczyn zanieczyszczenia środowiska 



 poznawanie zasad dotyczących utrzymywania porządku i szanowania 

zieleni w najbliższym otoczeniu 
 uwrażliwienie na piękno świata przyrody 

 rozumienie konieczności sortowania odpadów wytwarzanych przez 
człowieka, wdrażanie do segregacji śmieci 

 wykorzystywanie materiałów ekologicznych do prac plastyczno- 

konstrukcyjnych 
 rozwijanie aktywnych form wypoczynku na łonie natury 

 

Przedszkole stosuje nowatorskie metody pracy, które  odpowiadają na potrzeby dzieci i służą ich 

rozwojowi.  Działania te urozmaicają ofertę przedszkola, przyczyniają się do podniesienia jakości 

pracy ale przede wszystkim do poszerzenia wiedzy dzieci i rozwijania niezbędnych w życiu 

umiejętności. Kształtują wychowanka ciekawego świata, kreatywnego, gotowego zadawać pytania  

i poszukiwać odpowiedzi.  

ZASADY PRACY 

 Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystywane są metody aktywne, 

problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają 

podstawową formę jego aktywności tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem 

ww. metod uwzględniać będzie wielostronny rozwój dziecka. 

 

 Do metod tych należą m. in.: 

  

1. Metoda prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej – dziecięca matematyka. 

2. Techniki parateatralne (technika zamiany ról, drama, teatrzyk kukiełkowy, pacynkowy). 

3. Pedagogika zabawy KLANZA. 

4. Metoda gimnastyki A i M Kniessów. 

5. Muzykoterapia. 

6. Burza mózgów („giełda pomysłów”, „jarmark pomysłów”. 

7. Mapa Pojęciowa. 

8. Gry planszowe, dydaktyczne. 

9. Grupy zadaniowe. 

10. Opowieść ruchowa. 

11. Relaksacja. 

12. Bajkoterapia. 

13. Metoda projektu. 

 

 Nauczyciele realizować będą w poszczególnych grupach Program Adaptacyjny, program 



Profilaktyki, Program Wychowawczy. 

 

Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia: 

 nasze cele wychowania i nauczania, 

 działania zorientowane na dziecko, 

 aktualne pory roku, 

 święta i uroczystości, 

 tradycje przedszkola ( Dzień Astronoma, pasowanie na przedszkolaka, Dzień Mamy i Taty, 

Dzień Babci i Dziadka, Międzyprzedszkolna Olimpiada Sportowa, Festyn rodzinny, 

Międzyprzedszkolny Przegląd Formacji Tanecznych Po prostu tańcz, pożegnanie 

przedszkola). 

 

PROMOCJA ZDROWIA 

 

1) Stwarzanie atmosfery ciepła i zrozumienia budzącej poczucia własnej wartości. 

2) Przygotowanie dzieci do wyrażania emocji, przeżywania sukcesu i radzenia sobie  

z porażkami. 

3) Traktowanie każdego dziecka podmiotowo i indywidualnie z uwzględnieniem jego 

możliwości psychofizycznych, zdolności i potrzeb. 

4) Promowanie zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej w harmonii z przyrodą  

i środowiskiem społeczno – kulturowym. 

5) W organizacji pracy stosowanie zasad opartych na akceptacji, tolerancji, empatii, poczuciu 

bezpieczeństwa emocjonalnego. 

6) Wdrażanie do zachowań proekologicznych. 

7) Zapewnienie dzieciom i pracownikom bezpiecznych warunków zabawy i pracy oraz 

kształtowanie aktywnych postaw wobec bezpieczeństwa własnego i innych. 

8) Rozbudzanie dziecięcej empatii oraz uwrażliwienie na potrzeby innych. 

9) Zaangażowanie całej społeczności przedszkolnej na rzecz podnoszenia  jakości pracy 

przedszkola. 

10) Realizacja zadań przedszkola we współpracy z rodzicami. 

11) Wykorzystanie zasobów środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju.  

 

UDZIAŁ W PROGRAMACH I PROJEKTACH 

 

PLACÓWKI PROMUJĄCE ZDROWIE 



 

We wrześniu 2013 r. przystąpiliśmy  do realizacji projektu „Placówki promujące zdrowie” Program 

ten ma na celu tworzenie warunków i podejmowanie działań, które sprzyjają dobremu 

samopoczuciu społeczności przedszkolnej oraz podejmowanie przez jej członków działań na rzecz 

zdrowia.  W trakcie trwania projektu wspieramy każde dziecko w rozwijaniu indywidualnego 

potencjału zdrowia oraz wspomagamy całą społeczność  przedszkola w tworzeniu warunków i 

perspektyw rozwoju. Chcemy kształtować u dziecka poczucie odpowiedzialności za zdrowie 

własne, członków rodziny oraz całej społeczności przedszkola, zachęcać do zdrowego stylu życia 

oraz stwarzać realne i atrakcyjne możliwości dokonywania wyborów sprzyjających zdrowiu. 

 

AKADEMIA  ZDROWEGO  PRZEDSZKOLAKA 

 

Akademia Zdrowego Przedszkolaka to projekt społeczno-edukacyjny organizowany przez firmę 

Lionfitness. Jest to cykl akcji prozdrowotnych, w skład którego wchodzą 3 zagadnienia: 

- Piramida Żywienia Przedszkolaka 

- Bezpieczny Przedszkolak 

- Przedszkolak Pełen Zdrowia 

Akademia Zdrowego Przedszkolaka ma na celu utrwalenie wśród rodziców, dzieci oraz personelu 

przedszkolnego wiedzy o tym, jak zdrowo się odżywiać, jak dbać o bezpieczeństwo dzieci w domu 

i poza nim, jak zapobiegać chorobom oraz minimalizować ich skutki, a także jak dbać o odporność 

dzieci w okresie wzmożonej zapadalności na grypę i przeziębienia. Zespół ekspertów Akademii 

Zdrowego Przedszkolaka opracowuje materiały edukacyjne w formie warsztatów (opartych głównie 

na zabawach) i prezentacji, które mają angażować do wspólnej pracy pracowników przedszkoli, 

rodziców i dzieci. 

 

AKADEMIA  AQUAFRESH 

 

 Nasze przedszkole jest jednym z 5000 placówek, które biorą udział w Ogólnopolskim Programie 

Edukacji Zdrowotnej Akademia Aquafresh. Program ten stawia sobie za cel zmniejszenie 

występowania próchnicy u dzieci w Polsce, poprzez szeroko prowadzone działania profilaktyczne 

dla najmłodszych. Akademia Aquafresh została powołana z myślą o ochronie zdrowia dzieci, by 

poprzez działania edukacyjne wytwarzać w nich potrzebę dbania o higienę jamy ustnej, a  

w konsekwencji zmniejszyć tak poważny problem, jakim jest próchnica. 

 

PROGRAM  EDUKACJI  ANTYNIKOTYNOWEJ „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS” 



 

Cele główne programu: 

- wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym 

tytoniowy, 

- zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w 

zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.  

 

Cele szczegółowe: 

- wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów oraz różnych rodzajów 

dymów- „wydobycie” dymu tytoniowego, 

- zwiększenie świadomości dzieci na temat szkodliwości dymu papierosowego, 

- zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów, 

- zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym. 

 

Zadania dla realizatorów programu: 

 

- przekazanie informacji o założeniach programu pracownikom przedszkola 

- poinformowanie rodziców o wprowadzeniu programu do przedszkola 

- przeprowadzenie zajęć z dziećmi 

 

PROGRAM „MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY” 

 

Celem programu jest ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych wśród 

dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ich rodziców i opiekunów. Podniesienie 

poziomu wiedzy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na temat wybranych 

elementów zdrowego stylu życia, ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków 

prozdrowotnych u dzieci oraz przekonanie o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych 

zarówno w domu, jak i w środowisku szkolnym. 

 

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM 

 

Nasze przedszkole  uczestniczy w ogólnopolskiej  kampanii społecznej ,, CAŁA POLSKA CZYTA 

DZIECIOM” organizowanej przez Fundację ABC XXI, w ramach której przystąpiliśmy  do Klubu 

Czytających Przedszkoli. Naszym celem jest propagowanie  głośnego czytania dziecku przez 

minimum 20 minut dziennie. Codziennie!! 



 

KLUB  GAJA- Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne 

 

      Nasze przedszkole  od wielu lat uczestniczy w różnych programach, akcjach, działaniach 

zaproponowanych przez  KLUBU GAJA, który jest  jedną z najstarszych polskich organizacji 

społecznych – działa już 25 lat i zajmuje  się ochroną środowiska naturalnego i prawami zwierząt. 

1) ŚWIĘTO DRZEWA  

Przez 10 lat trwania  akcji  wspólnie z innymi uczestnikami z całej Polski przyczyniliśmy się do 

posadzenia ponad  570 tysięcy drzew, zebraliśmy ponad 2742 ton makulatury, a w programie 

uczestniczyło ponad 500 tysięcy osób. 

 

2) ZBIERAJ MAKULATURĘ – RATUJ KONIE 

To kolejna akcja, w której uczestniczy nasze przedszkole.  Akcja ta polega na zbieraniu makulatury, 

a pieniądze uzyskane z jej sprzedaży są przeznaczone na pomoc cierpiącym koniom, ich adopcję 

oraz  leczenie. 

 

3) ZAADOPTUJ  RZEKĘ 

Jest to akcja, która polega na tym, że opiekujemy się – ,, adoptujemy rzekę”. My adoptowaliśmy  

rzekę  WARTĘ. 

Adopcja rzeki polega na większym zainteresowaniu wybraną rzeką poprzez jej obserwację, 

wycieczki, poszukiwanie historii z nią związanych, poznanie fauny i flory danej doliny rzecznej.                                                           

 Realizacja akcji rozpoczęła się w 2005 roku i dzięki zaangażowaniu blisko 123 tysięcy osób 

zaadoptowano 650 rzek i akwenów w ponad      1128 miejscach. 

 

PROGRAM ” KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY” 

 

Program organizowanym jest przez firmę Tymbark oraz markę Kubuś przy współpracy z Fundacją 

Partnerstwo dla Środowiska.  Celem programu jest wprowadzenie dzieci w tematykę przyrodniczą  

i ekologiczną, ukazanie im piękna przyrody oraz nauczenie ich jak ją szanować i chronić. 

 

UDZIAŁ W AKCJACH CHARYTATYWNYCH 

 

GÓRA GROSZA 

 

Celem akcji jest zbieranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w 



tym na tworzenie i dofinansowanie: 

1) domów dla dzieci                       

2) rodzinnych domów dziecka                                                                                          

 3) pogotowi rodzinnych                                                                                                        

 4) dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy 

wychowawcze 

 

AKCJA – ZBIERAJ PLASTIKOWE  NAKRĘTKI 

 

Nasze przedszkole od trzech lat uczestniczy w akcji zbierania plastikowych nakrętek dla chorego 

chłopca – Waldka Piaska. Akcja ta odbywa się pod patronatem Starosty Powiatu Szamotulskiego. 

Zbierając nakrętki pomagamy choremu Waldkowi, ale również chronimy środowisko. Zachęcamy 

wszystkich – Dzieci i Rodziców do zbierania nakrętek i przynoszenie ich do naszego przedszkola. 

Nakrętki zostaną  przekazane Rodzicom Waldka, a pieniądze z ich sprzedaży  przeznaczone  będą 

na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitację ich syna 

 

 

DZIECI OBCOKRAJOWCÓW W NASZYM PRZEDSZKOLU 

 

 Cudzoziemcy mają prawo do korzystania z nauki i opieki w publicznych przedszkolach. 

Dzieci cudzoziemców podlegający obowiązkowi szkolnemu w Polsce mogą korzystać z opieki  

i nauki w przedszkolach publicznych na takich samych warunkach jak obywatele polscy. Prawo to 

dotyczy wszystkich cudzoziemców niezależnie od ich statusu prawnego i podstawy pobytu na 

terytorium Polski. Dziecko każdego cudzoziemca może uczęszczać do przedszkola. Nasze 

przedszkole umożliwia również edukację dzieciom obcokrajowców. 

Główne cele: 

 

 podniesienie świadomości społecznej, 

 otwartość na inne kultury, 

 nauka tolerancji zarówno wśród nauczycieli, rodziców i dzieci, 

 likwidowanie uprzedzeń rasowych, 

 integracja. 

 

Formy pracy: 

 



 warsztaty w ramach zajęć i spotkań integracyjnych, 

 zabawy (scenariusze zajęć wykorzystujące metody interaktywne), 

 wzajemna nauka podstawowych słów, zwrotów grzecznościowych, 

 poznawanie codziennych zwyczajów, kultury i  upodobań kulinarnych innych narodów, 

 nauka komunikacji niewerbalnej (stosowanie umownych znaków, takich jak gesty, mimika), 

 umożliwienie nauki języka angielskiego. 

 

Otoczenie dziecka: 

 

 wprowadzenie elementów wystroju wnętrza sali (ozdoby związane z kulturą dzieci 

obcokrajowców), 

 uwzględnienie w kalendarzu imprez, świąt i zwyczajów rodzin obcokrajowców (np. ozdoby, 

gry, ubiór, jedzenie itp.), 

 udostępnienie rodzicom materiałów informacyjnych o przedszkolu w zrozumiałym dla nich 

języku (np. Organizacja dnia w przedszkolu, formy zajęć itp.) 

  

 Przedszkole zgodnie z potrzebami rodziców wyznawanymi przez nich przekonaniami 

religijnymi umożliwia dzieciom uczestniczenie w lekcjach religii. Do przedszkola mogą uczęszczać 

również dzieci innych wyznań. 

 

 

ADAPTACJA DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH 

 

 Większość dzieci po ukończeniu trzeciego roku życia, a także dzieci starsze, które 

dotychczas wychowywały sie pod opieką najbliższych zaczynają uczęszczać do przedszkola. 

 Małe dziecko jest mocna uzależnione emocjonalnie od najbliższych mu osób, dlatego nie 

może obejść się bez ich wsparcia i pomocy. Moment przekroczenia przez dziecko progu 

przedszkola jest nadzwyczaj trudnym przeżyciem, dlatego konieczne jest wspieranie go przez 

rodzinę i nauczycieli. Z tego względu tak ważny jest proces adaptacyjny dziecka w nowym 

środowisku. Przedszkole jako środowisko wychowawcze i edukacyjne, wpływające na 

wszechstronny rozwój dziecka oraz umożliwiające przygotowanie dziecka do podjęcia nauki  

w szkole, powinno stworzyć jak najbardziej korzystne warunki do przekroczenia progu 

przedszkolnego. Może je zapewnić poprzez ścisłe współdziałanie z domem rodzinnym dziecka. 

Zarówno dzieci, jak i ich rodzice odczuwają niepokój związany z pobytem w przedszkolu. 

Szczególnie trudne momenty przeżywają rodzice, gdy pojawią się pierwsze problemy  



z przystosowaniem do warunków i wymagań przedszkola. 

 

Trudności przystosowawcze dziecka do przedszkola  

 

 bliska więź dziecka z rodzicami, 

 brak samodzielności w zakresie czynności samoobsługowych, 

 nadopiekuńczość rodziców, 

 liberalne wychowanie, 

 małe poczucie bezpieczeństwa. 

 

Cele adaptacji: 

 

 skrócenie procesu adaptacji do przedszkola, 

 nawiązanie kontaktu z rodzicami w celu ułatwienia dalszej współpracy, 

 uświadomienie rodzicom potrzeb emocjonalnych dzieci, 

 poznanie się i integracja rodziców między sobą. 

 

Pomoc dziecku w adaptacji: 

 wcześniejsze przyzwyczajenie dziecka do przebywania w nowym miejscu pod opieka 

wychowawców przedszkola, zabawy integracyjne w przedszkolu z rówieśnikami, 

 uczenie dziecka w domu czynności samoobsługowych, 

 oswajanie dziecka z informacją, ze w przedszkolu będzie spędzało czas w towarzystwie 

innych dzieci i pań nauczycielek, 

 cykl wizyt w przedszkolu – wspólne zabawy, spacery, 

 zapewnienie dziecka, ze będzie odebrane w umówionym terminie, 

 spokojne rozstanie z dzieckiem, zawarcie umów, 

 zabawy z dzieckiem w przedszkole w domu – przedstawienie atrakcyjności nowego miejsca 

pobytu, 

 akceptacja płaczu dziecka przez rodziców – jako naturalnej zdrowej relacji na nową sytuację 

(nie należy dziecka zawstydzać), 

 umożliwienie zabrania dziecku ulubionej maskotki lub innego przedmiotu z domu do 

przedszkola, 

 udział dzieci wraz z rodzicami w uroczystościach przedszkolnych organizowanych na 

terenie placówki: festyny, uroczystości z okazji Dnia Dziecka i inne.  

 



Dla rodziców: 

 zapoznanie z literaturą dotyczącą adaptacji i rozwoju emocjonalno – społecznego dzieci  

w wieku przedszkolnym, 

 przygotowanie ankiet dla rodziców, 

 przygotowanie arkusza obserwacji dziecka (obserwacja w różnych sytuacjach na terenie 

przedszkola), 

 przygotowanie ankiety ewaluacyjnej cyklu spotkań adaptacyjnych, 

 wydanie biuletynu informacyjnego dla rodziców dzieci nowo przyjmowanych, 

zawierającego informacje dotyczące harmonogramu przyjęć do przedszkola i organizacji 

pracy przedszkola, 

 zorganizowanie cyklu spotkań w przedszkolu: 

 spotkanie rodziców z dyrektorem przedszkola, nauczycielami (temat spotkania: Problem 

adaptacji dzieci do przedszkola) 

 spotkania nauczyciela z dziećmi i ich rodzicami (minimum 4 spotkania). 

 

Plan spotkań będzie zawierał: 

 krótkie warsztaty, prelekcję, rozmowy z rodzicami mające na celu wskazanie rodzicom, jak 

przygotować dziecko do zmiany, jaka nastąpi w ich życiu po przyjściu do przedszkola, 

 swobodne zabawy dzieci, zabawy zorganizowane przez nauczyciela, 

 zapoznanie z salą i zwiedzanie całego przedszkola (szczegółowe scenariusze tych zajęć 

przygotowują nauczyciele prowadzący zajęcia), 

 pasowani na przedszkolaka – uroczystość z udziałem dzieci wcześniej chodzących do 

przedszkola (krótki program artystyczny dla nowych dzieci, pasowanie na przedszkolaka, 

wręczenie upominków własnoręcznie wykonanych przez starszaków). 

 

ROZKŁAD DNIA 

 

6.00 – 8.15 –  Przychodzenie dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci lub    

                       proponowane przez nauczyciela (manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne,          

                      dydaktyczne itp.) Obserwacja indywidualnego rozwoju dziecka. Praca indywidualna z   

                      działalnością kompensacyjną i stymulującą rozwój dziecka. 

8.15 – 8.30 – Ćwiczenia poranne. Czynności higieniczno – porządkowe. 

8.30 – 9.00 – I Śniadanie 

9.00 – 11.00 – Zajęcia kierowane i inspirowane przez nauczyciela, uwzględniające propozycje i  

                        zainteresowania dzieci (zajęcia dydaktyczne).Pobyt na świeżym powietrzu –   



                        spacery, wycieczki, gry i zabawy w  ogrodzie przedszkolnym. Zabawy dowolne wg   

                        zainteresowań dzieci. 

11.00 – 11.15 – Czynności higieniczno – porządkowe. 

11.15 – 11.30 – II Śniadanie 

11.30 – 13.00 – Zajęcia i zabawy wyciszająco – relaksujące. Odpoczynek (zajęcia relaksacyjno –   

                         wyciszające, głośne czytanie bajek). Leżakowanie (młodsze grupy). Zajęcia   

                        indywidualne i grupowe (starsze grupy). 

13.00 – 13.30 – Czynności higieniczno – porządkowe (młodsze grupy) . 

13.15 – 13.30 – Czynności higieniczno – porządkowe (starsze grupy). 

13.30 – 14.00 – Obiad 

14.00 – 17.00 – Kontynuacja zajęć kierowanych i inspirowanych przez  nauczyciela. Zabawy   

                         dowolne wg zainteresowań dzieci. Praca indywidualna z dzieckiem. 

  Gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy ruchowe w sali. 

  Rozchodzenie się dzieci. 

 

KIEROWNICTWO PRZEDSZKOLA  

 

 Rolę kierownika placówki oświatowej pełni dyrektor. Sprawuje on nadzór pedagogiczny, 

przewodniczy Radzie Pedagogicznej, pełni rolę pracodawcy i kierownika zakładu pracy. 

 Organizuje pracę nauczycieli w zespołach, inspiruje ich do działania, kieruje działalnością 

przedszkola w sposób mający na celu rozwijanie u nauczycieli kreatywności i poczucia 

współodpowiedzialności za pracę. 

 Na skutek oddziaływań dyrektora nauczyciele doskonalą metody i formy pracy  

i współpracy. 

 Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora przedszkola uruchamia mechanizmy 

autorefleksji i jakościowego rozwoju przedszkola. Wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego 

są wykorzystywane do rozwoju przedszkola. 

 

PODZIAŁ KOMPETENCJI 

 

 Każdego roku na posiedzeniu Rady Pedagogicznej organizacyjnej dyrektor przedszkola 

przydziela poszczególnym nauczycielom zadania dodatkowe. 

 Do zadań o szerszym zakresie należą m.in.: 

 pełnienie funkcji protokolanta posiedzeń Rady Pedagogicznej, 

 współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, 



 prowadzenie kroniki przedszkolnej, 

 promocja przedszkola, 

 dekoracja placówki. 

 Zakresy kompetencji są konsultowane z nauczycielami oraz są zgodne z ich preferencjami. 

Przydzielane na ogół długofalowo w celu osiągania bardzo dobrych wyników pracy w określonej 

dziedzinie. 

 

WSPÓŁPRACA ZE STUDENTEM 

 Placówka jest otwarta na współpracę z uczelniami kształcącymi kadrę pedagogiczną. 

Każdego roku praktyki pedagogiczne w  przedszkolu odbywają studenci pedagogiki ogólnej, 

zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Praktykanci są przydzielani do 

nauczycieli z co najmniej kilkunastoletnim stażem w pracy pedagogicznej. 

 Czas odbywania praktyk przynosi korzyści zarówno studentom, jak i ich opiekunom. Są oni 

zawsze mile widziani, inspirują do działania w innym wymiarze. Wpływa to korzystnie na 

samoocenę nauczycieli i buduje pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym. 

 

WSPÓŁPRACA ZESPOŁU PEDAGOGICZNEGO 

 Rada Pedagogiczna pracuje w zespołach zadaniowych. Są one tworzone na każdy rok 

szkolny wg umiejętności i predyspozycji poszczególnych nauczycieli. Zwykle nauczyciele młodsi 

stażem pracują z nauczycielami doświadczonymi w celu poszerzenia i doskonalenia zdobytych 

umiejętności. 

 

Zespoły zadaniowe tworzą m.in.: 

 

 Program Adaptacyjnych 

 Roczny plan pracy przedszkola 

 Plan Współpracy z rodzicami, 

 Plan współpracy z środowiskiem, 

 ankiety, 

 arkusze diagnostyczne, 

 raporty z diagnoz. 

 

 Poszczególne zespoły zadaniowe monitorują procesy zachodzące w przedszkolu  

i udoskonalają je z wykorzystaniem nowoczesnej wiedzy i własnych doświadczeń. Dyrektor  

i nauczyciele dbają o sprawność systemu i właściwe wykorzystanie zasobów. Ponadto nauczyciele 



współpracują ze sobą na co dzień, prowadzą zajęcia koleżeńskie, dzielą się wiedzą  

i doświadczeniem w ramach WDN - u. Opiekunowie stażu i nauczyciele stażyści podejmują 

działania zapisane w planie rozwoju zawodowego.  

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH 

 Ofert osób chętnych do prowadzenia zajęć dodatkowych są przyjmowane przez dyrektora 

przedszkola przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Dyrektor sprawdza kwalifikacje 

oferentów i zapoznaje z ofertami nauczycieli na posiedzeniu Rady Pedagogicznej organizacyjnej. 

Następnie oferty są przedstawione rodzicom na zebraniu ogólnym, które odbywa się tuż po 

rozpoczęciu roku szkolnego. Rodzice mają możliwość wyrażenia swoich opinii o zajęciach 

prowadzonych w ubiegłym roku. W drodze głosowania wybierają ofertę zajęć dodatkowych na 

bieżący rok szkolny. Aktualnie dzieci korzystają z religii (za zgodą rodziców),  gimnastyki 

korekcyjnej i terapii logopedycznej (pięcio i sześciolatki) oraz języka angielskiego i rytmiki 

wszystkie dzieci. 

 Zajęcia płatne, wybrane i finansowane przez rodziców po zakończeniu pobytu dziecka  

w przedszkolu: 

 nauka tańca, 

  gimnastyka korekcyjna (dzieci młodsze). 

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

 W codziennej pracy z dzieckiem zawsze pamiętamy o tym, że bez współpracy nauczycieli  

z rodzicami sukces dziecka jest niemożliwy. Gdy współpraca jest pozorna lub niepełna, gdy nie ma 

zaufania – na można liczyć na optymalny rozwój dziecka. 

 Rodzice mogą nam dostarczyć wielu cennych wskazówek na temat swojego dziecka. To oni 

znają najlepiej mocne i słabe strony dziecka, wiedzą wiele o jego zdolnościach, zainteresowaniach, 

pasjach, wiedzą czego dziecko boi się najbardziej, co budzi w nim gniew. Dlaczego i kiedy się 

wycofuje, kiedy reaguje agresją, nieadekwatnymi zachowaniami. Co może motywować dziecko do 

do pracy, a co powoduje jego niechęć. 

 Z drugiej strony, nauczyciel może przekazać cenne dla rodziców nie tylko rady i wiedzę na 

temat dylematów rodzicielskich, ale też praktyczne ćwiczenia ułatwiające opanowanie sztuki 

komunikowania się z dziećmi, rozumienia ich potrzeb, aby mądrzej kochać, ale i przez dzieci być 

kochanym i rozumianym. 

 Rodzice w przedszkolu traktowani są jako partnerzy w procesie wychowania. Zadaniem 

wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków. 

 

Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest: 



 

 dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych przedszkola  

i środowiska rodzinnego, 

 wszechstronny rozwój dziecka, 

 nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami, 

 zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy 

dydaktyczno – wychowawczej, 

 przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu, 

 przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka, aby rodzice mogli je  

w osiąganiu tej gotowości odpowiednio do potrzeb wspomagać, 

 przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności 

wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy, 

 wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych, 

 włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola, 

 zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola, 

 podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację, 

 ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców, 

 promowanie placówki w środowisku lokalnym. 

 

Formy współpracy z rodzicami: 

 zebrania ogólne z rodzicami oraz z Radą Rodziców, 

 zebrania grupowe, 

 zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych do przedszkola, 

 konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub rodzica, 

 prowadzenie kącika dla rodziców, m.in.: informacje na temat realizacji podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego, eksponowanie prac dzieci, 

 strona internetowa przedszkola, 

 organizację i prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców 

 organizację uroczystości przedszkolnych, włączanie rodziców w organizację tych imprez, 

 organizację akcji: Cała Polska czyta dzieciom, Góra Grosza, Zbieraj makulaturę, ratuj konie 

itp, 

 konkursy, wycieczki, 

 zaangażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i grup, m.in.: pomoc  

w przeprowadzaniu remontów, sponsorowanie zakupu mebli, zabawek, pomocy 

dydaktycznych itp., 



 

 Corocznie w przedszkolu opracowywany jest plan współpracy z rodzicami. Plan ten 

obejmuje zadania ułożone w następujące bloki: 

 Pozyskiwanie opinii rodziców, opiniowanie, współdecydowanie. 

 Wspomaganie rozwoju dziecka, integracja oddziaływań na linii nauczyciel – rodzice. 

 Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla rodziców. 

 Promocja zdrowia. 

 Organizacja wydarzeń i uroczystości dla środowiska rodzinnego. 

 Raz na rok zespół nauczycieli będzie badał potrzeby rodziców w zakresie współpracy, 

analizował ich opinie o pracy placówki, modyfikował formy współpracy. 

 

 W przedszkolu prężnie działa rada rodziców, wspierająca działalność placówki. Rodzice są 

naszymi sojusznikami, a nasze działania są skoordynowane. 

 

WSPÓŁPRACA Z INNYMI PRZEDSZKOLAMI I SZKOŁAMI 

 

 współpraca z sąsiednimi przedszkolami – przedszkolaki uczestniczą w konkursach i 

olimpiadach , 

 nauczyciele i dzieci 5 – letnie uczestniczą w lekcjach prowadzonych w klasach pierwszych 

szkół podstawowych. 

 

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI 

 

 W pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej podejmowana jest współpraca  

z instytucjami na terenie miasta i kraju. Współpraca ta ma na celu urozmaicenie metod i form pracy 

służących wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem  

i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturalnym  

i przyrodniczym. 

 

Celem współpracy z instytucjami jest: 

 rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci, 

 satysfakcja z wykonywanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień i nagród, 

 kształtowanie postaw społecznie pożądanych, 

 kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci, 

 urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, 



 poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracę na rzecz 

dzieci. 

Współpraca z: 

 

 Urzędem Miasta (udział w akcjach i konkursach), 

 Komendą Policji (pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpiecznego 

spędzania ferii zimowych i wakacji), 

 nadleśnictwem (organizacja wycieczek do lasu), 

 biblioteką dla dzieci 

 Fundacja Koci pazur 

 Schronisko dla zwierząt 

 Klub Gaja 

 Fundacja na rzecz poszkodowanych w wypadkach drogowych 

 Gimnazjum nr 54 w Poznaniu 

 Ratownictwo medyczne 

 Szpital Pluszowego Misia 

 Parki Krajobrazowe 

 

PROMOCJA PLACÓWKI 

 

  W obecnych czasach nasilonej konkurencji, gdzie decyzja o wyborze przedszkola nie 

koniecznie podyktowana jest miejscem zamieszkania, stało się rzeczą oczywistą, że musi ona 

kształtować swój wizerunek, tak aby stała się dla dziecka atrakcyjnym i godnym zaufania miejscem 

jego przyszłej edukacji. Kształtowanie wizerunku nie jest rzeczą nową, obcą, aczkolwiek wcześniej 

nie przywiązywano wagi do eksponowania tego, co dotyczyło przedszkola  na zewnątrz. Obecnie 

wszystkie typy placówek edukacyjnych coraz bardziej zainteresowane są nawiązywaniem kontaktu 

ze środowiskiem lokalnym, jako szansy na utrzymanie i ewentualne powiększenie liczby uczniów. 

Działania te maja na celu nadanie indywidualnego i niepowtarzalnego charakteru placówce. 

 Przedszkole nie jest bowiem środowiskiem zamkniętym w związku z czym każdy rodzaj  

i przejaw działalności i tej dobrej i tej złej wpływa na jej wizerunek. Należy więc dążyć do 

rozwijania i eksponowania tych sfer działalności placówki oświatowej, które dają pozytywne 

wzmocnienia dla społeczności lokalnej.  

 

Działania promocyjne obejmują; 

 



 prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników 

przedszkola, 

 dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym, 

 prowadzenie kroniki przedszkola oraz księgi pamiątkowej, 

 organizacja uroczystości międzyprzedszkolnych, 

 prowadzenie strony internetowej przedszkola, 

 zabieganie o notatki prasowe dotyczące istotnych wydarzeń z życia przedszkola, 

 prezentacja wydarzeń mających miejsce w przedszkolu w lokalnych mediach, 

 dbałość o estetykę wewnątrz i na zewnątrz budynku, 

 upowszechnianie informacji o przedszkolu (gazetka Kurier Astronoma, folder, prezentacja, 

logo przedszkola itp.). 

DALSZA PRACA NAD KONCEPCJĄ 

 

 każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje egzemplarz Koncepcji, żeby mógł z nią 

popracować, 

 raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu ewentualnych poprawek i niedostatków, 

 rodzice zapoznają się i omawiają  Koncepcję na zebraniach grupowych, nauczyciele 

pozyskują informacje o akceptacji Koncepcji. 

 

ZAMIERZENIA DO DALSZEJ PRACY 

 w zakresie bazy: 

 wymiana podłóg, 

 wymiana mebli w salach  

 doposażenie kuchni w nowoczesne urządzenia gastronomiczne, 

 sukcesywne doposażenie ogrodu przedszkolnego w sprzęt rekreacyjny. 

 w zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców: 

 przeanalizowanie potrzeb dzieci i rodziców pod katem możliwości oferty zajęć 

dodatkowych,  

 w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli: 

 wspomaganie i inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych  

i zdobywania dodatkowych umiejętności, 

 doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystywaniem w swojej 

pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. 

 w zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola: 

 kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania 



przedszkola, 

 kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach 

społecznych. 


