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W WARSZAWIE

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

Janusz Korczak



PODSTAWA PRAWNA

 

Koncepcja  pracy  przedszkola  została  opracowana  przez  Radę  Pedagogiczną  na

podstawie:

1. Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r. ,

poz. 59)

3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz, U. z dnia

24 lutego 2017 r. , poz. 356) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

4. Statut Przedszkola nr 325

NASZE PRZEDSZKOLE

Przedszkole  nr  325  w  Warszawie  znajduje  się  w  malowniczym  zakątku  Stegien  na

Mokotowie.  Znajduje  się  w  parterowym  budynku,  przystosowanym  na  potrzeby

przedszkola.

W budynku znajduje się 5 sal zajęć z 4 przyległymi łazienkami, pomieszczenia sanitarne,

pomieszczenie  administracyjne  dla  kierownika  gospodarczego,  pokój  logopedy  i

psychologa,  szatnia  dla  dzieci,  gabinet  dyrektora,  kuchnia,  zmywalnia,  pomieszczenia

gospodarcze.

Placówka   posiada  plac  zabaw wyposażony  w  spełniający  konieczne  wymogi  sprzęt

terenowy,  który  podlega  ciągłym  modernizacjom.  Uroku  dodaje  duża  ilość  ozdobnych

krzewów w pięknie zaprojektowanym placu wokół przedszkola.

Twórcza,  miła,  kompetentna,  doświadczona,  wysoko  wykształcona  i  życzliwa  kadra

zapewnia opiekę, wychowanie i edukację ok.125 dzieci.

W przedszkolu panuje miła, serdeczna i rodzinna atmosfera.



 WIZJA PRZEDSZKOLA

Dziecko  jest  naszym  największym  dobrem,  niepowtarzalnym  podmiotem  naszych

oddziaływań  wychowawczych,  dlatego nasza  praca  wychowawcza,  opiekuńcza  i

 pedagogiczna opiera się na indywidualnym traktowaniu każdego wychowanka.

Pragniemy,  by  w  przedszkolu  panowała  rodzinna  atmosfera,  pełna  bezpieczeństwa,

życzliwości,  tolerancji  i  ciepła.  Naszą  przedszkolną  rodzinę  stanowią  dzieci,  rodzice  i

wszyscy pracownicy.

W naszych działaniach kierujemy się dobrem dziecka, przestrzegamy i uczymy wcielać w

życie  Konwencję  o  Prawach  Dziecka  i  wynikający  z  niej,  ustalony  wspólnie  z

wychowankami Kodeks Przedszkolaka.

Zapewniamy:

 bardzo dobrze przygotowaną kadrę, systematycznie doskonalącą się i wzbogacającą

swój warsztat pracy, 

 troskliwą  opiekę  i  tworzenie  warunków do  wszechstronnego  rozwoju  dziecka  na

różnych płaszczyznach jego aktywności,

 wspomaganie  dzieci  w  rozwijaniu  umiejętności  niezbędnych  w  codziennych

sytuacjach i w dalszej edukacji,

 diagnozowanie i rozwijanie inteligencji wielorakich u dzieci,

 rozwijanie  pozytywnych  cech  charakteru  (dobroć,  tolerancja,  empatia,  otwartość,

zaradność,  odporność emocjonalna,  samodzielność,  kreatywność,  wiara we własne

możliwości, umiejętność współdziałania)

 zdrowy i higieniczny rytm dnia dostosowany do potrzeb dzieci,

 kontakt  z  nauczycielem,  wspieranie  rodziców  w  wychowaniu  dzieci  zgodnie  z

uniwersalnym systemem wartości.

   Oferujemy:

 aktywne metody pracy, programy własne tworzone na potrzeby naszego przedszkola,

naszych dzieci i rodziców,

 warsztaty artystyczne dla dzieci,



 wycieczki krajoznawcze i edukacyjne przy współudziale i uczestnictwie rodziców,

 uroczystości rodzinne, przedszkolne i grupowe,

 rozwijanie uzdolnień, rozbudzanie kreatywności i odwagi w wyrażaniu siebie,

 udział  dzieci  i  rodziców  w  konkursach  przedszkolnych,  zajęciach  otwartych,

spotkaniach podczas uroczystości i festynów,

 wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka,

 udział w akcjach charytatywnych w kraju i naszym lokalnym  środowisku.

      

MISJA PRZEDSZKOLA

Chcemy, by w naszym przedszkolu, tak jak w domu - dobrze czuło się każde dziecko:

mądre,  rozbrykane,  lękliwe,  nieśmiałe,  o  wielkim  sercu,  rezolutne,  smutne,  zagubione,

pracowite, gadatliwe, nieposłuszne, roześmiane, bo „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się

cały świat”

- Dobrze wykwalifikowana kadra odkrywa i rozwija w dzieciach ich zdolności, zapewnia

przedszkolakom poznanie świata wszystkimi zmysłami.

- Diagnozuje, ukierunkowuje i wspomaga rozwój dziecka, zgodnie z jego wrodzonym

potencjałem  i  możliwościami  rozwojowymi  w  relacji  ze  środowiskiem  społeczno  –

kulturowym i przyrodniczym.

- Wartościowe zabawy w ciepłej atmosferze przygotowują dziecko do podjęcia szkolnych

obowiązków.

- Wycieczki i spacery pomagają odkryć, zrozumieć środowisko lokalne i przyrodnicze.

- Pragniemy, aby dzieci i ich rodzice mieli poczucie bezpieczeństwa i współdecydowania

o ważnych sprawach przedszkola.

- Chcemy wspólnie z rodzicami dążyć do szanowania praw naszych dzieci, wynikających

z Konwencji Praw Dziecka.



     PRIORYTETY PRZEDSZKOLA

1.  Bezpieczeństwo,  miła  i  serdeczna  atmosfera  –  jest  warunkiem  zdrowia

(psychicznego i fizycznego) oraz prawidłowych postaw dzieci,  pracowników i rodziców.

Służy prawidłowej współpracy, wzajemnej akceptacji, buduje poczucie własnej wartości i

dobry klimat do rozwoju, współpracy i zadowolenia:

 poznawanie zagrożeń i niebezpieczeństw na drodze, uczenie bezpiecznych zachowań

w uczestnictwie w ruchu drogowym;

 poznawanie  zasad  bezpieczeństwa  w  kontaktach  z  nieznajomymi,  na  podwórku

przedszkolnym  i  domowym  (spotkania  i  prelekcje  przedstawicieli  służb

porządkowych, realizacja założeń programu „Chronimy dzieci”),

 poznawanie  i  respektowanie  Konwencji  o  Prawach  Dziecka  (realizacja  programu

własnego „Moje prawa”),

 nabywanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy, prawidłowego zachowania się

w czasie wypadku,

 zdrowy  tryb  życia:  zdrowa  żywność,  ruch  na  świeżym  powietrzu,  wycieczki

krajoznawcze, spacery, obserwacje przyrody,

 dbanie o zdrowie własne i innych (wartość ruchu na powietrzu, realizacja programu

„Czyste powietrze wokół nas”, programu własnego „Kulinarne przysmaki, które lubią

przedszkolaki”),

 „Ja i moje relacje z innymi” - stwarzanie dziecku właściwej atmosfery wychowawczej

opartej  na życzliwości, rozumieniu, właściwej akceptacji (m.in. realizacja programu

adaptacyjnego „Jestem już przedszkolakiem”).

 współpraca z rodziną dziecka i najbliższym środowiskiem, wspieranie ich w procesie

wychowania dziecka,

 aktywny  udział  rodziców  w  uroczystościach  i  imprezach  przedszkolnych  –

kultywowanie tradycji przedszkolnych.

2. Twórczość  – wyraża się w działaniu, myśleniu i  odkrywaniu. Wpływa na tempo i

jakość rozwoju, buduje poczucie własnej wartości, wyzwala radość, niweluje zahamowania,

pełni funkcję terapeutyczną:



 wspólna praca i zabawa nauczyciela wraz z dziećmi z wykorzystaniem aktywizujących

metod z  zakresu  sztuk  plastycznych,  teatralnych,  muzyki,  tańca,  ruchu,  twórczości

intelektualnej, matematycznej itp. (m.in. realizacja programu własnego „Wychowanie

poprzez zabawę w teatr”);

 aktywne  uczestnictwo  w  konkursach  plastycznych,  muzycznych,  teatralnych

(reprezentowanie przedszkola na zewnątrz),

 Kalendarz  imprez  tematycznie  związany  z  zachowaniem tradycji  i  porami  roku  –

występy artystyczne dzieci w gronie społeczności przedszkola (dzieci i rodziców) oraz

zaproszonych gości,

 Wystawy prac plastycznych, występy teatralne, wokalne, taneczne,

 przedstawienia  w  wykonaniu  dzieci,  nauczycieli  i  rodziców  –  Teatru  Rodziców  i

Nauczycieli „Klaps”.

3. Samodzielność - dążenie do samorozwoju stanowi podstawę radzenia sobie we wciąż

zmieniającym się świecie.  Przyczynia się do  właściwego wykonywania podejmowanych

zadań oraz poczucia sprawstwa i zwiększenia motywacji do działania

4.  Wspomaganie  rozwoju  dziecka  –  dążenie  do  wspierania  indywidualnego,

wszechstronnego i harmonijnego rozwoju każdego wychowanka na miarę jego możliwości i

potrzeb,  modelowanie,  projektowanie,  pobudzanie  zdolności  dziecka  poprzez stosowanie

metod wyzwalających jego aktywność. Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej

każdemu dziecku o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

5.  Współpraca  ze  środowiskiem  lokalnym –  wykorzystanie  zasobów  i  możliwości

środowiska  lokalnego  dla  jeszcze  lepszego  wspierania  rozwoju  dziecka,   rodziców  i

pracowników przedszkola.

6.  Otwartość na kulturę własną i  innych narodów – poznawanie własnego miasta,

regionu, kraju – kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, miłości do własnego kraju.

Realizacja programu I.  Dzierzgowskiej  „Kraina dzieci  w Europie”  -  poznawanie  kultury

innych państw europejskich, budzenie postawy tolerancji dla odmiennych zwyczajów.



KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI

1. PRACA Z DZIEĆMI

Cele :

- Jak najlepsza adaptacja dziecka w przedszkolu,

- Wspieranie całosciowego rozwoju dziecka, 

- Wspomaganie i edukacja dzieci,

- Uczenie dzieci wyrażania uczuć i emocji,

- Rozwijanie pożądanych cech charakteru (dobroć, empatia, otwartość, zaradność, 

odporność emocjonalna, samodzielność, wiara we własne siły, umiejętność współdziałania),

- Rozwijanie indywidualnych uzdolnień i zainteresowań,

- Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia,

- Umożliwienie dzieciom osiągania sukcesu w różnych dziedzinach,

- Przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.

Metody pracy z dziećmi : 

- Metody czynne (metoda samodzielnych doświadczeń, metoda kierowania własną 

działalnością dziecka, metoda zadań stawianych dziecku, metoda ćwiczeń utrwalających);

- Metody oglądowe (obserwacja i pokaz, osobisty przykład nauczyciela, udostępnienie 

sztuki - dzieła plastyczne, przedstawienia teatralne, ilustrowane artystyczne utwory 

literackie, koncerty muzyczne)

- Metody słowne (rozmowy, opowiadania, zagadki, objaśnienia, metody żywego słowa),

- elementy metod nowatorskich:

 Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz,

 Edukacja przez ruch D. Dziamskiej,

 Odimienna metoda nauki czytania I. Majchrzak,

 pedagogika zabawy,

 aktywne słuchanie muzyki B. Strauss,

 pedagogika muzyczna C.Orffa,

 metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne,

 „Dziecięca Matematyka” E. Gruszczyk – Kolczyńskiej.



2. WSPÓŁPRACA Z RODZINĄ DZIECKA

Cele :

- 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, programami pracy, 

koncepcją,

- przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,

- przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka,

- przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu 

przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

- wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,

- włączenie rodziców dzieci w życie 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 Radą Rodziców,

- zebrania grupowe,

- zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,

- konsultacje indywidualne w ramach dni otwartych,

- prowadzenie kącika dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),

- organizacja zajęć otwartych dla rodziców,

- organizacja szkoleń, warsztatów integracyjnych i edukacyjnych dla rodziców,

- organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów,

- włączenie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych, wycieczek

- angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup: udział w 

akcjach charytatywnych, Teatrze Rodziców KLAPS, akcji Cała Polska czyta dzieciom.



3. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Cele: 

- Propagowanie idei wychowania przedszkolnego w środowisku,

- Kształtowanie postaw społecznie pożądanych,

- Promocja placówki, 

- Wymiana doświadczeń, 

- Zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego, 

- Zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności,

- Poznawanie zawodów ludzi świadczących pomoc innym,

- Wykorzystanie zasobów środowiska dla wspierania rozwoju dzieci oraz wzbogacania 

oferty przedszkola, 

- Rozbudzanie zainteresowań i uzdolnień dzieci. 

Formy współpracy ze środowiskiem :

- Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 212 i Nr 307: 

- zajęcia adaptacyjne w szkole,

- badanie losów absolwentów,

- współpraca z przedszkolami dzielnicy i miasta,

- Współpraca z Biblioteką Publiczną

- Współpraca z organami bezpieczeństwa: policja, straż pożarna, straż miejska

- Współpraca z Lasami Miejskimi i Państwowymi

- Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

- Udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez środowisko lokalne (zbiórka 

nakrętek, zbiórka karmy dla schroniska, zbiórka ubrań „Pomaganie przez ubranie”, akcja 

„Szlachetna Paczka”, itp.)

- Współpraca z inicjatywą Aktywne Stegny na rzecz rozwoju osiedla oraz lepszej 

integracji ze społecznością osiedla;

- współpraca z Klubem Seniora oraz Centrum Alzheimera dla integracji 

międzypokoleniowej;

- Udział w inicjatywach na rzecz środowiska naturalnego („Sprzątanie świata”, zbiórka 

baterii, itp.), realizacja programu ekologicznego „Warszawa Stolicą czystości”'



- korzystanie z zasobów kulturalnych i edukacyjnych środowiska (wycieczki, zajęcia 

edukacyjne itp. - Pałac w Wilanowie, Łazienki Królewskie, Muzeum Narodowe, Muzeum 

Fryderyka Chopina, Zamek Królewski)

 

TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

 

Przedszkole ma wypracowane własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę.

Ma tez swoje logo i kalendarz imprez i wydarzeń:

 Powitanie Jesieni, Powitanie Wiosny, Powitanie Zimy;

 Pasowanie na przedszkolaka;

 Dzień przedszkolaka;

 Dzień pluszowego misia;

 Spotkanie z Mikołajem;

 Bal karnawałowy;

 spotkanie wigilijne;

 Biesiada z Babcią i Dziadkiem;

 Dzień Matki i Ojca;

 Pożegnanie starszaków;

 Dzień europejski;

 Piknik rodzinny w ogrodzie przedszkolnym integrujący środowisko przedszkolne,

Organizowane są:

- akcje charytatywne: „Góra grosza”, „Zakręcona akcja”, „Kartka świąteczna TPD”, 

Zbiórka karmy dla schronisk, Szlachetna Paczka;

- akcje ekologiczne: „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”, zbiórka baterii,

- czytanie przez rodziców fragmentów literatury dziecięcej i poezji – „Cała Polska czyta 

dzieciom”,

- inscenizacje w wykonaniu Teatru Rodziców i Nauczycieli – Klaps.

Przedszkole promuje swoją odrębność, specyfikę i osiągnięcia poprzez gazetkę „ Kolorowy 

Pajacyk” i stronę internetową www.przedszkole325.pl

 



MODEL ABSOLWENTA

Absolwent naszego przedszkola to dziecko, które dba o swój rozwój w każdej sferze - 

uczestniczy w różnych formach aktywności ruchowej, poznawczej i twórczej, przestrzegając

podstawowych norm społecznych, zasad zdrowego, efektywnego i bezpiecznego stylu życia 

prezentowanego wobec siebie i najbliższego otoczenia. 

Dziecko kończące nasze Przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej 

potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia. 

Wykazuje:

-  otwartość i serdeczność wobec ludzi,

-  motywację do poznawania czegoś nowego,

-  umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z 

posiadanych wiadomości,

-  umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,

-  umiejętność radzenia sobie z trudnościami,

-  umiejętność współpracy w grupie,

-  tolerancję i akceptację dla odmienności ludzi,

-  samodzielność,

-  odporność na stres.

 

Posiada:

-  zdolność do obdarzania nauczycielki (i innych dorosłych) uwagą i porozumiewania się 

w zrozumiały sposób,

-  wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,

-  podstawową wiedzę o świecie.

Umie:

- cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję z samodzielnie wykonanego 

zadania,

- posługiwać się zdobyczami techniki.

 



Rozumie, zna:

-  swoje  mocne strony, wie jak rekompensować swoje słabości,

-  prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,

-  zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,

-  zasady kultury współżycia i postępowania,

-  kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,

-  potrzebę szanowania przyrody i środowiska.

 

Nie obawia się: 

-  występować publicznie,

-  reprezentować grupę,

-  chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi,

-  wykazywać inicjatywę w działaniu,

-   wyrażania swoich uczuć,

-   bronić słabszych.

 

Działa:

- kreatywnie,

- z pomysłem,

- cierpliwością

- zgodnie z własnymi potrzebami i zainteresowaniami

 

Współpracuje:

- zgodnie z poznanymi i akceptowanymi przez wszystkich zasadami i normami 

współżycia w grupie.

 

Poszukuje:

- nowej wiedzy,

- doświadczeń,

- inspiracji do twórczej pracy.



KIERUNKI ZMIAN, WYZWANIA STOJĄCE PRZED NAMI

Przedszkole ciągle się rozwija i musi odpowiadać na wyzwania wynikające ze zmian w 

przepisach oświatowych, w dostępnej wiedzy nt. Psychologii dziecka i jego rozwoju oraz 

reagować na potrzeby dzieci, rodziców i środowiska lokalnego. 

W ciągu kolejnych lat pragniemy zrealizować następujące działania:

- w zakresie modernizacji przedszkola:

 kontynuacja wymiany podłóg w salach;

 wymiana CO, CW;

 malowanie elewacji zewnętrznej budynku;

 montaż kolejnych ekologicznych urządzeń ogrodowych;

 urządzenie ścieżki gimnastycznej w ogrodzie częściowo pokrytej nawierzchnią 

syntetyczną z tartanu;

 adaptacja tarasu do zajęć plastycznych, plenerowych, stworzenie „Ogrodu 

ziołowego”, ogródków kwiatowych;

 pozyskanie multimedialnego rzutnika w celu korzystania z edukacyjnych programów 

dla dzieci i szkolenia nauczycieli;

 wyposażenie sal przedszkolnych w komputery, by umożliwić wykorzystywanie 

techniki dla lepszego rozwoju dziecka;

- w zakresie organizacji pracy przedszkola:

 wypracowanie jak najlepszej organizacji pracy związanej z otwarciem 5-tego 

oddziału;

 integrowanie grona nauczycielskiego i kadry przedszkola ze względu na przyjęcie 

nowych pracowników;

- w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:

 utrzymanie profilu artystycznego – wykorzystywanie wielu technik twórczego 

wyrazu;

 „Przedszkole bliżej seniorów” - aktywne włączanie starszego pokolenia w 

przedszkolne życie w celu dobrych relacji wielopokoleniowych;

 wzmożenie promocji czytelnictwa – popularyzacja książek z całego świata, 

utworzenie tzw. półek bookcrossingowych – dostępnej dla wszystkich biblioteczki.



EWALUACJA KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA

Koncepcja pracy przedszkola podlega ewaluacji raz w roku poprzez:

- bieżące obserwowanie realizacji zadań;

- zebranie informacji od nauczycieli i rodziców na temat stopnia realizacji koncepcji, jej 

oceny oraz propozycji zmian.

Koncepcja pracy przedszkola jest otwarta i może ulegać modyfikacji w wyniku 

zmieniających się uwarunkowań. Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady 

Pedagogicznej, dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców. Koncepcję opracowała Rada 

Pedagogiczna. 


