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CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

Przedszkole Samorządowe ,,Pod Świerkami” w Krobi zlokalizowane jest przy ul.
Kobylińskiej 4 w Krobi.
Budynek przedszkola oddany został do użytku w 1986 roku. Jest to siedmio oddziałowy,
piętrowy obiekt o powierzchni 1000 m2. Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Dużą
wagę przywiązujemy do bezpieczeństwa i estetycznego wystroju wnętrza pomieszczeń oraz
otoczenia placówki. Sale zajęć są przestronne, widne, z węzłem sanitarnym, dobrze
wyposażone we wszelkie potrzebne pomoce dydaktyczne, zabawki, kąciki zabaw, sprzęt
audiowizualny, meble dostosowane są do wieku dzieci.
Dzieci mogą się bezpiecznie i spokojnie bawić w ogrodzie przedszkolnym w otoczeniu
zieleni.
Przedszkolna kuchnia przygotowuje smaczne, urozmaicone i zdrowe posiłki.
Przedszkole prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo – dydaktyczną w zakresie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie,
pozostały czas przebywania dzieci poniżej szóstego roku życia jest odpłatny a wysokość
regulują odrębne przepisy.
W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz oddany dzieciom personel
administracyjno – obsługowy. Wszyscy pracownicy przedszkola dostrzegają znaczenie
edukacji przedszkolnej i jej efektywności w indywidualnym rozwoju dziecka.
Zaangażowanie kadry pedagogicznej i personelu przedszkola umożliwia ciągły rozwój
placówki i wypracowanie strategii jej działania.

MISJA PRZEDSZKOLA
W przedszkolu wspierany jest rozwój dziecka, rozpoznaje się i zaspokaja jego potrzeby
edukacyjne oraz umożliwia rozwój talentów i zainteresowań. U podstaw rozwoju placówki
leżą wymagania państwa wobec przedszkoli oraz idea zrównoważonego rozwoju.

WIZJA PRZEDSZKOLA
Cele ogólne:
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

PROCESY WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI
Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz wspiera indywidualny
potencjał rozwojowy każdego wychowanka. Respektuje pięć najistotniejszych zasad
wychowania przedszkolnego:
zasadę zaspokajania potrzeb dziecka,
zasadę aktywności,
zasadę indywidualizacji,
zasadę organizowania życia społecznego,
zasadę integracji (jednolity proces wychowania i edukacji).

Przedszkole dba o rozwój intelektualny dziecka, kształcenie procesów poznawczych i
doskonalenie kompetencji komunikowania się. Dzieci nabywają wiedzę poprzez przyswajanie
oraz aktywne poszukiwanie i odkrywanie, w tym korzystanie z dostępnych źródeł wiedzy.
Umiejętności nabywają w toku działania, są zachęcane do twórczego rozwiązywania
problemów i kreatywnego działania. Przedszkole promuje zdrowie oraz podstawy przyjazne
przyrodzie. Dzieci wdrażane są do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym
otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, odkrywają mądrość jej praw. Uczą się korzystać z jej
zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb w racjonalny i bezpieczny sposób.
Przedszkole szczególną wagę przywiązuje do upowszechniania zasad kultury osobistej.
Umożliwia dziecku adaptację społeczną i poszerzanie kontaktów w otoczeniu. Udział w
ustalaniu, a w konsekwencji respektowaniu praw i obowiązków sprzyja dojrzewaniu
społeczno – moralnemu. Dzieci uczą się współdziałania i mają możliwość docenić wartość
wspólnego dzieła. Odkrywają swoją indywidualność, doskonałą samodzielność i poznają
swoje możliwości. Uznajemy, że rozwój człowieka to nie tylko zmiany jakościowe w tym,
czego się uczy, lecz i w tym, jakim się staje. Głównym motorem i siłą naszych działań są
wartości, dlatego przedszkole prowadzi oparty na nich planowy proces wychowawczy. Dzieci
uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje także: piękno, prawdę, miłość,
przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę,
ojczyznę. Szczególne miejsce w pracy przedszkola zajmuje kształtowanie tożsamości dziecka
oparte na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionalnej, a także historii narodu. Do
istotnych działań przedszkola należy poznawanie kultury regionu i kraju z równoczesnym
otwarciem na kultury innych narodów i grup społecznych, a także zaangażowanie się w
sprawy najbliższego środowiska, którego jesteśmy częścią.

SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent przedszkola:
posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej,
jest samodzielny,
interesuje się nauką i techniką,
aktywnie podejmuje działania,
zna i respektuje normy społeczne,
jest otwarty na potrzeby innych ludzi,
potrafi współdziałać w zespole,
lubi działania twórcze,
jest wrażliwy na piękno i artystyczne formy przekazu,
zna i akceptuje zasady zdrowego stylu życia,
posiada bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,

wykazuje gotowość do działania na rzecz środowiska przyrodniczego,
ma świadomość tego, że jest Polakiem i Europejczykiem.

WSPIERANIE

INDYWIDUALNEGO

ROZWOJU

WYCHOWANKÓW
Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka oraz jego sytuację
społeczną poprzez systematyczne obserwacje w celu zapewnienia mu optymalnych warunków
dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych odpowiednich do potrzeb, możliwości i sytuacji
społecznej. Przedszkole diagnozuje gotowość szkolną dzieci i w zależności od wyników
badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy oraz w formach prowadzonych przez
specjalistów.
Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej
wychowania przedszkolnego, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe,
w tym oparte na idei zrównoważonego rozwoju. Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia
dzieciom

rozwój

zainteresowań

przyrodniczych,

naukowych

i

technicznych

oraz

indywidualnych talentów. Stosowane rozwiązania metodyczne wykraczają poza katalog
tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i zmierzają do wyzwalania ciekawości i
aktywności dzieci. Są to m. in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody oparte na teorii
integracji sensorycznej, projektu, metody aktywizujące oraz wymagające twórczego myślenia.
Nauczyciele współpracują z sobą i własnym przykładem potwierdzają głoszone wartości,
w tym przede wszystkim wartość dobra, współpracy, zasad demokracji oraz przestrzegania
praw i odpowiedzialnego wywiązywania się z obowiązków. Szczególną uwagę kadra
pedagogiczna przywiązuje do kształtowania otwartości na innych ludzi i problemy
pojawiające się w środowisku przyrodniczym i społecznym.

FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA
W ŚRODOWISKU LOKALNYM
Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji
swojej pracy. Wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci.
W trosce o jednolite oddziaływanie nauczyciele:
•

systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących
realizowanych w przedszkolu,

•

zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają

ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności,
•

informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do
wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,

•

prowadzą edukację prozdrowotną i promocję zdrowia,

•

zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, i wspólnie z nimi
organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

W miarę możliwości przedszkole udziela rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Obejmuje ona m.in.:
•

rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka
i umożliwianie ich zaspokojenia,

•

rozpoznawanie przyczyn trudności dziecka,

•

wspieranie rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka,

•

wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

•

rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców.

Corocznie w przedszkolu opracowywany jest plan współpracy z rodzicami (zarówno
przedszkolny, jak i plany poszczególnych grup). 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 lub z pomocą
rodziny.

•

Inne zadania.

Realizacja zadań ma następujące formy:
•

zebrania ogólne i zebrania grupowe,

•

konsultacje i porady indywidualne,

•

kącik dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),

•

organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców,

•

organizacja warsztatów dziecko – nauczyciel - rodzice ,

•

organizacja uroczystości, koncertów, konkursów, w tym włączenie rodziców do
organizacji imprez przedszkolnych,

•

angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

W przedszkolu prężnie działa Rada Rodziców, wspierająca działalność placówki. Rodzice są
naszymi sojusznikami, a nasze działania są skoordynowane.

Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, a także
odpowiada na jego potrzeby. Ważnym aspektem pracy placówki jest udział w realizacji
lokalnych i ogólnopolskich programów i projektów.
Placówka współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dzieci, a także promującymi
zachowania przyjazne przyrodzie oraz zajmującymi się kulturą i tradycją wielkopolską. Krąg
partnerów zewnętrznych poszerza się i wynika nie tylko z potrzeb przedszkola, ale także
z potrzeb środowiskowych.
Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowane tradycje własne. Kalendarz
wydarzeń przedszkolnych i uroczystości pozostaje w ścisłym związku z tradycjami
lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi. Nasze tradycje to m.in.:
•

Pasowanie na przedszkolaka,

•

Sprzątanie świata,

•

Mikołajki,

•

Zajączek,

•

Spotkania z okazji świąt Bożego Narodzenia,

•

Bal karnawałowy,

•

Święto Babci i Dziadka,

•

Święto Rodziny,

•

Dzień Dziecka

•

Pożegnanie Starszaków.

•

Inne wynikające z organizacji roku szkolnego.

W środowisku lokalnym przedszkole promuje swoje działania, zdrowie, ekologię, a także
wartość tradycji zarówno lokalnych, jak i narodowych.

ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM
Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje w zakresie
wychowania przedszkolnego, a także w miarę potrzeb kwalifikacje specjalistyczne: logopeda,
specjalista w zakresie integracji sensorycznej. W celu demokratycznego i kreatywnego
wykonywania zadań i rozwiązywania pojawiających się problemów oraz doskonalenia pracy
przedszkola powoływane są zespoły zadaniowe: ds. wychowania, edukacji, promocji,
ewaluacji i inne. Kadra tworzy życzliwą atmosferę współdziałania opartą na wypracowanym
przez siebie kodeksie etyki zawodowej. Sprawność organizacyjna placówki oparta jest na
statucie oraz systemie czytelnych procedur i regulaminów.

Pomieszczenia przedszkolne i ich wyposażenie, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na
realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Meble i kąciki
zainteresowań, a także atrakcyjne zabawki zachęcają dzieci do swobodnej zabawy. Ogród
przedszkolny spełnia wymogi bezpieczeństwa i sprzyja zabawom na świeżym powietrzu oraz
prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.
Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji założeń koncepcji, która jest
modyfikowana w razie koniczności. Podstawą zmian jest coroczna analiza zasobów
przedszkola, jego specyfiki oraz pozyskiwanie informacji o potrzebach środowiska lokalnego.
Realizacja koncepcji odbywa się poprzez uwzględnienie jej założeń i priorytetów w planach
pracy na

kolejny rok z wykorzystaniem

wniosków ze sprawowanego

pedagogicznego.

PRIORYTETY
•

Wdrożenie i upowszechnianie idei zrównoważonego rozwoju,

•

Modyfikacja systemu wspomagania rozwoju dzieci,

•

Wdrożenie nowatorstwa pedagogicznego,

•

Doskonalenie systemu współpracy z rodzicami i środowiskiem,

•

Poszerzenie katalogu własnych tradycji.

nadzoru

