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I. Charakterystyka Przedszkola  

        Przedszkole im. Jasia i Małgosi w Przygodzicach jest placówką  oświatowo- 

wychowawczą o charakterze publicznym. Założone zostało w Mieści się przy ulicy 

Słonecznej 3D w Przygodzicach. Budynek przedszkola został oddany do użytku 

przedszkola w 2015r. r.  W 2006r. odbyło się uroczyste nadanie imienia placówce. 

Przedszkole położone jest w centrum miejscowości w niedalekiej odległości od Urzędu 

Gminy w Przygodzicach. 

Organem prowadzącym jest Gmina Przygodzice. 

Nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty. 

Obsługę finansowo-księgową prowadzi Gminny Zespół Ekonomiczno-   

Administracyjny Szkół w Przygodzicach. 

         Placówka  funkcjonuje jako przedszkole 3 – oddziałowe dla 

siedemdziesięciorgapięciorga dzieci, które bawią się i uczą w grupach zbliżonych 

wiekowo. Do dyspozycji dzieci są: trzy sale do zajęć dydaktycznych, w których 

przebywać może dwadzieścioro pięcioro dzieci. Placówka  jest czynna od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 6.00 do 16.30. Ramowy rozkład dnia ułożony jest zgodnie z 

zaleceniami nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.              

         Dużą część terenu wokół przedszkola zajmuje plac zabaw, który zdobią piękne 

kwiaty oraz zieleń klombów. Dzieci korzystają z niego niemal codziennie, bawiąc się 

bezpiecznie na różnego rodzaju sprzętach co sprzyja wyzwalaniu wielokierunkowej 

aktywności dzieci. 

W przedszkolu zatrudnionych jest jedenaście osób to jest sześciu nauczycieli                  

w tym dyrektor i trzech pracowników obsługi. Kadra pedagogiczna posiada wyższe, 

magisterskie wykształcenie pedagogiczne z kwalifikacjami do wykonywania zawodu 

nauczyciela przedszkola. Wśród nauczycieli jest trzech nauczycieli dyplomowanych                  

i dwóch nauczycieli mianowanych. 

Potrafimy zaangażować w życie przedszkola rodziców i środowisko lokalne. 

Nasze  inicjatywy i działania aktywnie wspiera Rada Rodziców.                        

W pobliżu przedszkola znajduje się kościół parafialny, Urząd Gminy, Chata 

Regionalna. Sąsiedztwo tych instytucji służy wzajemnej współpracy. Bliskość Skweru 
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Luitre przy Urzędzie Gminy i Parku przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum 

Kształcenia Ustawicznego  pozwala na bezpośrednie obcowanie z przyrodą we 

wszystkich porach roku. 

Działalność edukacyjna przedszkola oparta jest na podstawie programowej MEN. 

Oferta programowa placówki uwzględnia pełny rozwój osobowości dziecka.  

W przedszkolu realizowany jest program wychowania przedszkolnego „Nasze 

przedszkole”  Wydawnictwo WSiP  oraz  programy opracowane przez nauczycielki 

przedszkola wychowawczy, profilaktyczny, adaptacyjny i gimnastyki korekcyjnej.  

Uczestniczymy także w realizacji programów  edukacyjnych ogólnopolskich 

m.in.: ,,Kubusiowi przyjaciele natury”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Małe dziecko 

idzie do szkoły”. 

Placówka oferuje dzieciom uczestnictwo w różnorodnych spotkaniach, 

wycieczkach i imprezach oraz konkursach i przeglądach plastycznych, sportowych, 

literackich, teatralnych  itp. Placówka może się poszczycić wieloma dyplomami za udział 

swoich wychowanków w różnego rodzaju konkursach  

i przeglądach. Jednym z większych sukcesów naszych działań, jest zdobycie przez 

wychowanka I miejsca w konkursie powiatowym, gdzie nagrodą był wyjazd do 

Disneylandu.  Nasze osiągnięcia i sukcesy promujemy poprzez stronę internetową 

przedszkola oraz media lokalne. 

Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną  

w Ostrowie Wlkp. oraz z wieloma instytucjami m.in.: Szkołą, Urzędem Gminy  

w Przygodzicach, Chatą Regionalną, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

Kościołem Parafialnym, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Biblioteką, Ochotniczą Strażą 

Pożarną, Ośrodkiem Zdrowia, Policją, Pocztą, zakładami – Piekarnią    oraz                             

z placówkami przedszkolnymi. 

Dzieci mają możliwość korzystania z oferty zajęć dodatkowych:                                                            

-zajęcia plastyczne,                                                                                                                             

-zajęcia muzyczno- taneczne,                                                                                                               

-zajęcia z gimnastyki korekcyjnej,                                                                                                            

- zajęcia z języka angielskiego,                                                                                                               

-zajęcia logopedyczne  
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                                             ANALIZA  SWOT 

                                      

Mocne strony 

 

Słabe strony 

 

 atrakcyjna oferta edukacyjna, 

 duży przestronny plac zbaw, 

 nowoczesna baza, 

 dbałość o wyposażenie i estetykę pomieszczeń, 

 autorskie programy pracy, 

  szeroki wachlarz  uroczystości  i wycieczek, 

  udział w konkursach, przeglądach  i akcjach  

na skalę ogólnopolską, 

  dobra atmosfera i klimat Przedszkola, 

 zintegrowana, otwarta, aktywna kadra, 

 owocna współpraca ze środowiskiem    

lokalnym: instytucjami oświatowymi                                                                 

i społecznymi, 

 dobra promocja placówki w środowisku   

lokalnym (strona internetowa, prasa lokalna, 

telewizja kablowa). 

 

Szanse 
 

Zagrożenia 

 

 zwiększenie zatrudnienia kadry pedagogicznej                                                                                             

i administracyjno-obsługowej w związku ze 

zmianami, 

 systematyczne wzbogacanie oferty edukacyjnej, 

 obniżenie wieku obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego, 

 

 
 spadek dochodu klientów, 

 możliwość pojawienia się 

konkurencji w okolicy, 

 zmniejszenie przyrostu 

naturalnego. 
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II. Strategia rozwoju przedszkola 

Opracowanie Programu rozwoju Przedszkola poprzedzone zostało diagnozą pracy 

przedszkola, wynikającą z analizy jego mocnych i słabych stron ponadto uwzględniono 

potrzeby środowiska lokalnego, możliwości przedszkola zarówno kadrowe, jak i bazowe, 

Statut Przedszkola.  

 

Dokąd zmierzamy?”   

– nasze  przedszkole jest otwarte  

       na potrzeby dzieci, rodziców i środowiska 

 

 

Wizja rozwoju przedszkola 

 

Bezpieczne, przyjazne dzieciom, rodzicom   

i  pracownikom przedszkole                              

promujące samodzielność   

i twórczą aktywność dziecka. 

 

   Misja przedszkola 

 

Ideą działania naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na 

indywidualnym twórczym rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego 

aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej  i społecznej. 
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Nasze przedszkole: 

 Jest placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka. 

 Wspiera jego aktywność i kreatywność, pomaga w rozwoju jego talentów. 

 Tworzy doskonałe i bezpieczne warunki dla indywidualnego   

i wszechstronnego rozwoju dziecka. 

  Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców. 

 Kształtuje  postawy moralne, proekologiczne, prozdrowotne. 

 Organizuje sprawne  zarządzanie placówką, dba o rozwój bazy i dobry wizerunek 

placówki w środowisku. 

 Wspiera w rozwoju zawodowym nauczycieli, wykorzystuje potencjał   

i inwencję   pracowników. 

 Analizuje i ocenia efekty swojej pracy. 

 

W naszym przedszkolu dziecko: 

 Poznaje swoje prawa i obowiązki. 

 Czuje się bezpiecznie.  

 Rozwija się twórczo. 

 Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces. 

 Uczy się dostrzegać swoje mocne strony. 

 Buduje pozytywny obraz samego siebie. 

 Uczy się dostrzegać potrzeby innych. 
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W naszym przedszkolu rodzice: 

 Uzyskują pomoc specjalistów. 

 Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka. 

 Mogą być z dzieckiem w trudnych sytuacjach. 

 Mówią otwarcie o swoich spostrzeżeniach o pracy przedszkola. 

 Bezpośrednio rozmawiają z nauczycielami o trudnych sprawach 

wychowawczych. 

 Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola. 

 

W naszym przedszkolu nauczyciele: 

 Aktywnie realizują zadania przedszkola określone  w dokumentach 

wewnętrznych przedszkola. 

 Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy. 

 Piszą i realizują programy własne, dostosowane do potrzeb grupy  

i placówki. 

 Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym. 

 Wykorzystują metody aktywne w pracy. 

 Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują 

sympatyków przedszkola 

 Monitorują efektywność własnej pracy-samokontrola. 

 Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. 
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MODEL ABSOLWENTA 

TwórczyCiekawy 

świata

Samodzielny

Zaradny Odpowiedzialny

Rozważny

ABSOLWENT 

NASZEGO 

PRZEDSZKOLA

Uczciwy, 

prawdomówny

Szanujący 

innych

Przygotowany 

do roli ucznia
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III. Priorytety  pracy przedszkola 
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IV. Założenia koncepcji kierowania 

przedszkolem   

 

 

 

 

 

Nie zmuszajmy dzieci do aktywności,                                                                                                                                  
lecz wyzwalajmy aktywność.                                                                                                                                                  

Nie każmy myśleć,                                                                                                                                                                    
lecz twórzmy warunki do myślenia.                                                                                                                                      

Nie żądajmy, lecz przekazujmy.                                                                                                                                    
Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak,                                                                                                   

by samo chciało chcieć. 

                                                                  Janusz Korczak 

 

         W naszym przedszkolu, na pierwszym miejscu stawiane jest dziecko, 

to ono jest wyznacznikiem podejmowanych działań, nie tylko edukacyjnych 

ale i organizacyjnych.  

Ważne jest, aby każde dziecko czuło się w przedszkolu dobrze  

i bezpiecznie, nabywało wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia 

obowiązku szkolnego, w tym szczególnie umiejętności społecznych, 

odporności emocjonalnej i zwiększenie podatności na proces uczenia się 

pod kierunkiem dorosłego. 

 Podejmowane działania: 

 systematyczne diagnozowanie umiejętności, potrzeb oraz zdolności poprzez 

obserwację dzieci, analizę wytworów działalności dziecięcej  

z uwzględnieniem informacji specjalistów (psycholog, logopeda, lekarz) oraz w 

oparciu o informacje rodziców, 

 zapewnienie dzieciom  możliwości wspólnej zabawy i nauki w nowoczesnym, 

bezpiecznym, przyjaznym otoczeniu dostosowanym do ich potrzeb rozwojowych, 

bogato wyposażonym i estetycznym. 
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 wspomaganie uzdolnień, talentów i możliwości dziecka, 

 nauczenie dziecka funkcjonowania w zmieniających się warunkach, 

 rozwijanie umiejętności współdziałania, empatii, zaradności i wiary we własne 

możliwości oraz umiejętności wyrażania emocji w sposób adekwatny do sytuacji, 

 rozwijanie otwartości, kreatywności i ciekawości badawczej, 

  wdrażanie dzieci do samodzielności w podejmowaniu aktywności na rzecz 

własnego rozwoju, poprzez dawanie dzieciom swobody w działaniu, dostarczanie 

różnorodnych pomocy i dyskretne naprowadzanie na  samodzielne rozwiązywanie 

problemów, 

  wzmacnianie właściwych zachowań dzieci ułatwiających im kontakty 

z rówieśnikami i dorosłymi, 

 kształtowanie u dzieci tożsamości narodowej, miłości ojczyzny, poszanowania dla 

polskiego dziedzictwa kulturowego, 

 promowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia poprzez: 

 wyrabianie umiejętności zdrowego odżywiania się, 

 wyrabianie nawyków związanych z aktywnością ruchową, 

  kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, 

 kształtowanie prawidłowych relacji społecznych, 

   wyrabianie postaw proekologicznych. 

 opracowanie i wdrożenie nowych programów,  

 stwarzanie dzieciom możliwości uczestnictwa w zajęciach dodatkowych: 

 gimnastyka korekcyjna, 

 religia, 

 kontynuowanie realizacji nieodpłatnych zajęć dodatkowych:      

 zajęcia  plastyczne, 
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 zajęcia muzyczno-ruchowe, 

 zajęcia wyrównawcze, 

 wzbogacenie oferty edukacyjnej o kolejne zajęcia 

 zajęcia z terapii pedagogicznej, 

 zajęcia z terapii logopedycznej, 

 tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej:  

 promowanie talentów i uzdolnień dzieci w środowisku poprzez 

udział w konkursach i warsztatach plastycznych, 

 uczestnictwo w edukacji teatralnej w przedszkolu – dziecko 

widzem,  

 zapraszanie artystów do przedszkola, 

 przygotowywanie dziecięcych spektakli teatralnych – dziecko 

aktorem. 

 

Realizacja powyższych zadań przyczyni się do osiągnięcia przez dziecko 

sukcesów rozwojowych w sposób twórczy i aktywny  gwarantujących                      

z powodzeniem rozpoczęcie nauki w szkole.  
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Szczęśliwe jest dziecko, które odnajduje                                                                                                                                                         
(…) na każdym etapie drogi wychowawcę                                                                                                       

zdolnego do udzielenia mu pomocy                                                                                                                                                       
w stopniowym zdobywaniu sił i zapału                                                                                                       

koniecznych do wypełnienia jego                                                                                                                               
ludzkiego przeznaczenia. 

                                                                           M. Debesse 

   

Umiejętne wykorzystywanie potencjału i inwencji pracowników, 

inspirowanie ich do poszukiwań, wspieranie  w rozwoju zawodowym – 

sprzyjać będzie realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.  

Podejmowane działania: 

 organizowanie zajęć  koleżeńskich – dzielenie się doświadczeniami oraz wspólne 

uczenie się, 

 stosowanie aktywizujących metod pracy z dziećmi:  

   - pedagogika zabawy KLANZA;, 

   - twórcze metody gimnastyki Orffa i Labana,  

   - Metoda Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz, 

   - Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,  

             - Kinezjologię Edukacyjną P. Dennisona, 

   - Drama, zajęcia relaksacyjne, bajkoterapia,   

               i muzykoterapia, 

 oraz ich poszerzenie o: 

   -  techniki twórczego myślenia, 
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             - system edukacji przez ruch D. Dziamskiej, 

              - Metodę projektu, 

                          - metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczyk - Kolczyńskiej,   

                           E. Zielińskiej, 

             - aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss, 

 

 zachęcanie i tworzenie warunków do realizowania nowatorskich rozwiązań 

programowych, projektów, przedsięwzięć, kontynuacja programów własnych: 

 Program profilaktyczny Znam zasady by bezpiecznym być  

i zdrowym, 

 Program adaptacyjny Małe dziecko będzie przedszkolakiem, 

 Program gimnastyki korekcyjnej   Aby zdrowym być. 

 kontynuacja udziału w akcjach i programach ogólnopolskich, takich jak: 

 Kubusiowi Przyjaciele Natury, 

 Czyste powietrze wokół nas, 

 Moje dziecko idzie do szkoły, 

 Ćwiczyć każdy może  w  ramach ogłoszonego przez MENiS Roku Szkoły w 

Ruchu, 

 Góra grosza, 

 Zbieramy zużyte baterie, 

 Sprzątanie świata,      

 systematyczne doskonalenie nauczycieli w ramach WDN i różnorodnych  form 

doskonalenia zewnętrznego, zgodnie z potrzebami nauczyciela oraz przedszkola, 
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Partnerstwo z całym światem                                                                                                        

rozpoczyna się od przyjaźni z najbliższym otoczeniem 

A. Różanek 

 

       Najważniejszymi partnerami dla przedszkola są rodzice.                                                                                

Rolą przedszkola jest wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci, poprzez 

różnorodne formy współpracy.  

Podejmowane działania: 

 organizowanie zajęć warsztatowych dla rodziców i dzieci, służących prezentacji 

możliwości dzieci, samopoznaniu rodziców i dzieci, obfitujących w różnorakie 

aktywności: taniec, śpiew, ruch, muzyka, itp. 

 tematy spotkań i polecane lektury będą wywieszane na tablicy oraz zamieszczane 

na stronie internetowej przedszkola.  

 wykorzystywanie doradczego głosu rodziców przy okazji:  

 rozmów indywidualnych,  

 zebrań grupowych,  

 umieszczania informacji w kąciku dla rodziców,  

 popularyzacji literatury pedagogicznej,  

 przekazywania ulotek informacyjnych. 

 wykorzystywanie doradczego głosu rodziców przy okazji:  

       O  wykorzystywanie doradczego głosu rodziców przy okazji: 

 organizowanie wspólnych wycieczek, 

 udział w uroczystościach przedszkolnych – Festynie Rodzinnym,  
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 udział w  działalności  edukacyjnej, ewaluacji, 

 imprezy środowiskowe, 

         O  organizowanie:  

 spotkań dla rodziców z pracownikami Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej i innymi specjalistami,  

 dni otwarte,  

 zajęcia adaptacyjne, 

 zajęcia otwarte dla rodziców,  

 wspólne z nauczycielami warsztaty umiejętności wychowawczych.  

       O  zapraszanie rodziców, dziadków dzieci, którzy są przedstawicielami wielu 

ciekawych zawodów- cykl spotkań z ,,Ciekawymi gośćmi”- 

       O  prezentowanie i upowszechnianie informacji o placówce,  ofercie zabaw  

i zajęć  prowadzonych w przedszkolu – aktywna   strona www,  artykuły  

w mediach, 

 promowanie wartości wychowania przedszkolnego – dni  otwarte, działania 

proekologiczne, sport rodzinny, imprezy prorodzinne, kulturalne, akcje 

charytatywne, itp., 

 pozyskiwanie informacji o losach absolwentów do doskonalenia efektów 

nauczania i wychowania, 

 udział w konkursach, przeglądach, turniejach, prezentacjach organizowanych 

przez instytucje środowiska lokalnego i ogólnopolskiego, 

 pielęgnowanie tradycji przedszkola i regionu, 

 współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną,  

 współpraca z Szkołą: udzielać nauczycielom klas pierwszych rzetelnej informacji 

o wychowankach dotyczących ich rozwoju i potrzeb; prowadzić wspólne badania 

losów naszych wychowanków. 



18 

 

 współpraca z Urzędem Gminy,  

 współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

 Parafią NMP w Przygodzicach, 

 Radą Sołecką i Kołem Gospodyń Wiejskich 

 współpraca z instytucjami i zakładami, 

 współpraca z przedszkolami z terenu gminy – konkursy,   

      spartakiady, widowiska teatralne, zabawy integracyjne, itp., 

 spotkania ze studentami – możliwość odbycia praktyk, czy też uczestnictwa grup 

studentów w zajęciach z dziećmi, 

 wymiana doświadczeń w kontaktach z dyrektorami przedszkoli i szkół 

podstawowych do których będą uczęszczać nasze dzieci.              

      Integracja dzieci, rodziców, pracowników przedszkola  

i najbliższego otoczenia dziecka sprzyjać będzie tworzeniu atmosfery 

zaufania i poczucia bezpieczeństwa. 

 

 

 

 

Filarem ludzkiej aktywności 

 i przedsiębiorczości jest  dobra organizacja pracy 

 

W zarządzaniu przedszkolem uwzględnione będą aspekty, które 

sprzyjają sprawnemu funkcjonowaniu przedszkola jak:                                                    

 ● motywacja,                                                     

 ● współpraca,                                                  

 ● sprawny nadzór pedagogiczny,             
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 ● warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiające  

    wysoką jakość pracy. 

 

Tworzymy zespół zgrany i zaangażowany w sprawy przedszkola. Pracownicy, 

naszej placówki powinni odnosić się życzliwie, zarówno do dzieci,  jak i do rodziców.  

Szanować swoją pracę i siebie nawzajem.    

 Dyrektor przedszkola  wszystkich inspiruje i wspiera podczas: 

 organizacji właściwych warunków bezpieczeństwa stosownie  do wymogów                   

z zakresu higieny psychicznej i pracy umysłowej, 

  podejmowania działań zmierzających do spełnienia czy zaspokojenia 

różnorakich potrzeb pracowników, doskonalenia ich wiedzy   

i umiejętności,  

 wspólnego planowania działań podejmowanych w przedszkolu oraz 

rozwiązywania problemów,  

 rozwoju umiejętności komunikacji interpersonalnej pracowników, niezwykle 

ważnej w kontaktach z drugim człowiekiem, 

 współtworzenia atmosfery pracy, w której wszyscy czują  się potrzebni, ceni się 

fachowość, rzetelność, zaufanie i wiarygodność, 

 współudziału nauczycieli w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej 

i wykorzystywaniu jej wniosków do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu 

przedszkola. 

    Naszym zamiarem jest: 

  funkcjonalne zagospodarowanie i wykorzystanie nowej bazy lokalowej     

i terenu do niej przyległego, 

 dostosowanie techniczne budynku do wprowadzenia żywienia (bezkolizyjny 

łącznik ze szkołą). 

 wzbogacenie i uzupełnienie wyposażenia dydaktycznego   i rekreacyjnego,                                                                        
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Szczegółowe zadania i sposoby realizacji znajdą się                                 

w programach pracy   na poszczególne lata szkolne.  

Rok szkolny 2014/2015 

„Twórczy przedszkolak” 

- tworzenie warunków do rozwijania samodzielności i aktywności twórczej dzieci                    

w rożnych formach działalności. 

Rok szkolny 2015/2016 

„Dziecięca ekspresja werbalna” 

- tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi ekspresji językowej dziecka poprzez 

stosowanie aktywnych metod pracy i bezpośredni kontakt z literaturą, sztuką i teatrem; 

Rok szkolny 2016/2017 

„Nasze emocje i uczucia” 

- wspomaganie rozwoju społeczno – emocjonalnego dzieci      w różnorodnych sferach 

działalności, ze szczególnym uwzględnieniem dziecięcych  form plastycznych;` 

Rok szkolny 2017/2018 

„Ekspresja muzyczna i edukacja regionalna w różnych formach 

działalności dzieci” 

- kształtowanie wrażliwości estetycznej i słuchowej z wykorzystaniem elementów ruchu 

i muzyki; 

Rok szkolny 2018/2019 

„Sprawność ruchowa warunkiem wszechstronnego rozwoju dziecka „ 

- stwarzanie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności 

ruchowej dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem rożnych form ekspresji ruchowej. 

Propagowanie zdrowego stylu życia. 

Elementy składowe koncepcji 

Niniejsza koncepcja pracy ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego 

rozwoju dziecka, a zwłaszcza rozwoju twórczej aktywności. Przedszkole jest placówką 
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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:   

 Programie adaptacyjnym, 

 Programie wychowawczy, 

 Programie profilaktyki, 

 oraz w pięcioletnim i rocznym programie rozwoju, które stanowią 

integralną część Koncepcji Pracy Przedszkola i są z nią spójne. Koncepcja 

przedszkola jest analizowana i modyfikowana  w miarę potrzeb. 

 

                  Opracowała  Rada Pedagogiczna                                                           

Publicznego Przedszkola im. Jasia i Małgosi w Przygodzicach. 

 

 

 

 

 

 

 


