
KONCEPCJA PRACY 

Samorządowego Przedszkola nr 3 w Kościanie  

 

Źródła planowania:  

1. Oczekiwania rodziców i lokalnego środowiska 
2. Potrzeby i możliwości dzieci 
3. Oczekiwania rady pedagogicznej 
4. Wymagania MEN określone w rozporządzeniu z 6 sierpnia 2015 r. w sprawie 

wymagao wobec szkół i przedszkoli.   
 
 

MISJA PRZEDSZKOLA  
 
Chcemy wychowad dziecko akceptujące siebie i innych, świadome swoich praw i 
obowiązków, odpowiedzialne za swoje czyny, gotowe do szukania coraz to nowych 
rozwiązao oraz radzące sobie z trudnościami, dziecko pełne empatii, wrażliwe na piękno, 
otwarte na potrzeby innych, ciekawe świata, szanujące tradycje, innych ludzi i świat przyrody 
 
Przedszkole wspiera rozwój dziecka, rozpoznaje i zaspakaja potrzeby oraz rozwija 
indywidualne możliwości i zainteresowania wychowanków. Organizacja pracy i 
funkcjonowanie przedszkola oparte są na idei zrównoważonego rozwoju. Przedszkole 
wspiera działania wychowawcze rodziców i przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole. 
 
                         „ Najważniejszym dobrem jest dobro dziecka”  
 
 

 WIZJA PRZEDSZKOLA    
 

PRIORYTETY   
 

1. Kultywowanie tradycji  regionalnych. Rozbudzanie zainteresowao dzieci własnym 
miastem, regionem i krajem oraz dziedzictwem kulturowym. Poznawanie wybranych 
tradycji i kultury ludowej regionu. 

2. Promowanie zdrowego stylu życia. Ukazanie dzieciom wartości zdrowia jako 
potencjału, którym dysponują. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie, 
wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności dotyczące zdrowia i bezpieczeostwa.  

3. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju.  
4. Planowa praca wychowawcza oparta na wartościach, kształtowanie inteligencji 

emocjonalnej i umiejętności dotyczących kultury bycia. 
5. Rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych płaszczyznach w działalności 

przedszkola. 
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 Żyjemy w warunkach szybko rozwijających się środków masowego przekazu, 

Internetu, w krajach „bez granic”. Dlatego też ważne jest wzmacnianie tożsamości narodowej, 

szacunku dla własnej tradycji i kultury, poszanowanie korzeni, z których się wyrosło, abyśmy 

się nie pogubili w nawale nowoczesności. Na działania te nigdy nie jest za późno. Chcemy 

przybliżyć dzieciom przeszłość oraz teraźniejszość regionu, umożliwić powrót do źródeł 

życia każdego człowieka, do źródeł kultury domowej, lokalnej i regionalnej. Lepsze poznanie 

i zrozumienie swoich korzeni wpływa na kształtowanie osobowości dziecka otwartego na 

otaczającą go rzeczywistość. Warunkuje również świadomość tego, kim jestem, co jem, gdzie 

mieszkam, skąd pochodzę. Uczy szanowania otaczającego świata, miłości do Małej 

Ojczyzny, a także budzi respekt przed jej historią. Rozwija ponadto chęć bycia bezpośrednim 

sprawcą swoich doznań poznawczych oraz poczynań. Realizacja zamierzeń związanych z 

edukacją regionalną sprzyja podejmowaniu przez dzieci różnorodnych działań w przedszkolu, 

w domu, w środowisku. Stanowi pomost pomiędzy tym, co odeszło a tym, co żyje, pomost 

między wnukami a ich dziadkami. Ważne jest, by obyczaje pozostające w pamięci starszego 

pokolenia przekazywać najmłodszym i zaszczepić im przywiązanie do tradycji przodków. 

Dziecko w wieku przedszkolnym z dużym zainteresowaniem przygląda się życiu najbliższego 

środowiska. Dorośli dzięki dzieciom mają możliwość przeniesienia w przyszłość tego, co 

najpiękniejsze z przeszłości. W dobie łatwego przenikania się innych kultur i integracji z 

innymi krajami Unii Europejskiej ważne jest, by dziecko miało poczucie własnej tożsamości 

narodowej, by poznając „obce” kochało „swoje” 

 
WARUNKI AKTYWNOŚCI DZIECI 

 

Samorządowe Przedszkole nr 3 znajduje się przy ulicy Moniuszki 4 w Kościanie. Jest placówką 
publiczną, oddaną do użytku w 1983 roku. Organem prowadzącym jest Gmina Miejska w 
Kościanie. Budynek jest obiektem wolnostojącym, murowanym i stoi w otoczeniu domków 
jednorodzinnych, zieleni, placu zabaw wyposażonego w sprzęt rekreacyjny. 
Przedszkole jest dobrze usytuowane. Znajduje się na uboczu miasta, w pobliżu kanału Obry i 
Parku Miejskiego, do którego dzieci spacerują by wypoczywad i poznawad najbliższe 
środowisko przyrodnicze. Placówka posiada 5 oddziałów,  Do dyspozycji dzieci jest 5 sal z 
przylegającymi do nich łazienkami. Sale, w których przebywają dzieci są jasne, przestronne, 
urządzone w sposób estetyczny i funkcjonalny I wyposażone w środki, które pozwalają na 
realizację założeo koncepcji, przyjętych programów i projektów edukacyjnych. Kąciki 
zainteresowao zapraszają do twórczej aktywności m. in. plastycznej muzycznej, teatralnej. 
Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu.  
Przedszkole zatrudnia kadrę o wysokich kwalifikacjach i kompetencjach. 
 
           PROCESY ZACHODZACE W PRZEDSZKOLU  
 
Przedszkole kształtowanie tożsamości dziecka opiera na tradycjach rodzinnych oraz poprzez 
poznawanie kultury własnego narodu i innych narodów. Proces wspomagania rozwoju i 
edukacji dziecka organizowany jest tak, aby świat dziecku nieznany powiązad w zrozumiany 
sposób, z miejscem i środowiskiem w którym żyje np. przy okazji świąt dzieci dowiadują się o 
tradycjach nie tylko własnego regionu czy narodu, ale także w odległych  krajach.  
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Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju. Dzieci wdrażane są do troski o 
własne zdrowie oraz aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują, 
badają, odkrywają. Uczą się korzystad z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia 
potrzeb w racjonalny sposób. Poznają zasady bezpieczeostwa i zdrowego odżywiania. 
Przedszkole wspiera inteligencję emocjonalną i prowadzi planowy proces wychowawczy. 
Podejmuje działania na rzecz kształtowania poczucia wartości własnej dziecka, dostrzegania 
swoich mocnych stron i zachęca do pokonywania trudności i ograniczeo. Dzieci uczą się m.in. 
samodzielności, bycia w grupie, kultury zachowao. Poznają wzajemne prawa i obowiązki 
sposoby postepowania w relacjach z innymi wynikające z poznanych wartości uniwersalnych 
takich jak dobro, prawda, piękno, odpowiedzialnośd, przyjaźo, szacunek i tolerancja.  
Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w procesie 

systematycznych obserwacji w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągniecia 

sukcesów rozwojowych oraz udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej 

pracy. przedszkole monitoruje postępy dzieci, ocenia przyrost kompetencji we wszystkich 

sferach rozwoju.  

  PREFEROWANE METODY PRACY  
 
W przedszkolu umożliwia się dzieciom aktywność poznawczą i twórczą oraz wspiera ich 

rozwój zainteresowań. Stosuje się tradycyjne rozwiązania metodyczne w pracy z dziećmi oraz 

metody innowacyjne, m.in.: 

 pedagogika zabawy KLANZA, 

 elementy metody I. Majchrzak – odimienna nauka czytania, 

 zabawy badawcze i doświadczenia, 

 metody aktywizujące,  

 metody percepcyjne np. obserwacje, przedstawienia teatralne, koncerty, 

 metoda E. Gruszczyk- Kolczyńskiej- dziecięca matematyka, 

 elementy bajkoterapii, 

 elementy muzykoterapii,  

 metoda projektu, 

 metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne, 

 twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, Kniessów,  

 system edukacji przez ruch D. Dziamskiej, 

 kinezjologia edukacyjna  dr P. Dennisona, 

 aktywne słuchanie muzyki według Batii Strauss. 

                   TRADYCJE PRZEDSZKOLA  
 
- „Dzień Przedszkolaka” 

- „Dzień pieczonego ziemniaka” 

- „Pasowanie na przedszkolaka” 

- „Dzień pluszowego misia” 

- „Andrzejki” 

- „Spotkanie z Mikołajem” 

- „Wigilia z przedszkolu – gwiazdor” 

- „Dzień Babci i Dziadka” 
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- „Balik karnawałowy” 

- „Powitanie wiosny” 

- „Chodzenie z kogucikiem – zwyczaje wielkanocne” 

-„Dzień Ziemi” 

- „Piknik rodzinny” 

- „Dzień Dziecka” 

- „Pożegnanie przedszkola” 

 

                  NASZA KONCEPCJA OD A – Z 

 
Akceptujemy dzieci takimi jakie są, dając im szanse do indywidualnego rozwoju. 
Budujemy u dzieci system wartości, ukazując co dobre a co złe. 
Czuwamy nad bezpieczeostwem i zdrowiem dzieci. 
Doskonalimy swoją wiedzę i umiejętności podnosząc swoje kwalifikacje.  
Eksponujemy twórczy potencjał dzieci w środowisku lokalnym. 
Funkcjonujemy zgodnie z prawem oświatowym. 
Gwarantujemy wykwalifikowaną kadrę.  
Hartujemy dzieci emocjonalnie, aby łagodnie znosiły stres i porażki.  
Interesujemy się życiem społecznym, lokalnym i aktywnie w nim uczestniczymy. 
Jesteśmy otwarci na propozycje i oczekiwania rodziców. 
Kształtujemy umiejętności samoobsługowe potrzebne w codziennych sytuacjach. 
Lubimy byd twórczy, aktywni i innowacyjni w swoich działaniach. 
Łączymy pokolenia i wzmacniamy więzi rodzinne. 
Mamy estetyczne i bogato wyposażone sale do zajęd. 
Nawiązujemy do tradycji ludowych lokalnych i regionalnych. 
Organizujemy zajęcia rozwijające zdolności dzieci. 
Pozyskujemy rodziców do działao na rzecz przedszkola. 
Rozwijamy twórczy potencjał dzieci. 
Stwarzamy dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju i bezpiecznej zabawy. 
Tworzymy przyjazną atmosferę ,dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne. 
Uwzględniamy wyrabianie nawyków profilaktyki zdrowotnej i ekologicznej. 
Wspomagamy rodziców w sytuacjach problemowych. 
Zapewniamy naszym absolwentom dobry start w szkole. 
  
               FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOKALNYM   
 
Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami oraz instytucjami działającymi w lokalnym 
środowisku. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowaniu dzieci i pokonywaniu trudności 
wychowawczych i edukacyjnych dzieci. Wśród form współpracy znajdują się: kontakty 
indywidualne, zebrania ogólne i grupowe, uroczystości, festyny rodzinne, zajęcia 
warsztatowe, dni adaptacyjne, dni otwarte, informacja o zadaniach realizowanych w 
przedszkolu. 
W miarę możliwości przedszkole udziela rodzicom pomocy psychologiczno- pedagogicznej.   
Przedszkole współpracuje ze szkołą, którego celem jest ułatwienie przekroczenia progu 
szkolnego oraz monitorowanie losów absolwentów i lepsze przygotowanie dzieci kooczących  
edukację przedszkolną do bezstresowego podejmowania obowiązków szkolnych. 
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Przedszkole współpracuje z licznymi instytucjami lokalnymi  działającymi na rzecz dziecka i 
rodziny np. z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.  
Przedszkole włącza się w akcje charytatywne oraz projekty i programy zewnętrzne zgodne z 
priorytetami przedszkola 
 
                SYLWETKA ABSOLWENTA  
 

 posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej 

 jest kulturalne- zna dobre maniery, 

 posiada bogatą wiedzę o świecie, 

 potrafi wyrażać swoje uczucia, panuje nad emocjami, 

 przestrzega praw i wywiązuje się z obowiązków, 

 przestrzega norm i zasad społecznych, 

 odróżnia dobro od zła, 

 ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem, 

 troszczy się o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,  

 jest samodzielny, aktywny ruchowo 

 

                   CELE NA LATA 2016 – 2018  
 

1. Zweryfikowanie i poszerzenie działao i tradycji przedszkola dotyczących priorytetów 
koncepcji. 

2. Inspirowanie kadry pedagogicznej do nowatorskiego i twórczego stylu pracy, 
poszerzania jej kompetencji. 

3. Wzbogacanie bazy przedszkola o nowe pomoce dydaktyczne. 
 
 

 

 

 

 

Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji założeo koncepcji, ewentualnie 
wprowadza modyfikacje.  
 
Koncepcja pracy przedszkola na lata 2014-2018 została przez radę Pedagogiczną 
przedszkola przyjęta do realizacji Uchwała nr 1 z dnia 27.08.2014r  
Koncepcja pracy przedszkola czerwcu roku szkolnego 2015/2016 została zmodyfikowana 
we współpracy z Radą Rodziców i przyjęta do realizacji Uchwałą nr 1 z dnia 31.08 2016 r.                                                                
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