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Wstęp 

 

 

 

         Niepubliczne Przedszkole „U cioci Agatki” w Tymbarku rozpoczęło swoją działalność 

we wrześniu 2012 roku. Organem prowadzącym/ właścicielem jest osoba prywatna.  

         Budynek przedszkola to dom jednorodzinny z czego pomieszczenia przedszkola 

mieszczą się na dwóch kondygnacjach. Do dyspozycji dzieci są trzy sale wyposażone 

w atestowane meble i zabawki. Dzieci spożywają posiłki na oddzielnej sali, która pełni 

funkcję jadalni. Na parterze mieści się również szatnia.  Obok budynku znajduje się plac 

zabaw. Budynek przedszkola jak i plac zabaw jest ogrodzony i otoczony wysokimi tujami, co 

daje poczucie bezpieczeństwa. 

        Przedszkole jest czynne od września do sierpnia z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 

pracy w godzinach  od 6.30 do 17:00, od poniedziałku do piątku. Jest placówką trzy-

oddziałową dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Podstawową jednostką organizacyjną 

przedszkola jest oddział (grupa), złożony z dzieci przydzielonych według zbliżonego wieku 

z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia samodzielności. Liczba 

dzieci w oddziale (grupie) nie może przekraczać 25 osób.  

          Przedszkole zatrudnia 4 nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne ustalone 

przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz 1 pracownika  administracji ( 

księgowy), 4 pracowników obsługi ( pomoc wychowawcy/woźna). Dodatkowo zatrudnieni są 

nauczyciele – instruktorzy do prowadzenia zajęć dodatkowych oraz specjaliści wspomagający 

rozwój dziecka zgodnie z  ich potrzebami. 
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I. Misja i zadania przedszkola. 

 

       Misja  oraz zadania  Niepublicznego Przedszkola „U cioci Agatki” w Tymbarku oparte są 

na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach 

wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania 

przedszkolnego. Zasadniczym celem naszego przedszkola jest: 

 

1. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego 

rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola. 

 

2. Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój 

każdego wychowanka, uwzględniający jego indywidualne zainteresowania, uzdolnienia i 

predyspozycje, w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole. 

 

3. Wczesne wspomaganie psychologiczno-pedagogiczne dzieci ze specyficznymi potrzebami. 

 pomoc logopedy 

 dogoterapia 

 terapia pedagogiczna 

 

4. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci – dziecko odbiorcą i twórcą sztuki: 

 poznawanie sztuki plastycznej, 

 poznawanie literatury i zabawa w teatr, 

 słuchanie muzyki, śpiew i taniec. 

 

5. Kształtowanie postaw proekologicznych: 

 wielozmysłowe poznanie przyrody; 

 rozbudzanie zainteresowania ochroną zdrowia; 

 podejmowanie działań na rzecz ochrony zasobów naturalnych; 

 udział w ogólnopolskich programach; 

 zielone lekcje 
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6. Rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem poprzez wycieczki, spacery, spotkania 

z ciekawymi ludźmi. 

 

7. Kształtowanie umiejętności prospołecznych istotnych w życiu dziecka oraz poznanie i 

radzenie sobie z własnymi uczuciami. 

 Udział w akcjach na rzecz pomocy potrzebującym 

8. Rozwój sprawności fizycznej dzieci poprzez różnorodne zajęcia ruchowe: 

 zajęcia na hali sportowej: piłka nożna 

 wyjazdy na basen 

 nauka jazdy na łyżwach 

 gimnastyka korekcyjna 

 

9. Kształtowanie patriotycznej postawy oraz poszanowanie trwałych wartości kultury 

narodowej 

 

10. Pomaganie nowoprzyjętym dzieciom w procesie adaptacji. 

 

11. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współpraca z rodzicami. 

 

12. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli, umożliwienie podnoszenia 

kwalifikacji  pracownikom przedszkola. 

 

13. Sprawne zarządzanie i organizowanie pracy przedszkola. 

  

14. Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantującego właściwą 

realizację zadań placówki. 

  

15. Dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku – współpraca z lokalnymi 

Instytucjami, strona internetowa przedszkola, promocja . 
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II. Struktura organizacyjna przedszkola. 

 

 

     Struktura organizacyjna przedszkola określa: organy funkcjonujące w przedszkolu, czas 

pracy przedszkola, liczbę oddziałów, liczbę pracowników  przedszkola z podziałem na 

pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz ramowy rozkład dnia.  

Strukturę organizacyjną tworzą: 

 Organ prowadzący- właściciel przedszkola 

  Dyrektor przedszkola 

 Rada Pedagogiczna  

 Pracownicy obsługi  

 

 Do zadań Organu Prowadzącego należy także: 

 koordynacja zgodności realizowanych przez Przedszkole celów z założeniami Statutu, 

 podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu Przedszkola, 

 zatrudnianie i zwalnianie Dyrektora Przedszkola oraz nauczycieli i innych pracowników 

przedszkola, 

 stały kontakt z Dyrektorem Przedszkola, 

 realizacja warunków umowy z Rodzicami/ Opiekunami dziecka. 

 

 Zadania Dyrektora są następujące: 

 kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz 

 sprawowanie nadzoru pedagogicznego, 

 przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał, współpraca z rodzicami,  

 podejmowanie decyzji o przyjęciu i wypisaniu dziecka z  przedszkola  

  zapewnia pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami kodeksu 

pracy, bhp i przeciwpożarowe.  

 zawieranie z rodzicami umów o świadczeniu usług pedagogiczno-dydaktyczno-

wychowawczych,  
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   zbieranie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy ustalonych 

w odrębnych przepisach, 

  prowadzenie i przechowywanie określonej szczegółowymi przepisami dokumentacji 

działalności Przedszkola. 

   w przypadku nieobecności Dyrektora Przedszkola zastępuje go inny nauczyciel 

przedszkola wyznaczony przez Właściciela Przedszkola. 

 

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu: 

  

 Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu 

  Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych spotkaniach zgodnie z 

harmonogramem. 

 Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów, w obecności co 

najmniej 2/3 liczby jej członków.   

  Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy we 

wszystkich sprawach, które mogłoby naruszyć dobro osobiste dziecka, jego 

rodziców,  także nauczycieli i innych pracowników przedszkola. 

 Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków 

i spostrzeżeń z posiedzenia Rady Pedagogicznej. Informacje dotyczące dziecka mogą 

być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.  

 Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor przedszkola 

 

      Szczegółowy rozkład dnia w przedszkolu, w tym ramy czasowe realizacji podstawy 

programowej i zajęć dodatkowych, określa Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.: 

 Realizacja Podstawy Programowej zaplanowana jest w godzinach od 8:00- 13:00. 

 Ramowy rozkład dnia podany jest do wiadomości rodziców na tablicy ogłoszeń oraz 

stronie internetowej przedszkola. 

 W szczególnych przypadkach Dyrektor może zmienić organizację dnia (np. organizacja 

wyjścia , wycieczki, uroczystości).  
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 Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierza się opiekę nad 

grupami, ustalają szczegółowe rozkłady dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań 

dzieci 

Ramowy Rozkład dnia: 

 6:30 - 8:00  schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne grupowe,         

 8:00 - 8:20 praca indywidualna nauczyciela z dzieckiem, 

 8:20 - 8:30 czynności porządkowo - higieniczne przed śniadaniem, 

8:30 - 9:00 śniadanie, 

 9:00 - 10:00 zajęcia grupowe, planowane zgodnie z podstawą programową dla danej grupy 

wiekowej, 

 10:00 - 11:30 zabawy grupowe w sali, spacery, wycieczki piesze, zabawy w ogrodzie i na 

hali sportowej, 

 11:30 - 12:15 czynności porządkowo - higieniczne przed obiadem, obiad 

Oddział I i II 12:15 - 14:00 poobiedni odpoczynek (leżakowanie), 

Oddział  III poobiedni odpoczynek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek czytanych przez 

nauczyciela, 

 12:30 - 13:00 zajęcia grupowe, planowane zgodnie z podstawą programową, 

 13:00 - 14:00 zajęcia dodatkowe 

 14:00 - 14:30 podwieczorek 

 14:30 - 17:00 zabawy dowolne, indywidualne, grupowe, z niewielkim udziałem  nauczyciela, 

praca indywidualna z nauczycielem, 
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III. Kadra pedagogiczna oraz inni pracownicy przedszkola i ich kompetencje. 

 

 

      Kadrę pedagogiczną stanowią nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym, 

którzy zapewnią profesjonalną opiekę edukacyjną i wychowawczą dzieci. Personel 

przedszkola to ludzie o wysokiej kulturze osobistej i wrażliwości, nastawieni na zaspokajanie 

indywidualnych potrzeb i pobudzenie zainteresowań zgodnie z możliwościami 

intelektualnymi każdego dziecka.  

      Przedszkole dodatkowo zatrudnia nauczycieli oraz instruktorów i specjalistów do 

prowadzenia zajęć dodatkowych: z języka angielskiego, religii, rytmiki/ tańców, zajęć 

sportowych , logopedii, dogoterapii  

 

Do zadań nauczyciela przedszkola należy: 

 Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie 

z obowiązującym programem i ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość, 

 wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań, 

 prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości 

i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji, 

 prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza 

przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki 

w klasie pierwszej szkoły podstawowej. 

 stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania,  

 odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu 

w przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek, spacerów itp. 

 współpraca ze specjalistami, świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-

pedagogiczną, zdrowotną itp. 

 planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich 

kwalifikacji przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia 

zawodowego, 

 dbałość o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska 

o estetykę pomieszczeń, 

 eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci, 
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 współdziałanie z rodzicami/ opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci 

z uwzględnieniem praw rodziców/ opiekunów do znajomości zadań wynikających 

w szczególności z programu wychowania przedszkolnego, realizowanego w danych 

oddziale/ grupie i uzyskiwanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowań 

i rozwoju, 

 prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej 

i opiekuńczej – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 realizacja zaleceń Dyrektora i osób kontrolujących, 

 inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, 

kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym.  

 

 Współpraca zespołu pedagogicznego: 

          Nauczyciele pracują 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 poszerzania i doskonalenia 

zdobytych umiejętności. Zespoły zadaniowe tworzą m.in.: 

 Roczny Program Rozwoju Placówki 

 Program Wychowawczy 

 Program Adaptacyjny 

 Program Profilaktyki 

 Ankiety 

 Arkusze diagnostyczne 

 Raporty z diagnoz 

      Poszczególne zespoły zadaniowe monitorują procesy zachodzące w przedszkolu i 

udoskonalają je z wykorzystaniem nowoczesnej wiedzy i własnych doświadczeń.  

      Ponadto nauczyciele współpracują ze sobą na co dzień, prowadzą zajęcia koleżeńskie, 

dzielą się wiedzą i doświadczeniem w ramach WDN. Opiekunowie stażu i nauczyciele 

stażyści podejmują działania zaplanowane w podpisanych kontraktach.  

       Do zadań wszystkich pracowników przedszkola w szczególności należy: 
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 współpraca z Dyrektorem przedszkola i pracownikami pedagogicznymi w wychowaniu 

dzieci, 

 przestrzeganie dyscypliny pracy, 

 dbanie o utrzymanie porządku, 

 poprawne zachowanie wobec przełożonych, dzieci i Rodziców, 

 w czasie godzin pracy nie oddalanie się z miejsca pracy bez zezwolenia Dyrektora lub 

osoby do tego upoważnionej, 

 przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. 

 

 

      W przypadku, kiedy  do przedszkola przyjęte są dzieci z orzeczeniem o wczesnym 

wspomaganiu rozwoju, przedszkole organizuje Zespół Pomocy Psychologiczno- 

Pedagogicznej, w skład którego wchodzą nauczyciele oraz specjaliści zatrudnieni do 

prowadzenia zajęć specjalistycznych ( rewalidacyjno - kompensacyjne) z dziećmi 

potrzebującymi pomocy. 
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IV. Procedury funkcjonowania przedszkola. 

            W Przedszkolu obowiązują procedury opracowane na postawie stosownych ustaw, 

rozporządzeń oraz statutu przedszkola i dotyczą bezpieczeństwa dzieci: 

  

        PROCEDURA 1 – Przyprowadzanie i odbiór dziecka z przedszkola 

w tym: 

 Postępowania podczas przyprowadzania dziecka 

 Postępowanie podczas odbioru dziecka 

 Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka z przedszkola lub zgłoszenia się po 

dziecko osoby niemogącej sprawować opieki , 

 Postępowanie w przypadku gdy wychowawca podejrzewa , że dziecko z przedszkola 

odbiera rodzic (opiekun prawny) będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków. 

  

  

PROCEDURA 2 - dotyczy przypadku, gdy na terenie przedszkola zdarzył się dziecku 

nieszczęśliwy wypadek 

  

 PROCEDURA 3 - dotyczy przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza dziecko przewlekle 

chore. 

  

PROCEDURA 4 - dotycząca zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw w ogrodzie, 

spacerów i organizowanych wycieczek poza teren przedszkola. 

  

PROCEDURA 5 - dotyczy bezpieczeństwa przeciwpożarowego 

  

 PROCEDURA 6 - dotyczy postępowania nauczyciela w sytuacjach zagrożenia życia dziecka 

wobec, którego stosowana jest przemoc lub zachowania agresywne. 
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       Wprowadzenie procedur dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu znajduje 

swoje uzasadnienie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką 

naszej placówki. 

        W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka nauczyciele i 

pozostały personel przedszkola są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi 

procedurami. 

      

     Sposób prezentacji procedur odbywa się po przez : 

 Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń. 

 Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur. 

 Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na   zebraniach 

organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego. 

 

     Wszelkich zmian w opracowanych procedurach dotyczących bezpieczeństwa dzieci w 

przedszkolu może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej  czy 

dyrektora placówki właściciel przedszkola. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z 

prawem. 

         W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków przedszkola, rodzice i 

personel placówki są zobligowani do współpracy oraz wzajemnego poszanowania praw i 

obowiązków wszystkich podmiotów niniejszej procedury. 

      Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola powinni być zapoznani 

wszyscy pracownicy przedszkola oraz rodzice/ opiekunowie prawni dzieci. Potwierdzenia 

stanowią podpisy pracowników pod procedurą oraz listy obecności rodziców na zebraniach 

organizacyjnych (wrzesień). 

     Procedury obowiązują wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci 

uczęszczających do przedszkola oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci. 
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V. Programy nauczania. 

 

       Praca dydaktyczno- wychowawcza  i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest w 

oparciu o obowiązującą podstawę programową ,  zgodnie z przyjętymi programami nauczania 

- zestaw programów nauczania. 

       Nauczyciel  może wybrać program nauczania spośród programów dopuszczonych przez 

MEN lub: 

 opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami, 

 zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów), 

 zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami. 

  

     Każdy nauczyciel przedstawia dyrektorowi program nauczania w formie pisemnego 

wniosku. Dyrektor, dopuszczając program nauczania przedstawiony przez nauczyciela, może 

zasięgnąć opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego. 

    Programy nauczania dopuszcza do użytku dyrektor szkoły po zaopiniowaniu przez Radę 

Pedagogiczną. Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią przedszkolny 

zestaw programów nauczania 

   W roku szkolnym  przedszkole realizuje programy oraz projekty edukacyjne: 

 

 „Dziecko w swoim żywiole”- program wychowania przedszkolnego  autorstwa: Anny 

Pawłowskiej- Niedbały i Doroty Kucharskiej 

 Program własny: „Mały Przyjaciel Ziemi limanowskiej”- program nabywania wiedzy o 

regionie. 

 Program ogólnopolski profilaktyki higieny jamy ustnej „Akademia Aquafresh” 

 Program własny ekologiczny 

 Program adaptacyjny 

 Projekt „Piękna nasza Polska cała” , którego celem jest poznanie i  nawiązanie 

współpracy miedzy przedszkolami z różnych stron Polski. 
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VI. Program wychowawczy przedszkola: 

       

        Program wychowawczy przedszkola został opracowany w wyniku  diagnozy potrzeb 

przedszkola w zakresie działań wychowawczych, ma wspomagać nauczyciela, a dzieciom 

umożliwić odkrywanie i poznawanie możliwości tkwiących w nich samych.  Zawarte w 

programie treści wychowania stanowią spójny system wybranych podstawowych wartości, 

które zostały ujęte w określone zasady wraz z ustalonymi przez nas normami postępowania 

dla dziecka i dorosłego. 

       Program wychowawczy jest zgodny z nową podstawą programową wychowania 

przedszkolnego i zawarty jest w następujących obszarach: 

 Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i 

dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie  i sytuacjach zadaniowych. 

 Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.  

 Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu  i porządku. 

 Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. 

 Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt. 

 Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne 

       Programem wychowawczym objęte są wszystkie dzieci uczęszczające do Przedszkola. 

Realizowany on będzie we wszystkich  grupach wiekowych w ramach tematyki 

kompleksowej opracowanej w planach miesięcznych oraz przy okazji różnych uroczystości, 

imprez – prezentacji, zabaw swobodnych i organizowanych.     

      Cele i zadania zostały opracowane i zintegrowane z treściami programowymi  

wychowania przedszkolnego  oraz dostosowane do potrzeb  i możliwości rozwojowych dzieci 

w wieku przedszkolnym.   Zadania wychowawcze realizowane będą w sposób ciągły przez 

wszystkich nauczycieli poprzez odpowiedni dobór metod i form pracy, literaturę, pomoce 

dydaktyczne oraz stosowanie środków wychowawczych wzmacniających pozytywne 

zachowania dzieci. Nauczyciele będą współpracować z rodziną dziecka w celu ujednolicenia 

oddziaływań wychowawczych. Dzieci zaangażują się we wspólne tworzenie i przestrzeganie 
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Kodeksu przedszkolaka. Program obejmuje funkcjonowanie dziecka w grupie w zakresie 

podstawowych dziedzin życia przedszkolnego: 

 samoobsługi i czynności higienicznych, 

 zabaw samorzutnych, 

 zajęć i zabaw zorganizowanych, 

 uroczystości i imprez, 

 spożywania posiłków, 

 spacerów, wycieczek, zabaw na powietrzu. 

 

Zadania do realizacji:  

 Kształtowanie właściwego stosunku do pozytywnych  i negatywnych emocji. 

 Radzenie sobie  z emocjami - poznawanie sposobów rozwiązywania konfliktów oraz 

metod i technik pozwalających rozładować stres  i napięcia emocjonalne. 

 Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z porażką. 

 Kształtowanie umiejętności nazywania pozytywnych cech charakteru  (koleżeńskość, 

życzliwość, uprzejmość, tolerancja) i cech negatywnych 

 Kształtowanie umiejętności rozróżniania prawdy od fałszu, dobra od zła. Unikanie 

kłamstwa. 

 Kształtowanie postaw asertywnych. 

 Uświadomienie znaczenia pozytywnych więzi i relacji w rodzinie, okazywanie 

szacunku ludziom starszym. 

 Poznawanie i  postrzeganie norm zgodnego współżycia w grupie rówieśniczej. 

 Uczenie sposobów poprawnego komunikowania się oraz zachowania na co dzień. 

 Umiejętne rozwiązywanie konfliktów z rówieśnikami. 
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 Uwrażliwienie na potrzeby innych. 

 Kształtowanie postaw tolerancji wobec odmienności. 

 Promowanie postaw prospołecznych, przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym. 

 wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych i kulturalnego zachowania się. 

 Budzenie miłości do Ojczyzny i poczucia wspólnoty narodowej.  

 Kształtowanie właściwych postaw obywatelskich, wpajanie szacunku dla tradycji, 

historii narodowej oraz symboli narodowych. 

 Nabywanie podstawowej wiedzy o dziedzictwie kulturowym narodu (tradycje, 

zwyczaje, obrzędy). 

 Dbałość o piękno mowy ojczystej. 

 Poznanie najbliższego środowiska, kultury i specyfiki swojego regionu. 

 Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności europejskiej  i światowej. 
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VII. Program profilaktyki. 

         

          Przedszkolny program profilaktyki poprzez działania zapobiegawcze i korekcyjne 

będzie tworzył warunki do sprawnej realizacji programu wychowawczego, którego celem jest 

zapewnienie optymalnych warunków do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju dziecka. 

Program wychowawczy stanowi podstawę dla celów i zadań przedszkolnego programu 

profilaktyki. 

       Poprzez szeroko ujmowane działania profilaktyczne rozumiemy proces, który wspiera 

zdrowie przez umożliwienie dzieciom uzyskania pomocy potrzebnej im do konfrontacji ze 

złożonymi, stresującymi warunkami życia oraz przez umożliwienie jednostkom osiągania 

subiektywnie satysfakcjonującego, społecznie akceptowanego, bogatego życia poprzez:  

 celowy konstruktywny proces nakierowany na promowanie rozwoju jednostek, w 

kierunku realizowania ich potencjalnych możliwości,  

 przeciwdziałanie szkodliwym wpływom.  

Działania profilaktyczne powinny spełniać następujące zadania:  

  profilaktyka oparta na metodach aktywizujących dostosowanych do możliwości dzieci 

(piosenki, gry zespołowe i dydaktyczne, zajęcia plastyczne, bajka, fabuła, drama- dzieci 

zawsze w roli pozytywnej), 

  promocja zdrowia, prawidłowe żywienie i zdrowe nawyki, 

  umiejętność dostrzegania różnicy między pożywieniem, lekami, trucizną i środkami 

odurzającymi, 

  informowanie o konieczności unikania potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów, 

substancji i osób,  

 możliwości szukania pomocy w trudnych sytuacjach u odpowiedzialnych osób 

dorosłych, 

  konieczność informowania dorosłych o wszystkim, co zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu 

dzieci, 

  tworzenie więzi z rówieśnikami, opieka nad młodszymi,  
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 doświadczanie, że własny rozwój jest wielką przygodą i że najlepiej się ją przeżywa w 

poczuciu bezpieczeństwa, obecności bliskich, w pełni zdrowia i wolności od środków 

psychoaktywnych. 
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VIII . Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci. 

 

Diagnozowanie  osiągnięć dzieci realizowane jest poprzez: 

 przeprowadzenie diagnozy wstępnej, 

 szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie 

wyników, wspomaganie rozwoju, 

 informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej 

 półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań,  analiza, wnioski do dalszej pracy, 

 bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, 

dokumentowanie wyników obserwacji, 

 przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy. 

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie: 

 prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy), 

 teczek prac i innych dokumentów,  

  zeszytów obserwacji rozwoju dziecka, 

 albumów, kronik, 

 materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.) 

 rozmów. 

 

    Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy, jak również zostają poddani ocenie przez 

dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie: 

 ankiet, 

 rozmów z nauczycielami, rodzicami, 

 hospitacji, 

 obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw, 

 arkuszy oceny pracy nauczyciela  

 innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela. 
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    Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola 

omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno-oceniających odbywających się co pół 

roku. 

 Informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dzieci: 

 nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach 

edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i 

wychowania, 

 nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania 

jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu, 

 informacje o dziecku zawarte są w zeszytach obserwacji, arkuszach  diagnostycznych, 

innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli, 

 rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, 

w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub 

rodzica 

 informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po 

przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej. 

 nauczyciele dzieci 5-letnich sporządzają w formie pisemnej diagnozę dojrzałości 

szkolnej. 

 

 Formy przekazywania informacji: 

 rozmowy indywidualne , konsultacje 

 zebrania ogólne i grupowe 

 kąciki dla rodziców, informacja pisemna- arkusze diagnozy 

 zajęcia otwarte 

 wspólne uroczystości i imprezy 
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IX.  Zajęcia dodatkowe w przedszkolu. 

 

         Przedszkole w ramach czesnego organizuje zajęcia dodatkowe, w których uczestniczą 

wszystkie dzieci, rozwijające ich zainteresowania oraz uzdolnienia.  

     Oferty osób chętnych do prowadzenia zajęć dodatkowych są przyjmowane przez dyrektora 

przedszkola przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Dyrektor sprawdza kwalifikacje i 

zapoznaje się z ofertami nauczycieli na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.  

    Rodzice  mają możliwość wyrażenia swojej opinii o zajęciach prowadzonych w roku 

ubiegłym. W drodze głosowania wybierają ofertę zajęć dodatkowych na bieżący rok szkolny 

     Do prowadzenia zajęć dodatkowych przedszkole zatrudnia instruktorów oraz nauczycieli 

posiadających uprawnienia do prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym.  

      Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe przeprowadza je w czasie wynikającym z 

tygodniowego rozkładu zajęć, a w wyjątkowych sytuacjach – w czasie uzgodnionym z 

dyrektorem przedszkola. 

Zajęcia prowadzone są zgodnie z ustalonym harmonogramem.  

    Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe odbiera dzieci od wychowawcy grupy i od tego 

momentu w pełni odpowiada za ich bezpieczeństwo (aż do chwili przekazania dzieci z 

powrotem pod opiekę nauczyciela i  przynajmniej raz w roku, w terminie uzgodnionym z 

dyrektorem przedszkola, prezentuje rodzicom osiągnięcia dzieci. 

W ofercie przedszkola proponowane są zajęcia dodatkowe: 

 język angielski: 3 x w tygodniu 

 religia: 1x w tygodniu 

 rytmika/tańce: 1 x w tygodniu 

 zajęcia sportowe na hali z elementami piłki nożnej: 1x w tygodniu 

 gimnastyka korekcyjna:1 x w tygodniu 

 basen 2x w miesiącu 

 sezonowo: nauka jazdy na łyżwach 
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X. Program doskonalenia nauczycieli. 

 

Cele doskonalenia zawodowego nauczycieli: 

 cel główny: wzrost efektywności pracy przedszkola poprzez systematyczny, 

profesjonalny i efektywny rozwój kadry pedagogicznej 

 cele szczegółowe: 

- doskonalenie posiadanych, aktualizacja wcześniej zdobytych oraz uzyskanie nowych 

kwalifikacji, 

- konkretyzacja zadań dydaktycznych i wychowawczych w praktyce, dbanie o jakość procesu 

nauczania-uczenia się oraz wychowania i opieki, 

- rozwiązywanie problemów wychowawczych, 

- koordynacja pracy wychowawczej i procesu dydaktycznego, 

- integrowanie nauczycieli wokół wspólnie uznawanych wartości i realizowanie celów, 

- poprawa komunikacji i współpracy w Radzie Pedagogicznej oraz z rodzicami. 

 Formy: 

  studia podyplomowe 

 studia magisterskie 

 rady pedagogiczne szkoleniowe, 

 warsztaty metodyczne, 

  konferencje metodyczne, seminaria 

 wsparcie metodyczne i merytoryczne przez opiekuna stażu, 

 hospitacja i obserwacja zajęć, 

  lekcje koleżeńskie, 

Potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia Rady Pedagogicznej: 

  aktywizujące metody pracy na zajęciach. 

   współpraca z trudnym rodzicem. 

  tablica interaktywna i inne urządzenia w pracy nauczyciela. 

  indywidualizacja procesu nauczania 

 praca z dzieckiem zdolnym. 

 jak pracować z grupą uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. 
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 warsztaty i inne formy doskonalenia podnoszące jakość pracy własnej i szkoły, 

proponowane przez nauczycieli, zgodne z potrzebami placówki. 
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XI. Plan rozwoju infrastruktury przedszkola. 

    

    Najbliższe lata poświęcone będą trosce o utrzymanie budynku przedszkola  

w odpowiednim stanie technicznym. Szczególny nacisk zostanie położny na obniżenie 

kosztów utrzymania budynku tj.: 

 wykonywanie drobnych prac remontowo – naprawczych we własnym zakresie   z 

wykorzystaniem umiejętności pracownika wykwalifikowanego  

 wszelkiego rodzaju zakupy odbywać się będą w hurtowniach oferujących 

najkorzystniejsze warunki zakupu. 

    Kolejnym zadaniem będzie  pozyskanie środków na doposażenie ogrodu przedszkolnego w 

sprzęt  dostosowany dla małych dzieci 2,5 – letnich ( zjeżdżalnia, karuzela). 

Sposobem pozyskiwania dodatkowych środków finansowych będzie: 

 negocjowanie umów z odpowiednimi instytucjami, 

 pozyskiwanie sponsorów i darowizn, 

 wykonywanie pomocy dydaktycznych i dodatkowych czynności edukacyjnych przez 

rodziców, pracowników i zaprzyjaźnionych specjalistów, 

 organizowanie aukcji prac plastycznych dzieci, zbiórka makulatury, baterii, puszek, 

 festyn rodzinny a w nim: loteria fantowa, sprzedaż ciast, kiełbasek itp., 

 uczestniczenie w konkursach i projektach, poprzez które można pozyskać dodatkowe 

środki,  

 udostępnienie terenu na akcesoria ogrodowe typu domki, altany itp.  

z możliwością korzystania z nich przez dzieci w zamian za reklamę tych rzeczy. 
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XII. Program współpracy z rodzicami.  

 

         W procesie wychowania i edukacji w przedszkolu muszą brać aktywny udział rodzice. 

Nauczyciel przedszkola obok głównych odbiorców swoich działań, jakimi są dzieci, pozostaje 

w licznych interakcjach z rodzicami swoich podopiecznych. Rodzice w przedszkolu 

traktowani są jako partnerzy w procesie wychowania. Zadaniem wszystkich pracowników 

przedszkola 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 i wspierać, 

 Przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli, psychologa i logopedy w 

rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania 

dziecku pomocy, 

 Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych, 

 Włączanie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola, 

 Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola, 

 Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców, 

 Ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców, 

 Promowanie placówki w środowisku lokalnym. 

 

Formy współpracy z rodzicami: 
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 Kontynuacja tzw. dni otwartych dla rodziców – nauczyciel czeka na rodziców  w 

określonym dniu i godzinie. 

 Spotkania rodziców i dzieci – wspólne zabawy, gry, tańce, pląsy itp. 

 Zbieranie informacji o zachowaniu się dzieci w domu – dominujące zachowania, 

zaciekawienia, hobby, uczulenia, alergie, samoobsługa– wypracowanie ankiety dla 

rodziców nowo przyjętych dzieci. 

 Rozmowy indywidualne z rodzicami, poprzez które rodzice systematycznie, na bieżąco 

informowani są o zachowaniu dzieci w przedszkolu, ich osiągnięciach, powodzeniach, 

próbach. 

 Pogadanki przygotowane przez specjalistów. 

 Popularyzacja literatury pedagogicznej – wystawka pozycji książkowych znajdujących 

się w przedszkolu i umożliwienie wypożyczenia interesujących pozycji. 

 Spotkania dla wszystkich rodziców prowadzone przez dyrektora przedszkola   i 

informujące o celach pracy, zadaniach i organizacji placówki – prowadzone    w 

nowoczesny sposób z wykorzystaniem najnowszych technik prezentacji 

multimedialnych. 

 Zebrania grupowe. 

 Zajęcia otwarte prowadzone przez nauczycielki i mające na celu zorientowanie 

rodziców z możliwościami rozwojowymi dziecka.  

 Dni otwarte dla nowych dzieci i ich rodziców – zapoznanie z programem adaptacyjnym. 

 Współpraca z rodzicami w zakresie organizacji wspólnych uroczystości.  

 Włączanie rodziców w zagospodarowanie, aranżację wnętrz przedszkola, głównie sal 

oraz ogrodu przedszkolnego.  
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XIII. Współpraca ze środowiskiem lokalnym. 

 

       Realizacja zamierzonych celów  niewątpliwie związana jest ze ścisłą współpracą z 

różnymi instytucjami i organizacjami: 

 Szkoła Podstawowa - udział w festynach,  dni otwarte 

 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna – pomoc i diagnozowanie dzieci 

 Szkołą Muzyczną- audycje muzyczne przygotowane przez uczniów szkoły dla 

przedszkolaków 

 Firmy: Joniec, Tymbark, Wizpak, - pozyskanie środków, akcje charytatywne na rzecz 

dzieci 

 Przedszkola: Samorządowe,  Parafialne: udział w konkursach, wymiana doświadczeń,  

 Urząd Gminy: udział w imprezach o charakterze lokalnym-  np. Dni Tymbarku 

 

Działania promocyjne na rzecz środowiska: 

 organizowanie imprez dla mieszkańców osiedla, festyn rodzinny  

 informowanie o osiągnięciach przedszkola w prasie lokalnej 

 promowanie przedszkola i osiągnięć nauczycieli w Internecie na własnej 

nowostworzonej stronie www, 

 rozbudowana informacja o przedszkolu w widocznym miejscu, na zewnątrz budynku 

informacja o formach działalności placówki, motto przewodnie placówki, 

 folder promujący nowoczesny budynek, jego dobre wyposażenie oraz fachową kadrę, 

 drzwi otwarte dla dzieci, których rodzice chcą oddać dziecko do przedszkola, 

 uczestniczenie dzieci z przedszkola w różnych imprezach, uroczystościach,  z 

wykorzystaniem gadżetów reklamowych np. afisze, plakaty, koszulki, czapeczki, 

znaczki z nadrukiem logo, 

 organizowanie imprez, których forma może przyciągnąć media  
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XIV. Ewaluacja. 

 

Metodami monitorowania realizacji Programu Pracy Przedszkola będą: 

 badania statystyczne, 

 badanie dokumentacji przedszkolnej i dodatkowej, 

 ankiety i wywiady dla nauczycieli, 

 ankiety adresowane do rodziców, 

 ankiety adresowane do nauczycieli nauczania elementarnego, 

 obserwacje wychowanków, 

 przegląd bazy przedszkolnej. 

      

         Ewaluacja  odbywać się będzie dwa razy w roku na posiedzeniach Rady Pedagogicznej 

analityczno-oceniającej. Całościowa ewaluacja odbędzie się po zakończeniu realizacji 

Programu. Dopuszcza się, a nawet wręcz zakłada, że w miarę zmian w otoczeniu, 

wymienione zadania szczegółowe, przypisane konkretnym celom, będą modyfikowane i 

formułowane na nowo, adekwatnie do zachodzących zmian wewnątrz organizacji 

przedszkola) oraz w otoczeniu. Dzięki takiemu podejściu Pogram Pracy Przedszkola będzie 

miał charakter dynamiczny. 
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Zakończenie. 

 

         Przedszkole, aby należycie wypełniało swoją funkcję i realizowało stojące przed nim 

zadania, a także spełniało oczekiwania dzieci i rodziców, musi podejmować różnorodne 

działania podnoszące jakość świadczonych przez nie usług. Sprecyzowaniu ich ma służyć ten 

opracowany przez nas Program Pracy Niepublicznego Przedszkola „U cioci Agatki” w 

Tymbarku.   

      Nasza propozycja Programu jest propozycją otwartą  na zmiany, ponieważ chcemy 

tworzyć placówkę nowoczesną, a przede wszystkim taką, w której dzieci i rodzice będą czuć 

się dobrze, gdzie będą szanowane ich prawa i oczekiwania.  

     Mamy nadzieję, że dzięki naszym staraniom przedszkole będzie bardzo dobrze 

funkcjonowało w lokalnym środowisku, ciesząc się dobrą opinią. 
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