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                                PRZEDSZKOLE  NOWOCZESNE  TRADYCJ Ą 

W swojej pracy  stawiamy szczególnie na: 
− Atmosferę przedszkola sprzyjającą dziecku i jego rodzinie, 
− Zespół pracowników współodpowiedzialny za pracę  placówki, 
− Kontakty ze środowiskiem , partnerami przedszkola oraz przedstawicielami 

samorządu lokalnego 
− Zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i pracowników  
− Poszanowanie tradycji ale i otwartość na nowoczesność 
− Modernizację budynku i terenu wokół przedszkola 
− Nowy , bezpieczny i funkcjonalny plac zabaw dla pokoleń 

 
Przedszkole jest osadzone w środowisku społecznym mieszanym , gdzie stykają się ze 

sobą rdzenni mieszkańcy i napływowi z różnych stron Polski oraz z zagranicy i jest rzeczą 
oczywistą, że musi  odzwierciedlać właściwości i potrzeby kręgu ludzi, których dzieci 
wychowujemy.  

Cele  pracy przedszkola dotyczą działania w obszarach: przedszkole jako miejsce dla 
dzieci, przedszkole  jako instytucja, przedszkole jako miejsce pracy. 

Działania przedszkola mają również na celu aktywizowanie społeczności lokalnej oraz 
promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności. 
Będziemy dążyć do tego, by przedszkole było zawsze przyjazne i atrakcyjne dla dzieci i ich 
rodzin ,  a dla nauczycieli i pracowników miejscem pracy , w którym będą się spełniać 
zawodowo. 
 
                          Diagnoza aktualnego stanu przedszkola 

 
Przedszkole  w Dobrzeniu Wielkim powstało w 1932 r. przy klasztorze sióstr 

zakonnych. W budynku przy ulicy Kościelnej funkcjonuje od 2000r., gdzie po reformie 
oświaty zostały połączone dwa przedszkola Nr1i Nr2. Od 2002 r. jestem dyrektorem tej 
placówki. Obecnie w przedszkolu funkcjonują cztery oddziały dziecięce, liczba dzieci 
uczęszczających jest stała (100) i ma tendencję do wzrostu. Placówka cieszy się dobrą opinią 
wśród rodziców. Jej atuty to: lokalizacja, przyjazny dziecku rozkład budynku (oddzielna 
jadalnia i sypialnia , przestrzenne sale zabaw ); duży i zielony ogród wyposażony w sprzęt           
do zabaw dla dzieci; życzliwa i wesoła atmosfera sprzyjająca zabawie i pracy; 
wykwalifikowany personel współodpowiedzialny za przedszkole i to co się w nim dzieje; 
dbałość o wszechstronny rozwój dziecka; dobra kuchnia; atrakcyjne zajęcia; uroczystości na 
wysokim poziomie artystycznym; zajęcia dodatkowe prowadzone przez dobrych 
instruktorów; dyrektor sprawnie zarządzający i bardzo zaangażowany w życie przedszkola. 
 W 2011 roku  przedszkole zostało poddane zewnętrznej ewaluacji przez zespół wizytatorów 
do spraw ewaluacji Kuratorium Oświaty w Opolu ,  w zakresie „Procesy zachodzące                         
w placówce” .  
Ewaluatorzy bardzo dobrze ocenili działalność przedszkola , pracę nauczycieli i dyrektora . 
 
W przedszkolu prowadzone są systematyczne remonty w celu zapewnienia estetycznych , 
funkcjonalnych i  bezpiecznych warunków korzystania z bazy placówki  przez wszystkich 
klientów odwiedzających nasze progi . 
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Jesteśmy placówką nowoczesną , posiadającą wysoko wykwalifikowaną  kadrę. Realizujemy 
wiele ciekawych projektów edukacyjnych z uwzględnieniem bogatej bazy pomocy 
edukacyjnych oraz wiedzy i doświadczeń nauczycieli . Jesteśmy w stanie zapewnić nowo 
przyjętym pracownikom oraz studentom odbywającym staż w formie praktyk możliwość 
przyuczenia do zawodu i własnego rozwoju .   
 
W przedszkolu panuje życzliwa i przyjazna atmosfera: nauczyciele, personel administracyjny 
i obsługowy stanowią zespół chętny do pracy. Wszyscy starają się dobrze wypełniać 
powierzone obowiązki, nie brakuje  w codziennej pracy humoru. Relacje pomiędzy 
poszczególnymi członkami zespołu są serdeczne i pełne wzajemnego szacunku. Poprawiamy 
atmosferę  przez drobne niespodzianki -  spotkania integracyjne, dzięki temu łatwiej nam 
sprostać codziennym zadaniom stawianym przez otoczenie.  
Staramy się przede wszystkim by „zadowoleni rodzice przyprowadzali do nas uśmiechnięte 
dzieci”. Zależy nam na tym, by dzieci czuły się bezpiecznie i z radością spędzały czas bawiąc 
się i ucząc. O to dbają szczególnie  nauczycielki, proponując dzieciom atrakcyjną ofertę zajęć 
dostosowanych do ich możliwości rozwojowych.  

 
Najważniejsze działania, które realizują koncepcję pracy przedszkola :      

� utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki 
� wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka (łagodny start dziecka )                   
� formy, metody pracy dostosowane do możliwości każdego dziecka 
� uczenie dzieci odpowiedzialności i współpracy w czasie zajęć 
� wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z dysfunkcjami i niepełnosprawnych 
� promowanie rozwoju sprawności fizycznej i aktywnego spędzania wolnego czasu 
� integrowanie przedszkolaków poprzez wspólne obchody świąt, uroczystości, wycieczek 
� skuteczne przygotowanie dzieci do nauki w szkole podstawowej 
� współpraca z organem prowadzącym i instytucjami działającymi w środowisku 
� ścisła współpraca z rodzicami we wszystkich aspektach wychowania i edukowania dzieci 

� uczenie poprzez zabawę, zabawa przez naukę 
� uczestnictwo rodziców i pracowników przedszkola w organizacji uroczystości , wystaw, 

spotkań i wycieczek w przedszkolu 
� utrzymanie prozdrowotnych warunków wychowania i nauczania stosownie do 

możliwości psychofizycznych wychowanków (uczestniczenie w programach 
prozdrowotnych m.in. „Pomoc państwa w dożywianiu dzieci”, „Czyste powietrze wokół 
nas”- program antytytoniowy , „Pogromcy bakterii” , „Bezpieczne życie 
przedszkolaka”- program własny nauczycieli z zakresu bezpieczeństwa 

� upowszechnianie wiedzy ekologicznej i kształtowanie właściwych postaw wobec 
problemów ochrony środowiska ( zajęcia z wykorzystaniem materiałów i pomocy 
dydaktycznych związanych z segregacją śmieci , udział w konkursach plastycznych 
„Mój las”, „Ochrona środowiska”, zakładanie okresowych kącików przyrodniczych                
w salach) 

� kształtowanie postaw: patriotycznej , regionalnej i europejskiej poprzez udział                          
w projektach edukacyjnych „Poznaję Dobrzeń Wielki – moje miejsce na ziemi”                
oraz innowacji „Z ziemi Włoskiej do Polski” , a także realizując wybrane elementy                  
z programów własnych  z zakresu edukacji regionalnej „Zwyczaje, obyczaje, tradycje             
z pokolenia na pokolenie” 
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� informowanie rodziców o priorytetach przedszkola (w czasie dni otwartych do 
przedszkola i na początku roku szkolnego rodzice są informowani o celach wychowania 
przedszkolnego i zapoznawani z koncepcją pracy przedszkola) 

� rodzice współpracują z przedszkolem w organizowaniu świąt i uroczystości np. 
Pasowanie na przedszkolaka,  spotkania adwentowe, Mikołaj, Dzień Babci i Dziadka, 
Bal karnawałowy, Dzień Mamy, Taty i Dziecka, wycieczki do teatru i do kina, galerii 
sztuk współczesnych, uczestniczą w zajęciach otwartych, spotkaniach grupowych oraz 
kiermaszach świątecznych i festynach 

� nauczyciele dobierają formy metody pracy do możliwości edukacyjnych każdego 
dziecka 

� po przeprowadzonych diagnozach wychowawczyni opracowuje i wdraża program zajęć 
kompensacyjno-wyrównawczych 

�  wdrażanie do pracy zespołowej, wspólnej zabawy i uczenie czynności 
samoobsługowych 

� realizacja zajęć w przedszkolu wspomaga wszechstronny rozwój mowy, zainteresowań 
plastycznych, muzycznych i sportowych; dowodem tego są prace dzieci, które są 
eksponowane na korytarzu i występy dzieci na uroczystościach przedszkolnych 

� dobierane są odpowiednie metody pracy (wycinanie, lepienie z plasteliny, masy solnej, 
rysowanie, szycie, pieczenie, przyrządzanie surówek, ) sprzyjające rozwojowi uzdolnień 
manualnych, kulinarnych i smakowych 

� kształcenie umiejętności mowy i wymowy, stymulowany jest ich rozwój emocjonalny                           
i społeczny poprzez organizację terapii logopedycznej  

� dzieci mające znaczne deficyty rozwojowe kierowane są do badania w poradni 
psychologiczno-pedagogicznej; jej opinie są uwzględniane przez nauczycieli i są 
podstawą do objęcia tych dzieci dodatkowymi zajęciami kompensacyjno-
wyrównawczymi 

� wdrażanie uniwersalnego systemu wartości poprzez odpowiedni dobór bajek, udział                          
w spektaklach teatralnych i kinowych 

� Przeprowadzona diagnoza dotycząca przygotowania dzieci do rozpoczęcia nauki                                
w szkole podstawowej wykazała, że wszystkie dzieci opanowały wymagania określone                        
w podstawie programowej. W badaniach uwzględniono umiejętności społeczne, 
odporność emocjonalną, gotowość do nauki czytania i pisania, umiejętności 
wykonywania czynności samoobsługowych, potrzeby rozwojowe dzieci. Rodzice 
otrzymali informacje o gotowości dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej 

�  organizowane są dodatkowe zajęcia bezpłatne z : religii, języka niemieckiego mniejszości 
narodowej, logopedii, gimnastyki korekcyjnej, mażoretki ,taniec oraz płatne :  język 
angielski,karate.  

 
Wprowadzone zmiany w ofercie przedszkola umożliwiaj ą dzieciom rozwój 
zainteresowań : 
 

� Zajęcia z języków obcych ( j.niemiecki mniejszości narodowej, j.angielski,                
j.angielski metodą Helen Doron) 

� Realizacja projektu edukacyjnego i innowacji „Z ziemi Włoskiej do Polski” 
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� Zajęcia ceramiczne w centrum edukacyjnym rękodzieła w Markotowie Dużym 
� Zajęcia przyrodnicze w Izbie leśnej w Nadleśnictwie Kup 
� Zajęcia w Stobrawskim Parku Krajobrazowym w Ładzy 
� Zajęcia w gospodarstwie agroturystycznym „Ekostyl”w Kluczborku 
� Zajęcia regionalne w Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach 
� Zajęcia edukacyjne w Miejskiej Bibliotece w Opolu 
� Zajęcia plastyczne w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu  
� Zajęcia taneczne 
� Zajęcia mażoretki 
� Zajęcia komputerowe 
� Zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych technik ( udział w konkursach 

plastycznych) 
� Zajęcia kulinarne 
� Zajęcia koordynacji ruchowej ( wycieczka rowerowa dzieci) 
� Zajęcia kulturalne ( wizyta w teatrze, w kinie) 
� Zajęcia historyczne bractwa rycerskiego”Rycar” z Opola 
� Zajęcia medyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy „Mały ratowniczek”   

  
  
 
Zbiór zgromadzonych dyplomów , zdjęć , pamiątek świadczy o wychodzeniu poza 
placówkę i kreowaniu pozytywnego wizerunku pracy przedszkola. 

 
Dziecko już od najmłodszych lat powinno postrzegać otaczający je świat jako 

przyjazny i reagujący we właściwy sposób na jego potrzeby. Służyć temu może integracja 
wokół wychowania, czyli systematyczna i aktywna współpraca przedszkola z domem 
rodzinnym, a także z instytucjami użyteczności publicznej, placówkami i organizacjami 
działającymi na rzecz edukacji czy pomocy społecznej.  
 

Przedszkole jest integralną częścią lokalnej społeczności. Kontakty z innymi ludźmi , 
instytucjami , wspólne działania są niezbędne dla rozwoju i realizacji ciekawych 
pomysłów . 

      Aktywnie i systematycznie współpracujemy zarówno z instytucjami samorządowymi,               
     jak i innymi organizacjami działającymi  na rzecz edukacji i pomocy społecznej.  
     Instytucje z którymi współpracujemy i nawiązujemy kontakty edukacyjne :  

� Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - współpraca z poradnią polega na 
organizowaniu spotkań grupowych i indywidualnych rodziców i dzieci z problemami 
wychowawczymi i rozwojowymi. Dzięki tej współpracy mam możliwość 
zdiagnozowania dziecka i jego deficytów. Opinie z poradni są wskazówką do dalszej 
pracy pedagogicznej z dziećmi, które uwzględniam w ramach zajęć korekcyjno-
kompensacyjnych z dziećmi. Pracownicy poradni chętnie uczestniczą w spotkaniach            
z rodzicami i przekazują istotne informacje, wygłaszają prelekcje związane z tematyką 
interesującą rodziców, m.in. „Rozwój emocjonalny dziecka 3-, 4-letniego i radzenie 
sobie z agresją" , „Wspieranie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym" , 
„Dojrzałość szkolna dzieci w wieku przedszkolnym” 

� Uniwersytet Opolski , Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji - współpraca                 
w zakresie opieki nad praktykami studenckimi  
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� Politechnika Opolska współpraca w zakresie programu profilaktyki wad postawy                   
u dzieci przedszkolnych „Rośnij zdrowo” 

� Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – WOM , EDUKATOR ,MODN - w ramach 
współpracy biorę udział w różnego rodzaju kursach, spotkaniach, konferencjach 
metodycznych dla nauczycieli i dyrektorów wychowania przedszkolnego 

� Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego – kursy               
i szkolenia oraz porady dotyczące założenia strony internetowej przedszkola 

� Ośrodek Szkoleniowy Oświata w Opolu – w ramach współpracy zorganizowałam kurs 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli i pozostałych 
pracowników przedszkola oraz kurs dla dzieci „Mały ratowniczek” 

� Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim -   akcja zbierania zabawek i ubrań dla dzieci.  
Zamierzam kontynuować wspieranie akcji pomocy , dzięki którym kształtuję 
właściwe postawy wśród moich wychowanków.  

� Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - w ramach pomocy GOPS  informowanie 
rodziców o możliwości skorzystania z pomocy w formie dofinansowania wyżywienia 
za dziecko uczęszczające do przedszkola  

� Gminna Biblioteka Publiczna - podjęłam współpracę z Gminną Biblioteką w 
Dobrzeniu Wielkim w ramach inicjacji literackiej oraz akcji „Cała polska czyta 
dzieciom”. Uczestniczymy z dziećmi w zajęciach bibliotecznych mających na celu 
zapoznanie dzieci z zasadami funkcjonowania biblioteki i czytelni oraz zachęcenie do 
zapisania się do biblioteki i korzystania z księgozbioru przy pomocy rodziców.  

� Policja - zakres współpracy to cykliczne spotkania edukacyjne z przedstawicielami 
policji. Wzbudzają one wiele radości i emocji, tym bardziej że goszczącymi u nas 
funkcjonariuszami są często rodzice uczęszczających do przedszkola dzieci.  

� Straż pożarna - podczas spotkań ze strażakami dzieci miały okazję bezpośredniego 
kontaktu z ich poczynaniami podczas alarmu, zapoznaniem się ze sprzętem strażackim 
oraz zakresem działań, który polega nie tylko na gaszeniu pożarów, ale na udzielaniu 
pomocy w wypadkach drogowych itp.  

� Służba zdrowia - przynajmniej raz w roku organizuję wizytę w przychodni dla dzieci 
oraz spotkanie z pielęgniarką i lekarzem pediatrą oraz stomatologiem w przedszkolu. 
Spotkania te mają na celu przełamanie strachu wobec "białego fartucha" oraz 
profilaktykę dbania o własne zdrowie.  

� Teatr Aktora i Lalki w Opolu - współpraca w zakresie udziału dzieci w charakterze 
widzów  w przedstawieniach i spektaklach dla dzieci. Niezapomnianym przez dzieci 
spektaklem okazało się przedstawienie „O mniejszych braciszkach Św.Franciszka”.  

� Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach- współpraca polega na uczestnictwie dzieci 
w spotkaniach-lekcjach muzealnych , dzięki którym poznają wystawy stałe i czasowe , 
pracę muzealników, oraz w lekcjach pieczenia chleba „Od ziarenka do bochenka”.  
Jest to forma uczestnictwa w życiu kulturalnym dawnych mieszkańców naszego 
regionu. 

� Nadleśnictwo Kup oraz Zespół Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w Ładzy - 
poszerzanie działań edukacyjnych poprzez udział w spotkaniu z leśnikiem oraz 
przejście edukacyjnej ścieżki przyrodniczej w różnych porach roku, udział                 
w konkursach plastycznych. 

� Księgarnia  - współpraca polega na organizowaniu na terenie przedszkola kiermaszy 
książek dla dzieci, pozyskiwanie książek do biblioteki przedszkolnej, zakup książek 
na konkursy i turnieje organizowane w przedszkolu.  

� Przedszkola i szkoły z terenu Gminy Dobrzeń Wielki i innych ( Gmina Popielów , 
Murów) – wymiana doświadczeń , organizacja szkoleń , konferencji , narad , 
konkursów. 
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� Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu – realizacja programu 
antytytoniowego „Czyste powietrze wokół nas” , badania wody pitnej w przedszkolu, 
szkolenia dla pracowników kuchni. 

� Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim – udział w wystawach 
organizowanych na terenie ośrodka , korzystanie z sali kinowej i projekcji bajek dla 
dzieci oraz z instruktorów dodatkowych zajęć bezpłatnych dla dzieci ( taniec 
towarzyski, mażoretki  ). 

Podstawową formą  współpracy z instytucjami jest również otwarta współpraca z organem 
prowadzącym i nadzorującym , gdzie dokonuje się oceny pracy przedszkola .                             
To tutaj musimy wykazać się swoimi umiejętnościami organizacyjnymi i rzetelnymi 
kompetencjami zarządzania zasobami ludzkimi i finansowymi . 

. 

Nauczyciele są motywowani i zachęcani do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 
doskonalenia i dokształcania zawodowego .  

Dzięki różnym formom dokształcania nauczycielki poznają nowe metody i formy 
pracy, zdobywają więc nowe doświadczenia , umiejętności, pomysły, które wykorzystują                
w codziennej pracy z dziećmi.  

Duży nacisk kladziemy na rozwój i doskonalenie nauczycieli w celu podnoszenia 
efektywności pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej poprzez: 

− uczestnictwo dyrektora i nauczycieli w wielu formach doskonalenia 
zawodowego (studia podyplomowe, kursy dające dodatkowe kwalifikacje, 
szkolenia, warsztaty), 

− monitorowanie staży nauczycielek, ubiegających się o awans na  kolejny 
stopień  (obecnie zatrudnionych jest ze mną 8 nauczycielek; w tym  5 posiada 
stopień nauczyciela dyplomowanego;  2 - nauczyciela mianowanego;                           
1 – nauczyciela  kontraktowego) . 

             Organizujemy rady szkoleniowe w ramach WDN, w których najczęściej w formie 
warsztatów nauczycielki dzielą się doświadczeniem, wiadomościami i umiejętnościami 
zdobytymi na zajęciach koleżeńskich i innych formach doskonalenia.  
Oto przykłady rozwiązań programowych i działań edukacyjnych dzięki ustawicznemu 
dokształcaniu się kadry pedagogicznej : 

 
� Projekty edukacyjne „Poznaję Dobrzeń Wielki – moje miejsce na ziemi” 
� Innowacja programowa „Z ziemi Włoskiej do Polski” 
� Programy własne nauczycieli : 

• „15 minut dla oddechu”- program profilaktyki logopedycznej 
• „Meine Freude und ich”- program języka niemieckiego mniejszości 
• „Bezpieczne życie przedszkolaka”- program własny z zakresu 

bezpieczeństwa 
• „Ja-Ty-My do świata należymy”- program wychowawczy 
• „Rozumiem, czuję. akceptuję”- program wychowawczy 
• „Zwyczaje, obyczaje, tradycje z pokolenia na pokolenie ”-program edukacji 

regionalnej 
 

� Projekt edukacyjny „Jestem bezpieczny” 
� Warsztaty edukacyjne dla rodziców z zakresu profilaktyki logopedycznej 
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� Warsztaty edukacyjne dla nauczycieli i rodziców na temat: „Rozwój psychoseksualny 
przedszkolaka”, „Rozpoznawanie i zapobieganie przemocy seksualnej wobec dzieci” 

� Warsztaty dla nauczycieli na temat: „Tańce krajów Unii Europejskiej”, „Pierwsza 
pomoc przedmedyczna”, „Monitorowanie podstawy programowej” 

� Wycieczki edukacyjne dla dzieci (Izba Leśna, Centrum Edukacyjne Rękodzieła, 
wizyta w straży pożarnej, w pracowni krawieckiej, teatr, kino, izbie regionalnej                 
i w bibliotece w szkole podstawowej) 

� Zajęcia historyczne bractwa rycerskiego”Rycar” 
� Zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez studenta Boston University w ramach 

współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem MUW działającym przy Zespole Szkół                
w Czarnowąsach , a organizacją World Teatch 

 
 

Wspólnie dbamy o własny rozwój zawodowy, podnoszenie jakości swojej pracy               
i rzetelnie wykonywanie obowiązków.  

 
 
W  ramach działalności programowej realizujemy : 
 
− program wych. przedszkolnego - „Od przedszkolaka do pierwszaka” autor I.Broda 
− program z religii „W radości dzieci bożych” autor ks.T.Śmiech 
− program z profilaktyki logopedycznej „15 minut dla oddechu” program własny autor 

K.Łopuch 
− program języka niemieckiego „Meine Freude und ich” program własny P.Henke 
− program wychowawczy „Rozumiem , czuję , akceptuję” program własny E.Holeksa  
− roczne programy rozwoju placówki 
− programy profilaktyczne „Czyste powietrze wokół nas”, „Pogromcy bakterii”, 

własne programy profilaktyczne na dany rok. 
 

Nauczycielki prowadzą prace z dziećmi  o specjalnych potrzebach edukacyjnych, mają 
wypracowane metody pracy zarówno z dzieckiem zdolnym, jak i z dzieckiem mającym 
trudności. Stosują różnorodne metody i zróżnicowany stopień trudności zadań 
wykonywanych przez dzieci. Najczęściej stosowanymi metodami pracy są: zabawa, 
wycieczki i spacery, różne formy teatralne, okazje edukacyjne, zajęcia indywidualne.  

Preferujemy także takie metody pracy jak: metoda Dobrego Startu  M. Bogdanowicz, 
zabawy z matematyką wg prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, metoda K. Orffa  i Labana,  
zabawy metodą  Klanzy. 

W ciągłym poszukiwaniu nowatorstwa w pracy z dziećmi wspólnie z zespołem 
nauczycieli pracujemy nad opracowaniem i  wprowadzeniem do realizacji z dziećmi  
innowacji pedagogicznej – „Ginące zawody”.  

W tym celu przeprowadzimy:       
− przeszkolenie  nauczycieli  do wdrożenia innowacji, 
− uściślimy współpracę z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym, twórcami 

ludowymi i rdzennymi mieszkańcami Dobrzenia i okolic 
− zorganizujemy spotkania z ludźmi kultywuj ącymi tradycyjne metody 

pracy 
− konkursy na temat historii ciekawych zawodów  
− zakup różnych przedmiotów do wzbogacenia bazy przedszkola w nowe 

pomoce dydaktyczne . 
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 Jednym z wyznaczników jakości pracy przedszkola jest dobrze zorganizowana 

współpraca z rodzicami. W procesie wychowania i edukacji dzieci w przedszkolu muszą brać 
aktywny  udział rodzice, bo to właśnie  rodzice są dla dzieci najważniejszymi osobami i mają 
decydujący wpływ na ich rozwój. Przedszkole zaś wspomaga współpracując, wzmacnia, 
kompensuje braki. Rodzice są zatem ważnym partnerem dla nauczycieli ponieważ są źródłem 
wiedzy o dziecku i jego  aktualnych przeżyciach.  

Dlatego też, w dalszym ciągu wspólnie z Radą Pedagogiczną  zamierzamy 
kontynuować pracę nad budowaniem coraz to lepszych relacji  nauczyciel – rodzic.  
Rodzice naszych wychowanków,  oczekują od nas rzetelnej informacji, a jednocześnie 
przekazują uwagi dotyczące działalności przedszkola. Będziemy kontynuować                            
i rozszerzać jedną z najciekawszych form współpracy wykorzystywanych w placówce 
jaka są zajęcia z czynnym udziałem rodziców. Tego typu spotkania są okazją dla 
rodziców do wspólnej zabawy z dzieckiem i odczuwania satysfakcji z bycia razem. 
Nauczycielki natomiast mają  okazję  do poznawania dziecka w relacjach z rodzicami, 
co pozwala lepiej zrozumieć postępowanie dzieci. Organizowane zajęcia otwarte dla 
rodziców oraz imprezy z okazji tradycyjnych uroczystości i świąt są szansą na 
prezentację osiągnięć dzieci. Wspólne wycieczki wprowadzają dzieci w świat ekologii 
oraz wartości jakie niesie ze sobą poznawanie  historii . Rodzice aktywnie uczestniczą 
przy ich organizacji, co w dużej mierze korzystnie wpływa na naszą współpracę.   
Dużym powodzeniem cieszą się kiermasze organizowane wspólnie z rodzicami naszych 
wychowanków - dochód  przeznaczamy na wycieczki krajoznawcze organizowane                       
w ciągu roku szkolnego. 

Ważnym elementem aktywnej współpracy z rodzicami są warsztaty logopedyczne 
organizowane dla rodziców i dzieci w godzinach popołudniowych. Rodzice dopytują 
kiedy będą następne , proszą o więcej. 

Organizujemy również drzwi otwarte – „Tydzień otwartych drzwi” w czerwcu 
dla rodziców wybierających przedszkole, prowadzimy rozmowy indywidualne, 
rozdajemy własny informator dla rodziców . Informator został bardzo dobrze przyjęty 
przez nowych rodziców. Dzięki niemu rodzice otrzymali pełny zakres propozycji 
edukacyjnych oraz informacyjnych  o naszym przedszkolu . 

 

Działania  sprzyjające rozwojowi przedszkola, jakie przed nami stoją do  
spełnienia;    

  
*   w działalności  programowej: 
 

− stworzenie takich warunków, aby proces wychowawczo – dydaktyczny zapewniał 
realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego,  

− opracowanie oraz wdrożenie innowacji pedagogicznej – „Ginące zawody”, 
przeszkolenie nauczycieli w tym zakresie, 

− wdrażanie w  życie programu wychowawczego, programu adaptacyjnego dzieci do 
środowiska przedszkolnego, opracowanych przez dyrektora i zespół nauczycieli, 

− stosowanie nowoczesnych metod i form pracy z dzieckiem zapewniających 
wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów 
rozwojowych, 

− współtworzenie wspólnie z rodzicami programów rozwoju przedszkola, 
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−  diagnozowanie osiągnięć dziecka, prowadzenie profilaktyki i terapii pedagogicznej, 
wyrównywanie deficytów rozwojowych w różnych sferach rozwoju dziecka, 
(wykorzystanie umiejętności  nauczycieli posiadających dodatkowe kwalifikacje do 
prowadzenia zajęć wyrównawczych, współpraca ze specjalistami z Poradni 
Psychologiczno –Pedagogicznej poprzez organizację spotkań  dla rodziców i 
nauczycieli w przedszkolu),  

− systematyczne diagnozowanie i ewaluacja wewnętrzna obszarów działalności 
przedszkola zmierzające do stałego podnoszenia poziomu placówki, 

− rozszerzenie oferty imprez kulturalnych dla dzieci (wystawy, konkursy, wycieczki, 
spektakle teatralne, itp.), 

−  wewnątrzprzedszkolne formy nadzoru: obserwacje zajęć , lustracje, badania bieżące, 
ewaluacja wewnętrzna, 

−  współpraca z rodzicami w zakresie organizacji wspólnych, wypracowanych już 
uroczystości i imprez dla dzieci, włączanie ich do pomocy, 

−  współpraca ze środowiskiem lokalnym, instytucjami kulturalnymi, 
− doskonalenie kadry pedagogicznej z nastawieniem na te formy, które umożliwi ą 

nauczycielowi twórczą prace z dzieckiem, które będą wyrównywać szanse edukacyjne 
dzieci, rozwijać ich zdolności, 

− w dalszym ciągu organizowanie wspólnych z innymi przedszkolami form szkoleń 
minimalizujących znaczne środki finansowe przeznaczone na ten cel, 

− wykorzystanie wiedzy, umiejętności nauczycieli do prowadzenia zajęć dodatkowych 
w przedszkolu (zajęcia wyrównawcze, terapia pedagogiczna, zabawy z językiem 
angielskim, niemieckim), 

− wykorzystanie projektora, komputerów  do zajęć edukacyjnych; doposażenie 
przedszkola w filmy i programy edukacyjne, 
 

           *    w działalności organizacyjnej: 
 

− dostosowanie czasu pracy przedszkola do zapotrzebowania w środowisku, co wiązać 
się będzie z uatrakcyjnieniem pobytu dziecka w godzinach ponad podstawę 
programową (zachęcenie rodziców do wydłużania godzin pobytu ich dziecka                      
w przedszkolu poprzez atrakcyjne zajęcia i zabawy), 

−  przygotowywanie smacznych i urozmaiconych posiłków (nawet dla dzieci ze 
specjalną dietą), 

− stworzenie logo przedszkola ( ogłoszenie konkursu dla rodziców i dzieci w związku 
ze zmianą brzmienia nazwy przedszkola ) 

− aktywne prowadzenie  istniejącej strony internetowej przedszkola, zamieszczanie              
na stronie internetowej osiągnięć dzieci, nauczycieli , ciekawych projektów 
edukacyjnych 

− połączenie tradycji z nowoczesnością poprzez wprowadzenie ciekawych metod 
pracy Postcrossing w przedszkolu (wzrost motywacji do uczenia się języków 
obcych, poznawania kultury , zabytków i historii innych krajów ) 

− promowanie przedszkola poprzez udział dzieci w imprezach, festynach rodzinnych, 
− wydawanie miesięcznej gazetki przedszkolnej „Wydarzenia przedszkola”, promującej 

działalność przedszkola, 
−  dalsze aktywne uczestnictwo w akcjach ogólnopolskich  „Cała Polska czyta 

dzieciom” Fundacja ABC XXI wieku,  
− selektywna zbiórka odpadów, 
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− uczestnictwo w kampanii promowania zdrowia projekt antytytoniowy „Czyste 
powietrze wokół nas” , program antywirusowy „Pogromcy bakterii” 

− zdrowe żywienie dzieci w przedszkolu 
 
 

*    w  działalności materialnej: 
 

− długo oczekiwany remont placówki ( monitoring przebiegu prac remontowych ) 
− dostosowanie prawa wewnątrzprzedszkolnego tak, aby stwarzało możliwości 

wspomagania w dążeniu do podniesienia kwalifikacji jak i nagradzania w zależności 
od zaangażowania i osiąganych wyników w pracy , mając na uwadze możliwości 
finansowe placówki, 

− dostosowanie standardów zatrudnienia do nowych wymagań na poszczególnych 
stanowiskach pracy; zatrudnianie personelu na podstawie umów o staż, bądź o 
przygotowanie zawodowe z Urzędu  Pracy , co skutkuje w oszczędnościach na 
funduszu płac (stażystki z kwalifikacjami pedagogicznymi  na stanowisko pomocy 
nauczyciela jak i pomocy kuchennej ), 

− ścisła współpraca ze środowiskiem i na jego rzecz: organizowanie imprez 
środowiskowych, festynu  rodzinnego  (z którego dochód przeznaczany jest na 
wycieczki dla dzieci i nagrody ), akcje charytatywne, 

−  organizowanie kiermaszy świątecznych (dochodowych) z przeznaczeniem na 
wycieczki krajoznawcze dla dzieci, 

− doposażenie  placu zabaw dla dzieci w ekologiczne zabawki terenowe, 
−  remont nawierzchni terenu zabaw poprzez położenie tartanu oraz kostki brukowej, 
− bieżące doposażenie placówki w sprzęt, zabawki, pomoce dydaktyczne, 
− prowadzenie skutecznej kontroli nad wydawaniem środków finansowych. 

 
Powyższe zadania realizować będziemy w integracji z radą pedagogiczną, rodzicami 

wychowanków, radą rodziców oraz pracownikami administracyjno – obsługowymi 
przedszkola, aby rzetelnie realizować  priorytety dotyczące zapewnienia poczucia 
bezpieczeństwa dzieciom, wspierania ich we wszechstronnym rozwoju w celu podwyższania 
jakości pracy przedszkola. 
 

„ To jest nasze przedszkole i od każdego z nas zależy jakie ono jest”. 
 
 
                                                                                      Beata Niedworok   
                                                                                              dyrektor 
                                                              Publicznego Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim 
 

                                             


