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KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA  

I ROZWOJU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 25 

 W RADOMIU 
 

 

Podstawa prawna 

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest 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, Rozporządzeniu MEN z dnia  

7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. Nr 168, 

poz. 1324) oraz w Statucie Przedszkola. 

Źródła opracowania koncepcji 

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec 

edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie 

nadzoru pedagogicznego. Własne doświadczenia, literatura fachowa, 

refleksje, analiza potrzeb, wizja przedszkola, przewidywania, cele do 

osiągnięcia. 

 Misja przedszkola 

Przedszkole Publiczne Nr 25 pełni funkcje opiekuńcze, 

wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka 

odpowiednio do potrzeb i możliwości. Placówka tworzy bezpieczne  

i higieniczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Przedszkole nasze 

propaguje zdrowy styl życia oraz zachowania przyjazne przyrodzie, 

buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje 

społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję 

doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem 

edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko gotowości do 

podjęcia nauki w szkole podstawowej. 

Wizja przedszkola 

To wszystkie wymagania zawarte w załączniku do rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z 07. 10. 2009r.  

Przyświeca nam hasło:  ,,Mów dziecku, że jest dobre, a takim 
będzie” – hasło zaczerpnięte ze słów Janusza Korczaka. 



Charakterystyka i organizacja przedszkola  

Przedszkole Publiczne Nr 25 jest placówka działającą na terenie 

Gminy Radom w Dzielnicy Borki. Placówka zlokalizowana jest  

w wolnostojącym, trzykondygnacyjnym budynku otoczonym placem 

zabaw. Plac zabaw wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. 

Sprzęt nowy i bezpieczny dla dzieci. Otoczenie przedszkola stanowią 

działki z domkami jednorodzinnymi. Sprawia to, że dzieci przebywają 

wśród przyrody.  

Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 – 5 lat. Dzieci funkcjonują 

w dwóch grupach wiekowych. Przedszkole może przyjąć 50 dzieci.  

Placówka zatrudnia 4 nauczycieli i 9 pracowników obsługi. 

Wszystkie nauczycielki legitymują się wykształceniem wyższym  

i posiadają przygotowanie pedagogiczne do pracy w przedszkolu. Trzy 

nauczycielki posiadają stopień awansu zawodowego – nauczyciel 

mianowany, jedna – jest nauczycielem dyplomowanym. Nauczyciele 

podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, doskonalą kompetencje 

pedagogiczne w różnych formach doskonalenia zawodowego, zdobywają 

kolejne stopnie awansu zawodowego. 

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 

6.30 do 16.30. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania 

przedszkolnego w godzinach od 8.00 do 13.00. Dzieci otrzymują w ciągu 

dnia trzy posiłki.   

Praca wychowawczo – dydaktyczna prowadzona jest w oparciu  

o programy wybrane i opracowane przez nauczycieli.  

 Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym 

środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów. 

Koncepcja pracy naszego przedszkola zawiera cele i zadania zawarte  

w Statucie Przedszkola. 

Cele  

1. Przedszkole zapewnia opiekę i wychowanie i kształcenie  

w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Tworzy warunki 

umożliwiające dziecku osiąganie ,,gotowości szkolnej”. 

2. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą 

działania wychowawcze. 

3. Przedszkole wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie  

z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi  



w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym  

i przyrodniczym. 

Zadania przedszkola 

Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka. 

1. Sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz 

możliwości przedszkola. 

2. Współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny  

w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych 

dzieci. 

3. Prowadzeniu bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

4. Umożliwianie dzieciom podtrzymywania tożsamości narodowej, 

etnicznej, językowej i religijnej. 

5. Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

6. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień. 

7. Budowanie u dzieci systemu wartości. 

8. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne  

w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi, uczenie łagodnego 

znoszenia stresów i porażek. 

9. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz 

nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych  

i intelektualnych. 

10. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną. 

11. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym, 

technicznym. 

12. Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie 

umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne 

oraz sztuki plastyczne. 

13. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz 

postawy patriotycznej. 

Procesy zachodzące w przedszkolu oraz efekty tych procesów 

Nauczyciele prowadza systematyczną obserwację, monitorują 

indywidualny rozwój wychowanka dążąc do osiągania sukcesów 

rozwojowych. Procesy wspomagania zmierzają do osiągnięcia przez 

wychowanków gotowości szkolnej. Przedszkole bada gotowość  

i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające  

i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia 

realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój 



zainteresowań. Przedszkole respektuje zadania w zakresie przyrodniczym, 

społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Propaguje dbałość o zdrowie 

oraz zachowania proekologiczne. Bardzo ważnym elementem jest 

wdrażanie dzieci do dbałości o własne zdrowie i aktywność ruchową. 

Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci oraz uczy odróżniać 

dobro od zła. Zadaniem naszym jest nauczyć dzieci takich wartości jak 

dobro, prawda, miłość, przyjaźń, ojczyzna, współdziałanie, szacunek, 

zdrowie, tradycja, wrażliwość, tolerancja, demokracja, kreatywność. 

Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną, a także 

poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej. Bardzo dużą wagę 

przywiązujemy do rozwijania zainteresowań i uzdolnień dzieci. 

Oferowane zajęcia dodatkowe ustalane na początku każdego roku po 

konsultacjach z rodzicami są zgodne z ich oczekiwaniami i potrzebami 

dzieci oraz rodziców. Nauczyciele chcąc sprostać wymaganiom doskonalą 

swój warsztat pracy poprzez udział w różnorodnych formach 

doskonalenia zawodowego. Podejmowanie działań podwyższania jakości 

pracy (kolejne stopnie awansu zawodowego) przyczynia się do 

intensyfikacji pracy nauczycieli. 

Metody, ich elementy i formy stosowane przez nauczycieli w pracy  

z dziećmi 

Metoda prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej – dziecięca matematyka. 

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne 

Opowieść ruchowa 

Gimnastyka ekspresyjna 

Gimnastyka rytmiczna 

Pedagogika zabawy 

Gimnastyka mózgu 

Metoda dobrego startu 

Relaksacja 

Bajkoterapia, zabawy paluszkowe 

Elementy metody Ireny Majchrzak – przygotowanie do pisania i czytania. 

 



Formy pracy 

1. Praca indywidualna 

2. Praca w małych zespołach 

3. Praca z całą grupą 

4. Zabawa 

Formy współpracy z rodzicami 

1. Zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców. 

2. Zebrania grupowe. 

3. Zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci. 

4. Dyżury dla rodziców. 

5. Prowadzenie ,,Kącika zainteresowań dla rodziców”, tablicy 

bieżących ogłoszeń, gazetek tematycznych, eksponowanie prac 

dzieci. 

6. Organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców. 

7. Organizacja szkoleń. 

8. Organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów itp. 

9. Włączanie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, 

uroczystości, wyjść, wycieczek. 

10. Angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola  

i poszczególnych grup. 

11. Angażowanie rodziców w sponsoring na rzecz placówki w celu 

wzbogacania bazy przedszkolnej. 

Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola 

współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają opinię na temat 

jego pracy. Maja wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć 

dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. 

Rodzice są wspierani przez nauczycieli w wychowywaniu dzieci, 

mają możliwość uzyskiwania informacji o dziecku. 

Tradycje przedszkola 

Nasze przedszkole ma własny kalendarz imprez i wydarzeń jak 

również tradycje: 

Akcja ,,Sprzątanie świata”,  

Andrzejki,  

Dzień chłopaka, 

Pasowanie na przedszkolaka, 



Mikołajki, 

Wigilia,  

Jasełka, 

Bal karnawałowy, 

Spotkanie z Babcia i Dziadkiem, 

Dzień Kobiet, 

Dzień Rodziny, 

Dzień Dziecka  - Dzień Sportu – Dorośli Dzieciom. 

Model absolwenta 

Dziecko kończące przedszkole: 

potrafi: 

 dobrze funkcjonować w roli ucznia,  

wykazuje:  

 motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,  

 zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś 

nowego,  

 umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, 

 umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałości,  

 umiejętność współpracy w grupie, 

 umiejętność radzenia sobie z trudnościami,  

 tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań, 

 samodzielność, 

 odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami), 

posiada: 

 zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się  

w sposób   zrozumiały, 

 wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia, 

 podstawową wiedzę o świecie, 



umie: 

 cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy   

samodzielnie wykona zadanie,  

rozumie, zna, przestrzega: 

 prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi, 

 zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie  

i sprawność fizyczną,  

 zasady kultury, współżycia, postępowania, 

 kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,  

 potrzebę szanowania przyrody i środowiska, 

nie obawia się: 

 występować publicznie -  reprezentować grupę, przedszkole, 

 chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami, 

 wykazywać inicjatywę w działaniu, 

 wyrażania swoich uczuć. 

Kierunki działania  

1. Ujednolicanie działań wychowawczych rodzina  - przedszkole. 

2. Doskonalenie procesów wspomagania dzieci uwzględniając 

indywidualizację procesu wspomagania. 

3. Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem. 

4. Podejmowanie skutecznych działań wzbogacających warunki 

lokalowe. 

5. Nauczyciele ciągle doskonalą swoje umiejętności. 

 

Realizacja koncepcji funkcjonowania i rozwoju 

przedszkola w obszarach: 

 

I. Obszar pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej 

1. Realizacja - na wysokim poziomie programów wychowania 

przedszkolnego, opartych na podstawie programowej. 



2. Realizacja  programów innowacyjnych – opracowanych 

samodzielnie przez nauczycieli o różnorodnej tematyce. 

3.  Realizacja projektów, przedsięwzięć itp. 

4. Włączanie się do różnorodnych akcji, działań o zasięgu 

krajowym jak i ogólnoświatowym. 

5. Badanie losów absolwentów przedszkola. 

 

II. Obszar doskonalenia nauczycieli 

1. Podnoszenie jakości pracy nauczycieli poprzez organizowane: 

 wewnętrznego doskonalenia nauczycieli WDN, 

 zewnętrznego doskonalenia – wg planu doskonalenia 

nauczycieli  uwzględniającego potrzeby placówki, 

2. Zachęcanie do samokształcenia poprzez: 

 analizę nowości pedagogicznych, 

 diagnozowanie obszarów własnej pracy i potrzeb. 

3. Prowadzenie szkoleń z zakresu prawa oświatowego. 

4. Rzetelna realizacja założeń planów rozwoju zawodowego 

nauczycieli odbywających staż na kolejne stopnie awansu 

zawodowego. 

5. Obserwacja, ocena, samoocena, autorefleksja nauczycieli. 

     III.    Obszar współpracy z rodzicami     

 Rodzice znają koncepcję i wiedzą, że mają  wpływ na jej 

modyfikację ! 

 

1. Prowadzenie ,, zajęć otwartych” dla rodziców. 

2. Urządzenie ,,Kącika zainteresowań dla rodziców”. 

3. Prowadzenie tablicy ogłoszeń dla rodziców. 

4. Organizowanie ,,dni otwartych” dla nowo przyjmowanych 

dzieci i ich i rodziców. 

5. Udział rodziców w przygotowaniach  uroczystości i innych 

przedsięwzięć przedszkola. 

6. Angażowanie rodziców do promowania dzieci na terenie 

placówki i w środowisku.  

7. Realizacja ,,Planu współpracy z rodzicami” konstruowanego na 

każdy rok szkolny. 



8. Czynna pomoc rodziców w realizacji procesu opiekuńczo  

– wychowawczo – dydaktycznego oraz w wzbogacaniu bazy 

przedszkola, 

9. Stałe popołudniowe konsultacje nauczycieli – udzielenie 

bieżących informacji o dzieciach. 

10.  Dyżury nauczycieli dla rodziców. 

11. Udział rodziców w uroczystościach przedszkolnych, koncertach, 

wystawach, wycieczkach, festynach rodzinnych itp.. 

 

IV. Obszar współpracy ze środowiskiem lokalnym 

 Jesteśmy otwarci na propozycje instytucji nas 

wspierających! 

1. Kontynuacja współpracy z CEE,  Centrum Aktywności 

Lokalnej, DK ,,Borki”.  

2. Zapraszanie do współpracy nowych sojuszników. 

3. Współpraca z  mediami. 

 

V.    Obszar budowania marki i promowania przedszkola 

1. Prezentowanie najważniejszych wydarzeń w ,,Kalendarium”, 

Kronice pamiątkowej przedszkola. 

2. Poprowadzenie gazetki przedszkola. 

3. Opracowanie logo  przedszkola. 

4. Założenie strony internetowej przedszkola. 

5. Nadanie imienia i obranie patrona przedszkola. 

6. Organizowanie imprez o charakterze masowym. 

 

  VI.    Obszar organizacji, zarządzania  

Modernizacja i bieżące remonty przedszkola: 

 

 wymiana instalacji elektrycznej, 

 udoskonalenie wyposażenia łazienki dla personelu, 

 założenie instalacji domofonowej, 

 dokończenie wymiany okien, 

 wymiana drzwi wejściowych, 

 wymiana otworów wewnętrznych, 



 wymiana podłogi w pożądanych częściach przedszkola, 

 termoizolacja budynku i elewacja zewnętrzna, 

 doposażenie,     remontowanie      pomieszczeń  

administracyjnych gospodarczych, 

 doposażenie  placu zabaw,  ogrodu w elementy 

architektury krajobrazu, 

 remont lub wymiana ogrodzenia, 

 remont lub wymiana windy, 

  modernizacja schodów wewnętrznych i zewnętrznych, 

  i inne pojawiające się potrzeby, 

 stałe czuwanie nad szeroko pojętym bezpieczeństwem 

dzieci, pracowników i wszystkich użytkowników 

przedszkola. 

 

1. Dalsza owocna współpraca z dobrodziejami przedszkola oraz 

pozyskiwanie nowych sponsorów. 

2. Obniżanie kosztów utrzymania przedszkola poprzez oszczędne 

gospodarowanie: energią elektryczną, wodą, gazem oraz 

obniżanie opłat telefonicznych itp. 

3. Dbałość o uzasadnione i celowe wydawanie środków 

finansowych z zachowaniem dyscypliny budżetowej oraz  

o powierzony majątek przedszkola. 

4. Zapewnienie wszystkim pracownikom przedszkola właściwych 

warunków pracy, stwarzania miłej i serdecznej atmosfery. 

5. Pozyskiwanie  zasobów  z funduszy unijnych. 

6. Kreatywne wykorzystywanie umiejętności i możliwości  

własnych do udoskonalania pracy przedszkola. 

 

Przewidywane efekty, nabyte kompetencje wychowanków: 

1. Rozbudzanie chęci radosnego tworzenia podczas indywidualnej  

i zbiorowej działalności, w tym działalności artystycznej dzieci. 

2. Dobre przygotowanie do odbioru i zrozumienia otaczającego 

świata oraz dzieł sztuki. 

3. Zaspokojenie potrzeby działania poprzez wielopłaszczyznową  

twórczość dzieci. 



4. Ukształtowanie pełnej, wszechstronnej, harmonijnej, wrażliwej 

osobowości małego dziecka, gotowego na podjęcie obowiązków 

szkolnych. 

     Czynniki sprzyjające realizacji: 

1. Dobra  lokalizacja przedszkola w mieście. 

2. Łatwy dostęp do instytucji kulturalno – oświatowych (Teatr 

Powszechny, Resursa Obywatelska , Dom Kultury Borki itp.) 

3. Duże zainteresowanie rodziców kształceniem dzieci w różnych 

kierunkach. 

4. Rozbudzony twórczy potencjał naszych wychowanków. 

5. Sprzyjający klimat i atmosfera w przedszkolu. 

6. Kompetencja i zaangażowanie kadry przedszkola. 

7. Pomoc specjalistów (zajęcia  z  Języka angielskiego, 

akompaniament muzyczny, logopeda, religia itp.). 

8. Rzetelna realizacja planów współpracy, zawartych  

z organizacjami  

i instytucjami w środowisku lokalnym.  

9. Odpowiednia, i na właściwym poziomie prowadzona promocja 

uzdolnień  wychowanków. 

10. Otwartość rodziców na współpracę z przedszkolem. 

Umotywowanie koncepcji funkcjonowania i rozwoju przedszkola 

przez dyrektora  

       Przedszkole to społeczność (organizacja), której działania mają 

ogromny wpływ na rozwój wielu płaszczyzn społecznych. Dlatego  

w projektowanej pracy przyjmuję  koncepcję czynnego udziału 

społeczności przedszkola w możliwie każdym obszarze życia. 

  Najważniejszym dla mnie jest proces opiekuńczo – wychowawczo 

– kształcącym oraz szeroko pojęte bezpieczeństwo. Ten cel jest 

nadrzędny. Jemu podporządkowuję organizację  i drogę rozwoju 

placówki. Wszystkie zadania, przedsięwzięcia podejmowane są  w trosce 

o dobro dzieci. 

   Myślę tu o prawidłowym rozwoju psycho - fizycznym, społecznym, 

moralnym  i kulturalnym młodego pokolenia. 



    Osiągnięcie tego stanu rzeczy jest możliwe przede wszystkim 

poprzez traktowanie dziecka jako najwyższe dobro. ,,Z troską ogrodnika, 

niczym nad kwiatem, należy się pochylać nad nim, aby pomóc mu  

w rozwoju. By w przyszłości zwycięsko wkroczył, z ogrodu dzieciństwa  

w dorosłość”. 

   W związku z powyższym stawiam na:  

 rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczno – moralny, fizyczno – 

motoryczny; 

 rozwój zdolności do współpracy i  współdziałania w grupie; 

 rozwijanie jego zainteresowań i uzdolnień w każdej sferze; 

 udział dzieci w konkursach, pokazach, turniejach, akcjach, 

olimpiadach o różnym charakterze i zasięgu, również 

międzynarodowym; 

 stosowanie aktywizujących i nowatorskich metod pracy; 

 pracę kompensacyjno – korekcyjną z dziećmi o szczególnych 

potrzebach edukacyjnych i rozwojowych; 

 kształcenie kultury bycia; 

 wychowanie w duchu wartości, które są niezaprzeczalne, 

ponadczasowe i uniwersalne; 

 poznawanie regionu, jego historii i tradycji, rozwijanie patriotyzmu; 

 poszerzanie  treści kształcenia dotyczących Unii Europejskiej; 

 udział placówki w projektach europejskich; 

 nawiązywanie współpracy z placówkami przedszkolnymi i im 

podobnymi na całym świecie; 

 odnoszenie się z szacunkiem do środowiska naturalnego, przybliżanie 

dzieciom zagadnień związanych z szeroko rozumianą ekologią  

i w związku z tym uczenie myślenia przyczynowo – skutkowego; 

 promowanie zdrowego stylu życia wśród najmłodszych, ich rodzin         

jak  i całego personelu placówki; 

 stawianie wymagań, ale z dużą dozą doceniania ,,pracy”  

i zaangażowania dziecka; 

 uwrażliwianie na urok świata, inspirowanie tym, co tajemnicze, aby 

w przyszłości potrafiło świadomie i odpowiedzialnie czerpać ze 

źródeł wielowiekowej tradycji, kultury, sztuki i nauki, słowem  

z dorobku  ludzkości, z wielkiej skarbnicy dziejów; 



 przyjazną atmosferę; 

 stwarzanie warunków do uczestniczenia dzieci w dodatkowych 

zajęciach rozwijających typu: rytmika, logorytmika, taniec – tańce 

narodowe, muzykoterapia, religia, basen, zajęcia plastyczne, 

komputerowe, rekreacyjno – sportowe, teatralne, języki obce, jazda 

konna  i inne w zależności od potrzeb środowiska; 

 współpracę z różnymi  instytucjami typu: Szkoła, Poczta, Centrum 

Edukacji Ekologicznej, Parafia, Przychodnia Medyczna, Dom 

Kultury, przedsiębiorstwa, instytucje realizujące programy  

o charakterze proeuropejskim, w celu wymiany doświadczeń, bądź 

korzystania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, inne 

placówki oświatowe z terenu Radomia i świata. 

 

         Dobór wszelkich programów form i metod pracy opieram na 

rzetelnej  ocenie potrzeb dzieci, w porozumieniu z rodzicami i kadrą 

pedagogiczną, jako efekcie partnerskiej dyskusji. Ważnymi w tej 

dziedzinie są dla mnie, ewentualne wyniki badań socjologicznych  

w zakresie oddziaływań wychowawczych rodziny, przedszkola  

i środowiska. 

        W mojej koncepcji funkcjonowania placówki oświatowej ważne 

miejsce zajmuje współpraca z rodzicami. Jestem bardzo otwarta na 

konstruktywne propozycje. One wiele wnoszą, są niemal nieodzowne  

w prawidłowym przebiegu procesu wychowania przedszkolnego. Mimo, 

iż rodzice posiadają unikalną wiedzę na temat swoich dzieci i sposobów 

postępowania z nimi, to jednak często sami oczekują od przedszkola  

– pedagogów (fachowców) konkretnej pomocy w tej dziedzinie. Zdarza 

się, że bywają bezradni.   

    Wychodząc temu naprzeciw mam na myśli  ,,Akademię dla 

rodziców”. Jej działalność to:, warsztaty, szkolenia, cykliczne spotkania. 

Wymiana spostrzeżeń dotyczących funkcjonowania przedszkola. 

Diagnozowanie, wyciąganie wniosków, ustalanie wspólnych działań  

– jednomyślność: nauczyciel – rodzic, rodzic – nauczyciel w zabiegach 

pedagogicznych. Spotkania pedagogizujące – wspomagające 

wychowawczą rolę rodziny (np. z psychologiem, pedagogiem, logopedą, 

lekarzem). Wspólne spędzanie wolnego czasu w formie zabawy i spotkań 

kulturalno – rozrywkowych. ,,Drzwi otwarte dla rodziców” w ciągu dnia. 

Zajęcia pokazowe, dogodne godziny otwarcia przedszkola itp. Słowem 



wszystko, co pozwoli uzyskać wysoki stopień zaangażowania rodziców 

w realizację wspólnych celów, podnoszących jakość pracy przedszkola. 

    Niezmiernie znaczącymi dla mnie, elementami wychowania  

i edukacji są dobrze skonstruowane plany pracy, jak również programy 

własne pedagogów. One traktują o ważnych aspektach życia i są 

doskonale dostosowywane do warunków danej placówki i otaczającego 

ją środowiska. Pozwala to na osiąganie bardzo dobrych  rezultatów 

opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznych.  

    Aby upowszechniać ofertę przedszkola konieczne są działania 

promocyjne.  Do nich zaliczam np.: dni otwarte, organizowanie 

wszelkich konkursów o zasięgu globalnym, imprez o charakterze 

masowym, współpracę z różnymi instytucjami, pozyskiwanie sponsorów 

do realizacji przedsięwzięć, udział dzieci, jak i pedagogów w konkursach 

o różnorodnym charakterze,  innowacje pedagogiczne, publikacje, 

praktyki pedagogiczne dla studentów, współpraca z mediami, strona 

internetowa przedszkola itp. 

   Moją rolą jest wychodzenie naprzeciw wszelkim nowatorskim 

pomysłom zarówno rodziców, nauczycieli, jak i wszystkich chcącym 

udoskonalić pracę przedszkola. 

    Dyrektor placówki oświatowej mimo woli swoją postawą wyznacza 

określony standard zachowań i nie ma tu  większego znaczenia, czy sam 

zdaje sobie z tego sprawę. Ważnym wymiarem odpowiedzialności 

dyrektora za formację nauczycieli  i wszystkich innych pracowników jest 

sposób pojmowania  i sprawowania przez niego roli zwierzchnika. To, 

jak ją pełni ma ogromny wpływ na działanie placówki, jak zachowują się 

w niej pracownicy, jak czują się tu dzieci i jak odbierają ją rodzice – 

klienci. 

    Myślę, że przewodzenie w organizacji, a nią  jest także przedszkole, 

w duchu wspólnej służby, wzmacnia w podwładnych postawę – 

wypełniania  ważnych ról,  bez względu na to jaki mają charakter. 

Stanowią bowiem cenne ogniwa wielkiej całości. Brak któregokolwiek 

powoduje obniżanie jakości pracy organizacji. Tak pojmowane 

wykonywanie  zawodowych obowiązków,  to  w  pełni dojrzały sposób 

realizacji wolności, a w konsekwencji również odpowiedzialności za 

swoje działania. Jestem przekonana, że w dłuższej perspektywie 



przewodzenie grupie ,,w duchu wspólnej  służby” prowadzi do 

stopniowego budowania harmonii w zespole nauczycieli i innych 

pracowników placówki. 

    Odpowiedzialność dyrektora za formację zawodową swoich 

pracowników rozpatruję z perspektywy  konkretnych działań i decyzji, 

jakie podejmuje się  w stosunku do nich. Jest to m.in. tworzenie 

warunków sprzyjających indywidualnej oraz zespołowej refleksji na 

temat istoty i etycznych podstaw każdego stanowiska pracy. Jest to także 

aranżowanie wymiany doświadczeń zawodowych w sprawach 

konkretnych oraz organizowanie, w miarę możliwości, różnych form 

szkolenia, warsztatów, umożliwianie korzystania z kursów itp.. Ważnym 

elementem tej strategii (m.in. w ramach nadzoru) jest też praktyczne 

wspieranie nauczycieli w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu 

zawodowym.  

   Opierając się na poglądach fachowców – W. Kieżuń
1
 z którymi   

w pełni się zgadzam, kierownik musi posiadać styl zarządzania, aby 

skutecznie przewodzić w organizacji. Styl zarządzania jest więc 

kolejnym nierozerwalnym elementem w organizacji, która bez niego nie 

mogłaby działać lub działałaby w chaosie.   

       Preferuję więc  kierowanie efektywne, tzn. z jednej strony 

zaspokajające aktualne i perspektywiczne potrzeby organizacji, z drugiej 

zaś – potrzeby  i aspiracje pracowników, czyli stwarzające pracownikom 

warunki umożliwiające wnoszenie jak największego wkładu w jej 

rozwój, gdyż tylko wysiłek wszystkich pracowników, a nie wyłącznie 

kadry kierowniczej może pozwolić na stawianie czoła wymaganiom 

zmieniającego się otoczenia i stylu życia. 

    Wiedząc o tym, że nie ma rzeczy niemożliwych – one tylko od nas 

więcej wymagają sądzę, iż realizacja tej  koncepcja funkcjonowani 

a i rozwoju przedszkola pozwoli osiągać coraz to nowsze sukcesy.    

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju przedszkola przyjęta do realizacji 

na Radzie Pedagogicznej 14. 09. 2912r. 

 

                                                           
1
 Kieżuń W.: Sprawne zarządzanie organizacją, SGH, Warszawa, 1997 


