
 

 

 

 

 

 

 

Aldona-Benedykta Pospiech 

 

 

 

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU  

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 

„WYSPA DZIECI” 

W ZIELONEJ GÓRZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZIELONA GÓRA 2016 



SPIS TREŚCI 

1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu. 

2. Priorytety działalności Miejskiego Przedszkola Nr 10. 

3. Precyzyjne określenie terminu realizacji zadań przedstawionych w koncepcji, 

przypadających w okresie 5-letniej kadencji. 

4. Źródła finansowania działalności z określeniem kwot i źródeł zewnętrznych. 

5. Program optymalizacji wydatków przedszkola. 

6. Sposób zarządzania i rozwoju bazy oraz wyposażenia przedszkola. 

7. Miejsce programu pracy przedszkola w programach zewnętrznych, w szczególności 

w procesie integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej. 

8. Sposób mierzenia i oceny realizacji koncepcji. 

9. Podsumowanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„JEDEN Z NAJGŁĘBSZYCH SEKRETÓW ŻYCIA POLEGA NA TYM, 

 ŻE TYLKO TO WSZYSTKO, CO ROBIMY DLA INNYCH,  

JEST TYM, CO NAPRAWDĘ WARTO ROBIĆ”. 
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1. UZASADNIENIE PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU 

   W Miejskim Przedszkolu Nr 10 z oddziałami integracyjnymi „WYSPA DZIECI” w Zielonej 
Górze  pracuję od wielu lat, dlatego sprawy dotyczące placówki i jej rozwoju są mi 
szczególnie bliskie.  
   Dobrze znam specyfikę przedszkola, jego środowisko, a także potrzeby i oczekiwania osób  
z nią związanych: dzieci, rodziców, pracowników i partnerów.  
Kończąca się kadencja skłoniła mnie do dokonania analizy dotychczasowych działań. 
Wiele z nich wpłynęło na rozwój przedszkola w szczególności w zakresie:  

 infrastruktury, 

 bazy i wyposażenia, 

 kwalifikacji i kompetencji pracowników, 

 realizowanych z dziećmi programów edukacyjnych, 

 stosowanych metody pracy, 

 efektywności oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych.  

   W okresie minionej kadencji nauczyciele podejmowali z dziećmi i ich rodzicami wiele 
przedsięwzięć w ramach realizowanych: programów, projektów, a także opracowanych na 
potrzeby przedszkola innowacji pedagogicznych.  
To wszystko, wpłynęło korzystnie na rozwój naszych podopiecznych, zarówno tych zdrowych, 
jaki niepełnosprawnych i pozwoliło na dobre przygotowanie  ich do podjęcia nauki w szkole.  
   Działania podejmowane przez przedszkole na rzecz dzieci, rodziny i środowiska zostały 
dostrzeżone i docenione.  
Przedszkole jest w posiadaniu wielu certyfikatów, dyplomów, podziękowań i nagród. 
Najcenniejsze dla nas to:  

 przyznany nam na stałe, jako pierwszej placówce w mieście medal jakości wraz z polskim 
certyfikatem jakości im. Ireny Dzierzgowskiej „Partnerskie Przedszkole”,  

 wielokrotnie przyznawany przez Lubuskiego Kuratora Oświaty certyfikat „Przedszkole 

Promujące Zdrowie”,  

 certyfikat Ministra Edukacji Narodowej „Przedszkole Dobrze Przygotowujące do Szkoły” 

oraz „Przedszkole w ruchu”  

 certyfikat Caritas Polska – „Szlachetna paczka” 

 podziękowania od Stowarzyszenia „Dalej razem” oraz „Stowarzyszenia przyjaciół dzieci z 

zespołem Downa” za działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich integrację ze 
środowiskiem. 

   Wyniki ewaluacji zewnętrznej problemowej przeprowadzonej 2015r. przez wizytatorów 
Lubuskiego Kuratorium Oświaty wskazały również na wysoki poziom spełniania wymagań 
ustalonych przez Ministra edukacji Narodowej. 
   Osiągnięcia przedszkola, to sukcesy wszystkich, którzy identyfikują się z placówką: dzieci, 
rodziców i pracowników, partnerów. 

To dzięki nim, przedszkole ma swój rozpoznawalny w środowisku charakter i cieszy się dobra 
marką. 
 
Uważam więc, że moje kompetencje zawodowe, wiedza i doświadczenie, a także posiadane  
umiejętności w zakresie kierowania placówką, umożliwią mi dalsze skuteczne kierowanie 
przedszkolem, tworzenie placówki cieszącej się wysokimi efektami pracy wychowawczo-



dydaktycznej, zadowoleniem dzieci oraz pozytywną oceną rodziców, pracowników, 

środowiska oraz organu prowadzącego i nadzorującego 
2. PODŁOZE POWSTANIA KONCEPCJI 

 
   Zmieniająca się w szybkim tempie rzeczywistość, nowe spojrzenie na wychowanie i 
edukację najmłodszych oraz wszechobecne w codziennym życiu i pracy technologie 
informatyczne  
i medialne stawiają przed przedszkolem nowe wyzwania. Chcąc im sprostać, móc je 
planować i wdrażać do pracy trzeba być otwartym i gotowym na zmiany. 
   Mając, na uwadze powyższe oraz to, że w przedszkolu najważniejsze jest dziecko, 
chcielibyśmy, aby priorytety będące wyznacznikiem dalszej naszej pracy, stanowiły 
kontynuację tego czym się aktualnie zajmujemy, co się sprawdziło i jest w środowisku 
przedszkolnym akceptowane. Nowe zadania mają prowadzić do dalszego rozwoju 
przedszkola, tak by stawało się miejscem jeszcze bardziej nowoczesnym, bezpiecznym, 

sprzyjającym rozwojowi przedszkolaków, umożliwiającym dzieciom niepełnosprawnym 
wzrastanie w gronie zdrowych rówieśników oraz odpowiadającym na oczekiwania rodziców,  
i środowiska 
   Chciałabym również, aby poprzez nasze działania i umiejętne planowanie codziennej pracy 
z dzieckiem wyeliminowany został, tak charakterystyczny dla obecnych czasów: pośpiech, 
stres i nerwowa atmosfera, czyli czynniki wpływające negatywnie na poczucie 
bezpieczeństwa, pewności siebie oraz podejmowane przez dzieci działania oraz ich 
aktywność poznawczą. 
Prezentowana koncepcja uwzględnienia: 

 profil pracy przedszkola – na który składają działania nastawione na ideę społecznej 
integracji dzieci zdrowych i niepełnosprawnych oraz te związane z przynależnością 
przedszkola do Ogólnopolskiej Sieci Szkół i Placówek Promujących Zdrowie  

 misję przedszkola „Moje przedszkole, mój drugi dom, bo stawia na mnie i moje 

zdrowie” 

 obowiązującą wszystkich dorosłych w kontakcie z dzieckiem zasadę: „Pomóż mi to zrobić 
samodzielnie, nie wyręczaj, a wspieraj” 

 mocne strony pracy przedszkola: 
 realizowane programy, projekty i innowacje pedagogiczne, wspierające rozwój 

dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, niwelujące deficyty, rozwijające ich 
zainteresowania  i pasje, 

 bardzo dobrze układającą się współpracę z rodzicami, 
 wyniki ewaluacji zewnętrznej, 
 istniejąca infrastrukturę, bazę i wyposażenie, 

 sugestie rodziców i pracowników, 

 możliwości uzyskania dostępu do technologii informatycznych i multimedialnych, 

 coraz szerszej oferty miejsc, w mieście, w których dzieci mogą konfrontować wiedzę 
 z praktycznym działaniem,  

 pojawiające się oferty nowatorskich programów  i projektów edukacyjnych dla 
najmłodszych z wykorzystaniem cyfryzacji. 

   Zgodnie z powyższym koncepcja zawiera istotne informacje dotyczące funkcjonowania, 
organizacji i rozwoju przedszkola zapewniającego dziecku zdrowemu i niepełnosprawnemu 



możliwości takiego rozwoju, by to czego nauczy się w przedszkolu zaprocentowało na 

kolejnym etapie edukacyjnym w szkole. 

 

 

3. PRIORYTETY DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDZANEJ PLACÓWKI 
 

   Przedstawiam więc koncepcję pracy przedszkola, jako wizję placówki, która jest: 

 sprawnie funkcjonująca,  

 nowoczesna, 

 dobrze wyposażona i innowacyjna 
Przedszkola zapewniającego dzieciom i dorosłym przestrzeń do zabawy, nauki, pracy  
i wypoczynku.  
Przedszkola, w którym nie odcinając się od tradycji wykorzystuje się, to wszystko co niesie ze 
sobą teraźniejszość i nowoczesność 
   Na podstawie przeprowadzonej diagnozy, za najważniejsze w działalności Miejskiego 
Przedszkola Nr 10 z oddziałami integracyjnymi „Wyspa Dzieci” na lata 2016-2021 uważa się 
następujące priorytety: 

 

PRIORYTETY DZIAŁALNOŚCI PLACÓWKI NA LATA 2016-2021 

 

1. PRZYJAZNE OTOCZENIE 

2. PROFESJONALNA KADRA 

3. INNOWACYJNE PROGRAMY  

4. OTWARCIE NA DZIECKO 

5. OTWARCIE NA ŚRODOWISKO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIORYTET I – PRZYJAZNE OTOCZENIE 
 
   Budynek przedszkolna jego wnętrze i otoczenie zewnętrzne: plac zabaw, tereny zielone 
mają zapewniać komfort  i bezpieczeństwo dzieciom oraz pracownikom naszego przedszkola. 
Przestronne sale, gabinety terapeutyczne, sala gimnastyczna, szatnia, blok kuchenny, 
zlikwidowane bariery architektoniczne i nowoczesne systemy oddymiające podnoszą jakość 
świadczonych w nim usług.  
Dobre wyposażenie, ciekawie zaaranżowana przestrzeń, łatwo dostępne zabawki, pomoce 
dydaktyczne, środki audiowizualne zachęcają dziecko do aktywności, pobudzają wyobraźnię i 
motywują do działania rozwijając kreatywność. 
   Wiadomą rzeczą jest, że estetyka, kolorystyka i funkcjonalne zagospodarowanie wnętrz ma 
bezpośredni wpływ na samopoczucie przebywających w nich osób. Ładne, estetyczne 
wnętrza są dodatkowym elementem edukacyjnym kształtującym wrażliwość estetyczną i 
przestrzenną dzieci, która być może zaowocuje w ich przyszłym życiu. 

   Mając, to na uwadze będę dążyła do tego, by budynek przedszkola i jego otoczenie były 
takim miejscem, do którego dziecko lubi przychodzić, w którym lubi przebywać i jest 
aktywne. 

Realizacji tego priorytetu będą służyły następujące zadania 

L.P. ZADANIE TERMIN 

REALIZACJI 

1 Nawiązanie współpracy ze studentami wydziału architektury UZ celem 

konsultacji i zaprojektowania przez nich aranżacji sal, pomieszczeń i terenów 

zielonych wokół przedszkola 

2016-2017 

2 Zagospodarowanie przestrzeni w salach w sposób umożliwiający łatwy dostęp 

i samodzielne korzystanie z jej wyposażenia w szczególności przez dzieci z 

niepełnosprawnością ruchową 

2016-2021 

3 Doposażanie sal i gabinetów: w sprzęt multimedialny: projektory, tablice 

multimedialne, maty interaktywne, oprogramowanie oraz podłączenie do 

internatu szerokopasmowego, 

2017-2021 

4 Utworzenie w salach tzw. mini centrów badawczych, doposażanie ich w 

akcesoria związane z omawianymi zagadnieniami oraz w kąciki interaktywne 

rozwijające zainteresowania i miejsca służące do odpoczynku i cichej zabawy, 

2016-2021 

5 Doposażenie gabinetów terapeutycznych i sali grupy integracyjnej  w 

zabawki, pomoce dydaktyczne i sprzęt specjalistyczny służący do diagnozy i 

terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

2017-2021 

6 Zakupienie na  przedszkolny placu zabaw w urządzeń umożliwiających zabawy 

na powietrzu dzieciom niepełnosprawnych: huśtawki, hamaki, piaskownice z 

dojazdem  

2017-2021 

7 Wytyczenie i zorganizowanie na placu zabaw – dziecięcej ścieżki zdrowia  2017 

8 Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zielonych: nowe nasadzenia  

Zmiana funkcji gazonów i wykorzystanie ich na założenie: mini ogródków 

służących dzieciom do upraw ziół, roślin jagodowych oraz prowadzenia 

2016-2021 



obserwacji przyrodniczych  

9 Remont i modernizacja bloku kuchennego dostosowanie do wymogów 

HACCP 

2018-2021 

10 Dokończenie realizacji nakazów p/poż w zakresie modernizacji instalacji 

hydrantowej 

2016 

11 Zrealizowanie nakazu sanepidu – obudowa kaloryferów 2016 

 

 

PRIORYTET II – KOMPETENTNA KADRA 

   Nauczyciel pracujący z dzieckiem powinien je wspomagać w rozwijaniu jego 
indywidualnych cech osobowości, w kształtowaniu jego charakteru, nabywaniu nowych 
umiejętności praktycznych i wiedzy. 

   W kontakcie z dzieckiem powinien zmierzać do zapewnienia równowagi miedzy 
poszczególnymi sferami jego rozwoju. Tworzyć takie warunki, by czuło się bezpieczne  
i akceptowane, znało swoje mocne i słabe strony, stało się otwarte, aktywne i twórcze oraz 
by dysponując odpowiednią motywacją poszukiwało nowych rozwiązań, odkrywało to, co w 
zasięgu ręki, jak i to  nowe i nieznane. 
  Dodatkowym czynnikiem, wykorzystywanym przez nauczycieli podczas pracy z dziećmi 
służącym do pobudzania ich aktywności i samodzielnego poszukiwania, będzie odwoływanie 
się do ich naturalnej dziecięcej ciekawości świata.  
   Z powyższego wynika, że nauczyciel pracujący w naszym przedszkolu to nie tylko osoba  
o wysokich kwalifikacjach i kompetencjach zawodowych, ale również posiadająca pożądane  
w pracy z dziećmi cechy osobowościowe , takie jak: 

 łatwość nawiązywania kontaktu, 

 życzliwość i empatia, 

 cierpliwość i zrównoważenie, 

 otwartość, spostrzegawczość, 

 umiejętność podążania za dzieckiem 
   Nauczyciel musi być twórczy, innowacyjny i otwarty na zmiany i dziecko, bo tylko wtedy 
jest w stanie tworzyć dziecku zdrowemu i niepełnosprawnemu odpowiednie warunki, 
inspirujące środowisko i ciekawe sytuacje edukacyjne. 
   W swoich działaniach powinien zawsze uwzględniać możliwości, potrzeby i ograniczenia 
dziecka oraz respektować zasadę 

 

„Każde dziecko jest zdolne, ale nie ma dwojga dzieci zdolnych jednakowo” 

Thomsona Armstronga 

Kompetentny nauczyciel, to również osoba posiadająca umiejętność budowania przestrzeni i 
prawidłowych relacji z rodzicami. Współpracująca z nimi w procesie edukacji i wspierająca 
ich w pełnieniu roli świadomego i odpowiedzialnego rodzica.  
To osoba umiejąca pracować w zespole. 
 

Zadania, które pozwolą na realizację tego priorytetu są następujące: 



L.P. ZADANIE TERMIN 

REALIZACJI 

1 Zatrudnianie nauczycieli, specjalistów i pracowników stosownie do 

potrzeb przedszkola - weryfikacja kwalifikacji, kompetencji, sprawdzanie 

referencji 

2016-2021 

2 Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji poprzez: 

 pedagogizacja personelu pomocniczego podczas rozmów, 
zebrań - aktywny udział personelu w życiu grupy 

 udział pracowników kuchni i intendenta w szkoleniach 
dotyczących żywienia dzieci w wieku przedszkolnym 
udział pracowników administracji w szkoleniach stanowiskowych 

2016-2021 

3 Współpraca z ośrodkami kształcenia nauczycieli UZ, Uniwersytetem im. A. 

Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie, ODN, 

Lubuską Akademią Nauczycieli „Warsztaty w drodze”  w celu zdobywania 

przez nauczycieli nowych kwalifikacji nauczycieli niezbędnych do pracy z 

dzieckiem zgodnie z ich specjalnymi potrzebami i realizowanymi 

priorytetami  

2016-2021 

4 Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie diagnozowania potrzeb i 

możliwości dzieci oraz planowania i realizacji działań wspierających 

 

5 Współpraca nauczycieli z osobami, instytucjami i ośrodkami wspierającymi 

rozwój dziecka i rodzinę PPP, Centrum Terapii Dziecięcej Integra, Elfik, 

TPDz, TRR 

 

6 Udział nauczycieli w szkoleniach z zakresu realizacji innowacyjnych 

programów: Tablit i Mistrzowie Kodowania Junior 

2016-2017 

7 Wykorzystywanie przez nauczycieli w pracy z dziećmi technologii 

informatycznych i medialnych 

2016-2021 

8 Stosowanie w pracy z dziećmi nowatorskich metod pracy: projektów, ofert 

edukacyjnych, play learing, pytań otwartych QtA 

2016-2021 

9 Tworzenie przez nauczycieli inspirującego środowiska edukacyjnego oraz 

korzystanie z ofert edukacyjnych instytucji oświatowych i kulturalnych i 

możliwości prowadzenia zajęć z dziećmi w omawianym środowisku 

2016-2021 

10 Realizacja przez nauczycieli zadań opiekuna stażu oraz czuwanie nad 

przebiegiem praktyk studenckich UZ i słuchaczy Studium Zawodowego 

odbywających się w przedszkolu 

 

11 Podejmowanie przez nauczycieli działań na rzecz współpracy z rodzicami i 
wspierania ich w wychowaniu i edukacji dzieci 

 kontynuacja działań Akademii Dobrego Rodzica: 

 aktualizacja informacji na tablicach informacyjnych i stronie 
internetowej 

 mobilna biblioteka Dobrego Rodzica 

 kontynuacja działań grup wsparcia dla rodziców 

 organizacja konsultacji, zajęć otwartych, warsztatów, szkoleń, 
spotkań, pośredniczenie w uzyskaniu wsparcia od instytucji 

 włączanie rodziców w realizację programów, projektów i innowacji 

2016-2021 



pedagogicznych, działalności charytatywnej 

 realizacja wspólnych przedsięwzięć: festyny, kiermasze, akcje 
charytatywne, kampanie Cała Polska czyta dzieciom, teatr rodziców, 
konkursy dla dzieci i rodziców,  

12 Motywowanie nauczycieli do planowanie ścieżki rozwoju i uzyskiwania 

kolejnych stopni awansu zawodowego 

Zgodnie z 

wpływającymi 

wnioskami 

13 Wypracowanie wspólnie z pracownikami i wdrożenie:  Kodeksu etyki 
zawodowej” pracowników MP-10  

2016 

14 Motywowanie do pracy poprzez jasno określony i egzekwowany system 
motywacji i nagradzania pracowników 

2016-2021 

 

 

PRIORYTET III – INNOWACYJNE PROGRAMY 

   Przedszkole otwarte na zmiany i alternatywne podejście do wychowania i edukacji, to 
również przedszkole wykorzystujące w pracy z dzieckiem: 

 innowacyjne programy i projekty edukacyjne, 

 wszechobecne w codziennym życiu dorosłych i dzieci technologie cyfrowe i medialne, 

 nowatorskie metody : QtA polegające na wspieraniu aktywności poprzez zadawanie 
pytań otwartych lub tzw. play learingu, czyli metody z  pogranicza zabawy i nauki, 

   Realizacja takich innowacyjnych programów lub ich elementów z najmłodszymi: 

 umożliwi dzieciom poznanie świata przez przeżywanie, działanie, doświadczanie,  

 wzbudzi ich zainteresowanie otaczającym je światem przyrody, nauki, sztuki, techniki, 

 stworzy dzieciom autentyczne i bogate w bodźce otoczenie edukacyjne, w którym mogą 
na miarę swoich możliwości i potrzeb rozwijać swój potencjał, zainteresowania, dziecięce 
pasje, 

 przygotuje je, do samodzielnego radzenia sobie w przyszłości z różnymi zadaniami  
i sytuacjami oraz przezwyciężania trudności w ich realizacji, 

 pozwoli na budowanie pozytywnych doświadczeń, poczucia sprawstwa i odnoszenia 
sukcesów, 

  Wdrażanie innowacyjnych projektów wymaga zawsze zaangażowania osób trzecich: 
współpracowników, rodziców oraz środowiska, które dysponując  szeroką i różnorodną 
ofertą uzupełniającą innowacyjne programy, projekty i umożliwia dzieciom wykorzystanie 
nabytych umiejętności i wiedzy i zastosowanie ich w praktycznym działaniu 
 
Zadania, które pozwolą na realizację tego priorytetu są następujące: 
 
L.P. ZADANIE TERMIN 

REALIZACJI 

1 Nawiązanie współpracy z twórcami innowacyjnych programów 
edukacyjnych dla przedszkolaków: „Tablit” i „Mistrzowie kodowania Junior” 
– Samsung Elektronic, Uniwersytetem im. A,Mickiewicza w Poznaniu, 
Polskim  Stowarzyszeniem ”Rodzice w edukacji”  - zgłoszenie placówki do 
programów.  

2016-2021 

2 Udział nauczycieli, pracowników obsługi i rodziców w spotkaniach i szkolenia 
dotyczących realizacji programów - współpraca z ODN – i Smsung Electronic. 

2016 - 2017 



3 Zapoznanie rodziców z zakresem ich zadań i określenie obszaru współpracy i 
sposobu komunikowania się w trakcie realizacji programów i projektów  

2016 - 2021 

4 Zainstalowanie i wyposażenie sal w sprzęt umożliwiających realizację 
przyjętych programów: projektory, ekrany, tablice interaktywne 

2017-2021 

5 Gromadzenie pomocy, akcesoriów i materiałów niezbędnych do realizacji 
zabaw i działań z dziećmi w ramach realizowanych programów 

2016-2021 

6 Sporządzenie wykazów instytucji, miejsc i osób zapewniających możliwość 
realizacji przyjętych programów wraz z  określeniem zakresu udzielanego 
przez nie wsparcia 

2016-2017 

7 Opracowanie mapy ciekawych i inspirujących miejsc w okolicy, sporządzanie 
harmonogramów wyjść i wycieczek edukacyjnych z dziećmi – współpraca z 
rodzicami, Stowarzyszeniem Przewodników Lubuskich 

2016-2017 

8 Kontynuacja przyjętych i realizowanych w przedszkolu innowacji 
pedagogicznych: 

 „Savoir-vivre dobre maniery” 

 „Gwiazdkowy talent show” 

 „Edukacja regionalna – Zielona Góra moje miasto” 

 „Czwartkowe spotkania na Wyspie Dzieci” 

2016-2018 

9 Realizacja działań w ramach zajęć dodatkowych rozwijających dziecięce 
zainteresowania w ramach kółek zainteresowań: 

 Mały omibus 

 Mistrz krzyżówek i łamigłówek 

 Mały odkrywca 

 Teatr ze szmatek i łatek 

 Żyję zdrowo i kolorowo 

2016-2021 

10 Opracowanie mapy ciekawych i inspirujących miejsc w okolicy, sporządzanie 
harmonogramów wyjść i wycieczek edukacyjnych z dziećmi – współpraca z 
rodzicami, Stowarzyszeniem Przewodników Lubuskich 

2016-2017 

11 Podejmowanie działań na rzecz upowszechniania turystyki i różnych form 
rekreacji z wykorzystaniem obiektów i infrastruktury miasta 

2016-2021 

12 Wykorzystanie ofert instytucji kulturalno-oświatowych i edukacyjnych i oraz 
innych pojawiających się okazjonalnie 

2016-2021 

13 Realizacja zadań w ramach Programu Promocji Zdrowia: 

 Przedszkolny Program Profilaktyki 

 „Program wczesnej adaptacji dziecka do warunków przedszkola” 

 „Chrońmy dzieci” 

 Cykl zajęć z integracji włączającej dla dzieci kandydatów do grupy 
integracyjnej 

 Warsztaty i spotkania z pediatrą , dietetykim, rehabilitantem, 
psychologiem 

 Zachęcanie rodziców do skorzystania z przesiewowych badań 
profilaktycznych dla dzieci realizowanych przez Miasto Zielona Góra 

 Realizacja innowacji pedagogicznej „Żyję zdrowo i bezpiecznie” 

 Realizacja projektów we współpracy z Akademią Medyczna w Szczecinie: 
Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku jamy ustnej – żeby małego 
dziecka 
Przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności ruchowej dziecka 

2016-2021 

 

 



PRIORYTET IV – OTWARCIE NA DZIECKO 
 
   W przedszkolu najważniejsze jest dziecko, aby móc je wspierać w rozwoju ważne jest jego 
dokładne poznanie i współdziałanie podmiotów uczestniczących w procesie wychowania  
i edukacji: rodziny – przedszkola – osób i instytucji wspierających dziecko i rodzinę. 
   Tylko dobra znajomość dziecka, jego środowiska rodzinnego pozwala na to, by bazując na 
uzyskanych informacjach o jego potrzebach, możliwościach i ograniczeniach, tworzyć dla 
niego optymalny, dostosowany do mocnych stron profil edukacji. Rozwijać to, co dziecko 
potrafi, wie, lubi i doskonalić, korygować to, co sprawia mu trudności lub czego unika. 
   Działania podejmowane z dzieckiem w przedszkolu muszą być spójne z oddziaływaniem 
środowiska rodzinnego i instytucji wspomagających jego rozwój. Powinny sprawiać mu 
radość, być źródłem pozytywnych i przyjemnych doznań, rozwijać jego motywację, potrzebę 
poszukiwania  i działania, inspirować i co istotne dawać poczucie sukcesu. 
Otwarcie na dziecko, to stworzenie mu:  

 życzliwego otoczenia, 

 bezpiecznej, i bogatej w bodźce przestrzeni do działania i aktywności, 

 możliwości mówienia i bycia wysłuchanym, 

 sytuacji skłaniających do zadawania pytań, dokonywania wyborów 

 popełniania błędów, 

 realizacji zadań wtedy, gdy jest do tego gotowe, 

 okazji do prezentowania umiejętności, wiedzy i zainteresowań, 

 możliwości wspólnej zabawy i udziału w imprezach i uroczystościach przedszkolnych 
 w otoczeniu znanych i bliskich mu osób: kolegów, rodzeństwa, rodziców, dziadków. 
 

Realizacji tego priorytetu sprzyjać będzie podejmowanie następujących działań: 
 
L.P. ZADANIE TERMIN 

REALIZACJI 

1 Zatrudnianie nauczycieli i specjalistów o wysokich kwalifikacjach zgodnie z 
potrzebami wynikającymi z orzeczeń, opinii 

2016-2021 

2 Uzyskanie przez nauczycieli wychowania przedszkolnego dodatkowych 
kwalifikacji z zakresu: surdopedagogiki i tyflpedgogiki  

 

3 Realizacja zadań przedszkola w zakresie społecznej  integracji dzieci zdrowych i 
niepełnosprawnych – realizacja cyklu zajęć z integracji włączającej dla dzieci 
kandydatów do grupy, programu grupy integracyjnej, włączanie dzieci 
niepełnosprawnych we wszystkie działania podejmowane z przedszkolakami 

2016-2021 

4 Indywidualizacja oddziaływań wychowawczych i edukacyjnych - dostosowanie 
oferty zajęć dodatkowych do potrzeb dzieci  
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

2016-2021 

5 Współpraca z osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci 
 i wspierającymi ich rozwój –  

 PPP, Centrum Diagnozy i Terapii Dziecięcej INTEGRA, ELFIK, 

 TPDZ., TRR, Fundacją „Dzieci niczyje” 

 Stowarzyszeniem „Dalej razem, Stowarzyszeniem przyjaciół osób z 
zespołem Downa 

2016-2021 

6 Dostosowanie pomieszczeń przedszkola i ich wyposażenia do potrzeb dzieci 
oraz ich sukcesywne doposażenie  

2016-2021 

7 Dostosowanie rozkładu dnia do potrzeb dzieci w celu zapewnienie równowagi 2016-2021 



pomiędzy aktywnością intelektualną, ruchową  
i odpoczynkiem 

8 Stosowanie aktywnych metod pracy z dziećmi; ofert i projektów edukacyjnych, 
dramy, pantomimy, teatralizacji 

2017-2021 

9 Zapewnienie możliwości zdobywania umiejętności i wiedzy poprzez: 
przeżywanie, prowadzenie obserwacji, doświadczanie, badanie  

2016-2021 

10 Wypracowanie z dziećmi kontraktów grupowych oraz ustalenie systemu nagród 
i konsekwencji 

2016-2021 

11 Wykorzystywanie w pracy z dziećmi w bezpiecznym zakresie technologii 
informatycznych  

2016-2021 

12 Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci oraz prowadzenie 
przez nauczycieli zajęć dodatkowych w ramach kółek zainteresowań:  

 Mały omibus 

 Mistrz krzyżówek i łamigłówek 

 Mały odkrywca 

 Teatr ze szmatek i łatek 

 Żyję zdrowo i kolorowo 

2016-2021 

13 Stwarzanie sytuacji do prezentacji wiedzy, umiejętności i pasji dzieci poprzez 
przygotowanie dzieci do udziału w: konkursach, przeglądach, turniejach, 
festiwalach 

2016-2021 

14 Realizacja zadań wynikających z przynależności do sieci PPZ na rzecz zdrowia 
fizycznego, psychicznego, zdrowego odżywiania i aktywności ruchowej w tym 
projektów i programów:  
„Chrońmy dzieci” 
„Przedszkole Promujące Zdrowie” 
„Przedszkole Przyjazne żywieniu i aktywności ruchowej” 
„Edukacja Promocja i Profilaktyka w kierunku jamy ustnej” 
„Rowerowy autochodzik – świecę przykładem 
Programów PSSE – Sanepid 

2016-2021 

 

 

PRIORYTET V – OTWARCIE NA ŚRODOWISKO 
 
   Jedną z podstawowych funkcji publicznej placówki jest uspołecznianie, czyli wprowadzanie 
dziecka w życie społeczne.  
   Najbliższe środowisko przedszkolaka to rodzina, przedszkole, dalej- osiedle, miasto. Dobre 
kontakty przedszkola ze środowiskiem to, nie tylko korzystanie z tego co oferuje, to również 
włączanie się w jego kreowanie i odpowiadanie na jego potrzeby i doskonała promocja 
placówki. 
 
Zadania poprzez, które realizowany będzie ten priorytet to:  
 
L.P. ZADANIE TERMIN 

REALIZACJI 

1 Dostosowanie oferty przedszkola do potrzeb środowiska – liczby oddziałów, 
grup integracyjnych, harmonogramu dnia, oferty zajęć dodatkowych 

2016-2021 

2 Kontynuacja działań podejmowanych z rodzicami w ramach „Akademii 
Dobrego Rodzica – programy, projekty, imprezy, sponsoring 

2016-2021 

3 Organizacja imprez dla dzieci, rodziców i środowiska przy współudziale 2016-2021 



rodziców, realizacja innowacji pedagogicznych 

4 Dostosowanie form współpracy z rodzicami do ich potrzeb i oczekiwań: 
Akademia Dobrego rodzica 

2016-2021 

5 Udział w akcjach charytatywnych, kampaniach społecznych na rzecz dzieci, 
osób chorych, starszych, ochrony zwierząt i  środowiska 

2016-2021 

6 Udostępnianie bazy przedszkola na organizację ważnych wydarzeń 
społecznych 

2016-2021 

7 Organizowanie imprez, uroczystości, konkursów dla dzieci i dorosłych w 
ramach realizowanych programów, projektów i innowacji pedagogicznych 

2016-2021 

 Udział przedszkolaków w ważnych wydarzeniach o charakterze lokalnymi 
państwowym uroczystościach związanych z kultywowaniem tradycji i 
zwyczajów oraz o charakterze patriotycznym 

2016-2021 

 Organizacja spotkań i imprez z udziałem kombatantów, członków Klubu 
Seniora, przedstawicieli różnych zawodów, świata kultury, sztuki  i nauki 

2016-2021 

 Współpraca z fundacjami i stowarzyszeniami: 

 TPDZ., TRR, Fundacją „Dzieci niczyje” 

 Stowarzyszeniem „Dalej razem, Stowarzyszeniem przyjaciół osób z 
zespołem Downa 

 Stowarzyszeniem „Rodzice dla edukacji” 
 

2016-2021 

 

 

4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOSCI PRZEDSZKOLA I OKRESLENIEM KWOT I ŹRÓDEŁ 

   Miejskie Przedszkole Nr 10 z oddziałami integracyjnymi „Wyspa Dzieci” jest jednostką 
budżetową, której działalność jest finansowana z budżetu Miasta Zielona Góra. 
Finansowanie potrzeb placówki dokonywane będzie w oparciu o rzetelnie opracowany 
zgodny z potrzebami plan finansowy.  
   Do realizacji zadań dodatkowych wynikających z opracowanej koncepcji, a służących 
rozwojowi przedszkola, lepszego jego funkcjonowania i zaspokajania dodatkowych potrzeb 
wychowanków podejmowane będą dodatkowe działania polegające na pozyskiwaniu 
środków pozabudżetowych, z następujących źródeł: 
 

L.P. PLANOWANE DODATKOWE ŹRODŁA DOCHODÓW KWOTA 

1. Dobrowolne składki na Rade Rodziców 10 000,00zł 

2. Kwestowanie podczas kiermaszów, festynów, licytacji prac dzieci   3 000,00zł 

3. Skup surowców wtórnych: nakrętki, kasztany, makulatura   5 000,00zł 

4. Darowizny, współpraca z osobami fizycznymi i firmami   5 000,00zł 

5. Prace użyteczne finansowane przez Urząd Pracy 10 000,00zł 

6. Sponsoring i osób prywatnych    1 000,00 

 RAZEM 34 000,00zł 

 



 

5. PROGRAM OPTYMALIZACJI WYDATKÓW JEDNOSTKI 
 
Do zadań dyrektora należy optymalne zarzadzanie i wykorzystanie środków finansowych, 
tak, by zapewnić funkcjonowanie placówki na odpowiednim poziomie.  
W związku z tym, w ramach programu optymalizacji wydatków przedszkola przewiduję 
konieczność: 
1. Opracowanie optymalnego, realnego i przemyślanego planu finansowego 
2. Stosowanie procedury przetargowej i zapytania ofertowego oraz negocjowanie cen 

podczas dokonywania zakupów, wyszukiwanie ofert promocyjnych  
3. Analizowania polityki zatrudnienia w przedszkolu 
4. Pozyskiwanie pracowników obsługi w ramach programów interwencyjnych Powiatowego 

Urzędu Pracy i programów stażowych, wolontariuszy i praktykantów 
5. Oszczędne korzystanie materiałów biurowych, gospodarowanie środkami czystości 
6. Pozyskiwanie dodatkowych środków czystości od sponsorów 
7. Racjonalne korzystanie z wody, gazu, energii elektrycznej i cieplnej, telefonów 
8. Dbanie o właściwe i zgodne z przeznaczeniem korzystanie ze sprzętów i wyposażenia 
9. Dostosowanie ilości godzin doraźnych zastępstw do potrzeb – łączenie grup w okresie 

niskiej frekwencji, skrócenie czasu pracy oddziału. 
10. Zlecanie części prac remontowo-naprawczych pracownikom obsługi technicznej 

zatrudnionych w przedszkolu zgodnie z ich kwalifikacjami 
11. Opracowywanie i udział w projektach finansowanych z EFS i Euroregionu 
 

 

6. SPOSÓB ZARZĄDZANIA I ROZWOJU BAZY ORAZ WYPOSAŻENIA PRZEDSZKOLA 
 
   Realizacja wszystkich zadań przedszkola zapewniających rozwój placówki i świadczenie 
przez nią usług na poziomie zgodnym z oczekiwaniami i potrzebami środowiska jest możliwa 
tylko poprzez właściwe zarządzanie. 
Zarzadzanie przedszkolem służy jego rozwojowi i odbywać się będzie w oparciu o: 

 rzetelne planowanie różnych aspektów funkcjonowania placówki,  

 znajomość obowiązującego prawa, 

 realizację celów i zadań w sposób efektywny, oszczędny i terminowy 

 właściwe zarzadzanie zasobami ludzkim –jawny i powszechny system motywowania  
i nagradzania, docenianie i wspieranie  inicjatyw  

 zapewnienie warunków sprzyjających realizacji zadań nałożonych na poszczególne grupy 
pracowników 

 monitorowanie działalności i funkcjonowania przedszkola na różnych płaszczyznach  
w ramach prowadzonej kontroli zarządczej.  

 współpracę z organem prowadzącym Miastem Zielona Góra w zakresie realizacji 
zarządzeń Prezydenta i uchwał Rady Miasta, przestrzeganie dyscypliny budżetowej, 
przygotowywanie sprawozdań, udział w naradach, szkoleniach 

 współpracę z organem nadzorującym-Lubuskim Kuratorium Oświaty w zakresie realizacji 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego, sprawowania nadzoru 
pedagogicznego, udziału w naradach, konferencjach. 



 współpracę z organami przedszkola: radą pedagogiczną i radą rodziców 

 gotowość na pojawiające się sytuacje kryzysowe 

 współpracę z funkcjonującymi na terenie przedszkola związkami zawodowymi 
 

   Preferowanym i sprawdzonym przeze mnie stylem pracy jest styl współdecydujący –
zadaniowy, w którym wykorzystuje się rozwiązania  powstające w wyniku dyskusji i analizy  
z wykorzystaniem wiedzy, umiejętności, i doświadczenia każdego pracownika. 
Jestem osobą otwartą na różne propozycje, potrafię doceniać inicjatywy i wspierać proces 
ich realizacji. Nie obawiam się trudnych zadań i przedsięwzięć.  
 
Baza i prace remontowe. 
   Działania podejmowane w zakresie rozwoju bazy i wyposażenia placówki maja służyć 
realizacji zadań  przedszkola mając to na uwadze będę podejmowała działania polegające na 
pozyskaniu środków budżetowych i pozabudżetowych w tym w ramach realizacji projektów 
FE i Budżetu Obywatelskiego oraz  kampanii Samsunga – Mistrzowie Kodowania junior na: 

 wyposażenie w sprzęt audiowizualny, elektroniczny i komunikatory społecznościowe oraz 
oprogramowanie do pracy edukacyjnej z dziećmi 

 sal dydaktycznych w interaktywny w kąciki do zabaw badawczych i sensorycznych 
placówki w meble, sprzęt, zabawki, pomoce dydaktyczne,  

 gabinetu terapeutycznego w sprzęt i pomoce do diagnozy i terapii IS 

 doposażenie placówki w zabawki, pomoce dydaktyczne w szczególności do pracy z 
dziećmi niepełnosprawnymi 

 dokończenie realizacji nakazu p/poż dotyczącego wymiany instalacji hydrantowej 

 dokończeniu wymiany pionowej instalacji elektrycznej 

 naprawę instalacji odgromowej 

 zabudowę kaloryferów w salach dydaktycznych i pomieszczeniach dodatkowych 

 odnawiania sal i pomieszczeń w zależności od stopnia zniszczenia 

 remont i modernizacja bloku kuchennego dostosowanie do wymogów HCCP. 

 Malowanie elewacji  
 
Promocja przedszkola 
1. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym poprzez organizację: dni otwartych, 
festynów, kiermaszów. 
2. Uaktualnienie folderu reklamowego. 
3. Aktualizację strony internetowej. 
4. Plakaty reklamowe - nabór do przedszkola,  
5. Organizacja imprez otwartych dla środowiska. 
5. Cykliczna organizacja konkursu piosenki pt. „Gwiazdkowy talent show””. 
6. Udział w imprezach organizowanych przez inne placówki. 
7. Realizacja innowacji pedagogicznych 
8. Organizacja jubileuszu 45-lecia placówki. 
9. Współpraca z mediami: prasą, radiem. 
 

 

7. MIEJSCE PROGRAMU PRACY JEDNOSTKI W PROGRAMACH ZEWNĘTRZNYCH, W 
PROCESIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ 



 
Koncepcja pracy przedszkola uwzględnia również aktywność przedszkola w ramach 

realizacji programów zewnętrznych, udziału w kampaniach, kongresach, seminariach, 
warsztatach, itp., które w sposób bezpośredni lub pośredni wpływają na podnoszenie 
kwalifikacji i kompetencji pracowników, rozwój placówki, jej organizację i funkcjonowanie, 
przynosząc wymierne efekty w postaci satysfakcjonujących wyników pracy wychowawczo 
edukacyjnej z dziećmi oraz pozytywnej oceny środowiska. 
 
Programy i projekty edukacyjne zewnętrzne:  

 „Przedszkole promujące zdrowie” – edukacja zdrowotna 

 „Przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności ruchowej dziecka” – edukacja 
zdrowotna 

 „Edukacja, Promocja i profilaktyka w kierunku jamy ustnej – Zęby małego dziecka” 

 Zielonogórski Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych – wspieranie dzieci ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

 Tablit – EFS 

 Mistrz kodowania junior 

 Programy profilaktyki zdrowotnej finansowane przez Miasto Zielona Góra – 
stomatologiczny, badania przesiewowe narządu słuchu, wczesnego wykrywania wad 
postawy, 

 Zielonogórski Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych 
 
Kampanie: 

 „Chrońmy dzieci” – program profilaktyczny 

 „Czyste powietrze wokół nas” 

  „Cała Polska czyta dzieciom” 

 „Rowerowy autochodzik 

 List do Ziemi 

 1% - podatku 

 „Pola nadziei” 

 „Szlachetna paczka”, „Góra grosza” 

 „Bezpieczny w Ruchu Drogowym” 
 
Konferencje, seminaria, kongresy, kursy: 

 „Forum Szkół i Placówek Promujących Zdrowie” 

 „Kongres Wychowania Przedszkolnego” 

 Sieć uczących się przedszkoli „Supeł” 

 udział nauczycieli w kursach podnoszących kompetencje z języka obcego 
Udział przedszkolaków i rodziców w tego typu działaniach ma nie tylko walory kształcące, 
ale przede wszystkim wychowawcze. 
 
 

8. SPOSÓB MIERZENIA I OCENY REALIZACJI KONCEPCJI 
 
   Zarządzanie placówką oświatową jaka jest przedszkole wymaga wieloaspektowego, stałego 
monitorowania oraz dokonywania oceny stopnia realizacji przyjętych priorytetów  



i wynikających z nich zadań szczegółowych zawartych w koncepcji, po to by sprawdzić, czy 
rozwój przedszkola zmierza w dobrym kierunku i odpowiada na potrzeby.  
Mając to na uwadze realizacja koncepcji będzie poddawana okresowej ewaluacji przez 
dyrektora, nauczycieli i rodziców 
Monitorowanie będzie więc sprawdzianem skuteczności naszych działań  i wyznacznikiem do 
modyfikacji koncepcji. 
   Dowodami służącymi ocenie stopnia realizacji koncepcji będą: 

 aktywne i radosne dzieci 

 zadowoleni rodzice. 

 efekty przyjętych do realizacji programów i projektów 

 wyniki obserwacji i diagnozy pedagogicznej oraz stopień osiągnięcia gotowości szkolnej 
przez przedszkolaków 

 osiągnięcia zespołowe i indywidualne przedszkolaków potwierdzone dyplomami, 
nagrodami, listami gratulacyjnymi” 

 tolerancja i akceptacja prze dzieci wszystkich form ograniczeń i niepełnosprawności 
traktowanie tych dzieci jako partnerów do zabaw 

 pozytywna opinia o przedszkolu w środowisku 

 zadowolenie rodziców, pracowników oraz ich zaangażowanie w wykonywanie 
codziennych obowiązków  

9. ZAKOŃCZENIE 

   Ubiegając się po raz kolejny o stanowisko dyrektora przedszkola i chcąc zrealizować 
przedstawione przeze mnie priorytety, jestem świadoma, że nie dokonam tego sama.  
   Chciałabym, aby z propozycjami moich pomysłów utożsamiali się: nauczyciele, rodzice, 
partnerzy, by postrzegali je jak własne i włączyli się w ich realizację.  
   Dołożę starań, aby tak się stało, bo dzięki temu nasze przedszkole będzie miejscem 
bezpiecznym, nowoczesnym i inspirującym dla dzieci, w którym panuje klimat spokoju, 
życzliwości i pełnej akceptacji, a działania edukacyjne i wychowawcze wzajemnie się 
przenikają i służą intelektualnemu, duchowemu i fizycznemu rozwojowi każdego dziecka. 
   Chciałabym również, aby rodzice byli spokojni o swoje dzieci i czuli wsparcie w wypełnianiu 
swojej roli, a pracownicy realizowali się zawodowo. 
   Jestem w stanie podjąć się tego wyzwania, jeżeli uznacie Państwo, że przedstawiona 
koncepcja warta jest realizacji.  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


