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KONCEPCJA PRACY 

PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA „SKRZATY Z PRZYSZŁOŚCIĄ” 

w Sosnowcu 

 

 

PODSTAWA PRAWNA 

 

Koncepcja pracy Prywatnego Przedszkola „Skrzaty z Przyszłością” w Sosnowcu oparta jest 

na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Rozporządzeniu MEN z dnia  

7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. nr 168, poz. 1324), 

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 0 poz. 560),  

Ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności  

w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego oraz Statucie Przedszkola.  

 

INFORMACJE O PRZEDSZKOLU 

 

„Skrzaty z Przyszłością” - Nasze przedszkole  

 

„Mały człowiek przesiąknięty jest chęcią zdobywania wiedzy, doświadczenia, poznawania –

bo chce być dorosły. A więc niech staje się dorosły pośród przyjaciół – pośród nas.” 

  

Historia naszego przedszkola sięga roku 2000. Wtedy to, z inicjatywy rodziców, których 

starsze pociechy zasiliły już szeregi naszej szkoły, powstał pierwszy oddział klasy „0” przy 

Prywatnej Szkole Podstawowej nr 5. Przez wiele lat liczba dzieci w naszym mini-przedszkolu 

rosła, powstawały nowe oddziały. Obecnie kończymy czternasty rok pracy - to wieloletnie 

doświadczenie pozwala nam na tworzenie odpowiednich warunków, zapewniających 

bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój każdego dziecka jednocześnie dając rodzicom poczucie 

pewności co do poziomu opieki nad ich pociechami.  

Wielu absolwentów naszego przedszkola jest uczniami naszej szkoły. Mogą oni pochwalić się 

znaczącymi osiągnięciami w konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz zawodach 

sportowych. Potwierdzenie wysokich standardów nauczania i wychowania, jakie stosujemy  

w naszym przedszkolu jest certyfikat Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej (KFON) 

stowarzyszenia zrzeszającego polskie placówki niepubliczne oraz certyfikat Pozytywnej 
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Energii W Nauczaniu I Aktywnym Kształceniu (PEWNIAK). Warto dodać, że jesteśmy 

pierwszym i jednym przedszkolem posiadającym certyfikat KFON, który nosi historyczny 

numer 1/2012.  

 

WIZJA PRZEDSZKOLA 

 

• Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, 

otwartą na ich potrzeby. 

• Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój 

osobowości. 

• Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom  

i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole. 

• Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania 

samodzielności oraz wartości moralnych.  

• Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość  

i wrażliwość.  

• Stawiamy na aktywność dzieci we wszystkich możliwych jej formach. 

• Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną 

komunikację interpersonalną. 

• Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.  

• Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną 

kadrę pedagogiczną 

 

MISJA PRZEDSZKOLA 

 

Nasze przedszkole: 

• Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo, 

• Tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka, 

• Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców, 

• Kształtuje postawy moralne, proekologiczne, 

• Promuje zdrowie fizyczne i psychiczne, 

• Przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka, 

• Organizuje sprawne zarządzanie placówką, 

• Analizuje i ocenia efekty swojej pracy. 
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MODEL ABSOLWENTA 

 

Dziecko kończące przedszkole: 

wykazuje: 

- motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego, 

- zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego, 

-umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych 

wiadomości, uważnego słuchania, 

- umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość, 

- 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 zrozumiały dla nich sposób 

-wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia 

-podstawowa 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 inicjatywy w działaniu, 

- wyrażania swoich uczuć; 
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CELE GŁÓWNE 

I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności 

statutowej. 

 Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa. 

 Przedszkole doskonali efekty swojej pracy. 

II. Procesy zachodzące w przedszkolu. 

 Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji 

pracy. 

 W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów 

edukacyjnych.. 

III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym. 

 Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa. 

 Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego 

i lokalnego. 

 Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa. 

IV Zarządzanie przedszkolem. 

 Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

 Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także 

możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych 

i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci. 

 Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-kształcącej, a także atrakcyjną ofertę 

edukacyjną. 

 Realizacja programu wychowawczego uwzględniającego system wzmacniania 

pozytywnych zachowań dzieci. 

 Planowanie i realizacja zadań zgodnych z podstawa programową. 

 Realizacja programów autorskich uwzględniających edukację kulinarną, zdrowotną, 

ekologiczną i europejską. 

 Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji 

i wychowania dzieci. 

 Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami 

działającymi na terenie miasta. 

 Wykorzystywanie nowatorskiego i twórczego stylu pracy kadry pedagogicznej. 

 Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantującego właściwą 

realizację zadań placówki. 
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DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA 

 

SPOSOBY MOTYWACJI DZIECI 

 

• Stosowane nagrody: 

- pochwała indywidualna, 

- pochwała przed całą grupą, 

- pochwała przed rodzicami, 

- oklaski, 

- emblematy, 

- przydział funkcji. 

 

• Stosowane kary: 

- brak nagrody, 

- upomnienie ustne, 

- czasowe odebranie przydzielonej funkcji, 

- chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy, 

- poinformowanie rodziców o zachowaniu. 

 

 

SPOSOBY DIAGNOZOWANIA OSIĄGNIĘĆ DZIECI 

 

• przeprowadzenie diagnozy wstępnej, 

• szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie 

wyników, wspomaganie rozwoju, 

• informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej 

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

• bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, 

dokumentowanie wyników obserwacji, 

• przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy. 
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 Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie 

• prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy), 

• teczek prac i innych dokumentów, 

• arkuszy obserwacji rozwoju dziecka, arkuszy osiąganych umiejętności dziecka, 

• materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.) 

• rozmów. 

 

SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH EDUKACYJNYCH 

DZIECI 

 

• nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania, 

• nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego 

rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu, 

• informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych 

dokumentach zbieranych przez nauczycieli, 

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

w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica, 

• na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka, 

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

po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej. 

• nauczyciele przekazują informację rodzicom o gotowości dziecka do podjęcia nauki  

w szkole podstawowej. Informację wydaję się w terminie do końca kwietnia roku szkolnego 

poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę  

w szkole podstawowej. 

 

ZASADY PRACY  

 

Nasze zasady są następujące: 

• Zaspokajamy potrzeby dziecka. 

• Organizujemy jego aktywność. 

• Indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka. 
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• Organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez 

dziecko. 

• Integrujemy proces wychowania i edukacji. 

 

KSZTAŁCENIE 

 

Przedszkole „Skrzaty z Przyszłością” stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci, na 

miarę ich potrzeb i możliwości. Zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje 

pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne: specjalistę w zakresie j. angielskiego, 

logopedę, specjalistę w zakresie gimnastyki ogólno-rozwijającej i zabaw rozwijających 

muzycznie, specjalistę pedagoga. 

Szeroki wachlarz zajęć dodatkowych sprawia, że zabawa łączy się nauką w przyjemny  

i ciekawy sposób. Wszystkie zajęcia dodatkowe (np. logopedia, rytmika, zabawy z 

komputerem, język angielski, gimnastyka, basen) prowadzone są przez naszych nauczycieli 

szkolnych, a nie przez firmy zewnętrzne. 

 Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali 

organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci. Nauczyciele stosują 

nowoczesne metody i formy pracy. 

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, 

twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. 

 

METODY 

 

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystywane będą metody aktywne, 

problemowe, twórcze oraz tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają 

podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela  

z wykorzystaniem ww. metod uwzględniać będzie wielostronny rozwój dziecka. 

 

Do metod tych należą: 

 metoda prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej- dziecięca matematyka 

 Ruch Rozwijający Weroniki Sherbone 

 opowieść ruchowa 

 gimnastyka ekspresyjna 
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 gimnastyka rytmiczna 

 pedagogika zabawy 

 gimnastyka mózgu 

 Metoda dobrego startu 

 Relaksacja 

 Bajkoterapia 

 zabawy paluszkowi 

 drama   

 pantomima 

 techniki parateatralne 

 burza mózgów 

 

Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia: 

-cele wychowania i nauczania, 

-działania zorientowane na dziecko, 

-aktualne pory roku, 

-święta i uroczystości, 

-tradycje przedszkola. 

 

 

PRZEDSZKOLNY  ZESTAW  PROGRAMÓW : 

 

„Od przedszkolaka do pierwszaka” I.Broda, WSiP - program wychowania przedszkolnego. 

„Razem w przedszkolu” J.Andrzejewska, J.Wierucka, WSiP – program wychowania 

przedszkolnego. 

 

Zajęcia podstawowe prowadzone są tak, aby zrealizować ministerialne programy nauczania  

i przygotować dzieci do udanego wejścia w etap edukacji wczesnoszkolnej, ale korzystamy 

również z programów autorskich tworzonych przez naszych nauczycieli, takich jak:  

 

• „Zdrowym i bezpiecznym być” - program promuje zdrowy i bezpieczny styl życia dziecka 

oraz uczy odpowiedniego zachowanie się w różnych sytuacjach 
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• „Muzyka dla smyka” - program ma na celu dostarczenie dziecku radości płynącej z kontaktu 

z muzyką oraz kształtowanie potrzeby obcowania z muzyką i różnymi jej formami 

• „Mała akademia dobrych manier” - cykl zajęć dotyczący zasad savoir-vivre'u realizowane 

przy pomocy ćwiczeń praktycznych, zabaw, zagadek, historyjek, zadań indywidualnych  

i grupowych. Dzięki tym zajęciom dzieci będą umiały: kulturalnie zachować się podczas 

kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi, zachować się stosownie do sytuacji, zachować się  

w miejscach publicznych takich jak kino, teatr itp., nakryć do stołu, czuć się swobodnie  

i pewnie w sytuacjach trudnych. 

• „Odkrywamy świat” - cykl zajęć edukacyjnych przybliżających dzieciom kulturę, sztukę, 

muzykę, kuchnię oraz różne ciekawostki danego kraju. W czasie zajęć dzieci poprzez zabawę 

wzbogacają swoją wiedzę o otaczającym świecie. 

• „Duże pytania małego człowieka” – cykl zajęć edukacyjnych dotyczący odpowiedzi na 

nietypowe pytania np.: Jak popcorn nauczył się skakać?, Gdzie rośnie papier?, Dlaczego 

mydło się pieni? i wiele innych. Podczas zajęć dzieci kształtują nawyk dociekliwości  

w badaniu otaczającego świata. 

 

W naszej placówce realizowane są również programy ogólnopolskie: 

 

„ Mamo, Tato wolę wodę”- Program „Mamo, Tato, wolę wodę!” już od 2009 roku wspiera 

rodziców i nauczycieli w kształtowaniu zdrowych nawyków żywieniowych u najmłodszych. 

Jest on odpowiedzią na narastający w polskim społeczeństwie, zwłaszcza wśród dzieci, 

problem z nadwagą i otyłością. Postanowiliśmy aktywnie przeciwdziałać temu zjawisku  

i poprzez edukację oraz zabawę podkreślać rolę wody w codziennej diecie dziecka. 

Partnerami merytorycznymi programu są Instytut Matki i Dziecka i Instytut Żywności  

i Żywienia. IV edycja programu została objęta honorowym patronatem przez Ministra 

Edukacji Narodowej. 

 

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” 

 to inicjatywa firmy Tymbark i marki  KUBUŚ. Program ma na celu edukowanie dzieci  

w zakresie przyrody i ekologii. Dzięki akcji dzieci i nauczyciele w przedszkolach otrzymują 

ciekawe materiały edukacyjne o tematyce przyrody i ekologii. Na ich podstawie realizują 

wiele działań, by zadbać o otaczające nas środowisko: segregują śmieci, prowadzą patrole 

ekologiczne, organizują specjalne dni, poświęcone przyrodzie. 
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„Czyste powietrze wokół nas” - Program ma charakter profilaktyczny i rekomendowany jest 

przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. Dostosowany jest do możliwości rozwojowych  

i intelektualnych dzieci, ma na celu przede wszystkim wykształcenie u dzieci świadomej 

umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.  

W dalszej perspektywie jest wstępem do asertywnych zachowań dzieci w obronie własnych 

praw i własnego zdrowia. 

 

TRADYCJE PRZEDSZKOLNE: 

 

 Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę. 

 Placówka ma swoje imię, logo oraz kalendarz imprez i wydarzeń, jak np.: 

- Pasowanie na przedszkolaka, 

- akcja „Sprzątanie świata”, 

- dni niecodzienne np.Dzień Marchewki, Dzień Jeża, Dzień Wiatru, Dzień Makaronu, Dzień 

Czekolady, Dzień Bicia Rekordów itp. 

- Mikołajki 

- plastyczne warsztaty bożonarodzeniowe 

- wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek 

- bal karnawałowy, 

- Dzień Babci i Dziadka 

- Dzień Ziemi, 

- Dzień Dziecka  

 

WSPÓŁDZIAŁANIE ZE ŚRODOWISKIEM I RODZICAMI 

 

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Placówka zapewnia częste kontakty 

między przedszkolem a domem. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci 

oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji.  

Bardzo ważnym elementem w procesie właściwego rozwoju dzieci jest współpraca  

z rodzicami, rozumiana jako aktywne współdziałanie w celu stworzenia jednolitego systemu 

wychowawczo opiekuńczego. Dlatego też dużą wagę przywiązujemy do kontaktów 

indywidualnych z rodzicami. Stanowią one źródło wielu informacji o dziecku, jego rozwoju, 
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jego potrzebach, aktualnych problemach wychowawczych i zdrowotnych, zainteresowaniach  

i zdolnościach 

 

Praca z rodzicami 

• Poszukiwanie efektywnych sposobów komunikacji z rodziną  

• ustalenie stałego dnia i godzin konsultacji pedagogicznych nauczyciela z rodzicami  

• zapraszanie rodziców na zajęcia otwarte i uroczystości przedszkolne  

• organizowanie konsultacji z pedagogiem i logopedą  

• aktualizacja strony internetowej i prezentowanie tam sukcesów i osiągnięć dzieci 

• aktualizowanie strony internetowej „www.skrzaty.psp5.pl” 

• kontakty indywidualne z rodzicami, omawianie problemów wychowawczo - dydaktycznych. 

 

Włączanie rodziców w działania przedszkola 

• zapoznanie ze Statutem Prywatnego Przedszkola „Skrzaty z Przyszłością” w Sosnowcu 

• prezentowanie rodzicom Koncepcji Pracy Przedszkola 

• organizowanie zebrań ogólnych i grupowych uwzględniających specyfikę procesu 

wychowawczo - dydaktycznego w poszczególnych grupach wiekowych. 

• Systematyczne umieszczanie ważnych informacji w ,,Kąciku dla rodziców” na stronie 

internetowej przedszkola. 

• współorganizowanie przedsięwzięć: „Duży Czyta Małemu” , „Przedszkole Łączy 

Pokolenia” 

• udział w przedszkolnych konkursach  

• aukcje prac plastycznych dzieci 

• udział w akcjach charytatywnych np. zbieranie plastikowych nakrętek czy karmy i innych 

najpotrzebniejszych rzeczy jako forma wsparcia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt  

w Sosnowcu 

• zaangażowanie rodziców w współorganizowaniu imprez przedszkolnych np.: Jasełka, 

Zabawa Karnawałowa 
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FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOKALNYM 

 

• Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku 

• Urzędem Miejskim w Sosnowcu 

• Prywatna Szkoła Podstawowa nr 5w Sosnowcu 

• Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną  

• Muzea, Biblioteki Miejskie, Teatr Zagłębia, Kino Helios i Cinema City – uczestnictwo  

w życiu kulturalnym miasta 

• Komendą Miejską Policji w Sosnowcu 

• Współpraca ze Stowarzyszeniem opieki nad zwierzętami „Nadzieja na Dom” w Sosnowcu 

 -udział w akcjach charytatywnych organizowanych na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia 

• Promocja przedszkola - wystawianie prac konkursowych na terenie placówek oświatowych, 

bibliotek,  

• „Przedszkole w sieci” – prowadzenie i uaktualnianie strony internetowej przedszkola pod 

adresem internetowym: www.skrzaty.psp5.pl 

• wykorzystanie logo przedszkola przy organizowaniu różnorodnych imprez i uroczystości 

 

DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU PODNIESIENIE FUNKCJONALNOŚCI 

PLACÓWKI 

 

• systematyczna analiza potrzeb rodziców i dzieci 

• wspomaganie i inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji  

• kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami 

• przeprowadzanie remontów i modernizacji pomieszczeń 

• dbanie o wygląd estetyczny placówki 

  


