
KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA  

nr 2 im. Jana Brzechwy w Stalowej Woli 

 

Misja i Wizja naszego przedszkola  

 

Kierując się słowami, które na stałe zagościły w przedszkolnym holu jako motto przewodnie 

każdego dnia:  

 

„Każdy człowiek jest liściem wielkiego świata. Drzewo to oczywiście cala ludzkość, a to jak 

ono wygląda zależy od każdego, nawet od najdrobniejszego liścia” / Verna Cast / 

 

Koncepcja pracy naszego przedszkola opiera się na edukacji zdrowotnej. Jako przedszkole 

posiadające Certyfikat wojewódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie 

propagujemy wśród naszych wychowanków i ich rodzin zdrowy i ekologiczny tryb życia. 

Przedszkole jest przyjazne dziecku, rodzicom i środowisku, promuje zdrowy i aktywny tryb 

życia. Jest miejscem radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata, gwarancją sukcesu 

na starcie w dorosłość. Przedszkole promuje takie wartości jak: zdobywanie wiedzy  

i szerzenie tolerancji oraz wytrwałości w działaniach. 

Naszym głównym celem jest stworzenie placówki, w której akceptujemy każde DZIECKO  

i pragniemy, żeby się „po prostu” rozwijało w radosnym i twórczym przedszkolu.  

Każde dziecko akceptujemy takim jakim jest. Jesteśmy Przedszkolem otwartym również dla 

dzieci z alergiami pokarmowymi. Dążymy do stworzenia wszystkim wychowankom 

optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju w atmosferze bezpieczeństwa, 

życzliwości, tolerancji i szacunku. 

 

 

CELE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA  

1. Dbanie o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny, społeczny i emocjonalny dziecka, 

promując zdrowy styl życia. 

2. Ujednolicenie przedszkolnych odziaływań wychowawczych z oddziaływaniami 

rodziny. 
3. Realizowanie celów zawartych w podstawie programowej. 

4. Dostarczanie wiedzy, kształtowanie umiejętności i postaw oraz aktywizowanie dzieci 

do podejmowania działań. 

5. Opracowywanie i wykorzystywanie nowatorskich rozwiązań i form pracy  

z dzieckiem. 

6. Udzielanie dzieciom pomocy w wyrównaniu szans i rozwoju w ich własnym tempie. 

7. Opracowywanie i realizacja programów własnych ze szczególnym uwzględnieniem 

edukacji zdrowotnej. 



 

 

Kierunki realizacji koncepcji pracy  

 

 Promocja zdrowia jako dbałość o wszystkie jego wymiary: fizyczny, społeczny, 

psychiczny i emocjonalny. 

 Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań. 

 Zapewnienie prawidłowego przebiegu i doskonalenie procesów edukacyjnych. 

 

Kryteria sukcesu 

 Szeroka oferta edukacyjna przedszkola systematycznie wzbogacana o elementy 

nowatorskie i innowacyjne. 

 Przygotowanie dzieci do wyrażania emocji, przeżywania sukcesów i radzenia sobie  

z porażkami.  

 Traktowanie każdego dziecka podmiotowo i indywidualnie z uwzględnieniem jego 

możliwości psychofizycznych, zdolności i potrzeb. 

 Promowanie zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej w harmonii z przyrodą  

i środowiskiem społeczno –kulturowym. 

 Bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne dzieci.  

 Integracja rodziny z przedszkolem, realizacja zadań przedszkola we współpracy  

z rodzicami.  

 Udział w akcjach edukacyjnych, współpraca z wybranymi organizacjami  

i instytucjami w celu poszerzania doświadczeń. 

 Upowszechnianie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku. 

 Wzbogacanie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne, multimedia. 

 

Absolwent naszego przedszkola  

 

 dba o zdrowie, estetykę, 

 jest sprawny fizycznie na miarę swoich możliwości, 

 samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne, 

 dostrzega piękno otaczającej przyrody i podejmuje działania proekologiczne 

 wykonuje czynności samoobsługowe, 

 spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku, 

 wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej 

postawy ciała, 

 jest odpowiedzialny za siebie i posiada umiejętność oceniania swojej pracy,  

 wykazuje chęć wszechstronnego rozwoju zarówno w naukach ścisłych jak  

i artystycznych, 



 nie obawia się występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole, 

 nie obawia się wyrażać swoje uczucia, 

 szanuje emocje swoje i innych osób, 

 dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji 

estetycznej, 

 przejawia życzliwość i troskę w stosunku do zwierząt, 

 jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych, 

 zna i stara się przestrzegać zasad kultury współżycia, postępowania, 

 posiada wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia, 

 jest samodzielny i zaradny – odpowiednio do wieku, życzliwy i koleżeński, 

 chętnie dzieli się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami, 

 wykazuje inicjatywę w działaniu,  

 wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje 

rówieśnicze, 

 wyraża szacunek do ojczyzny. 

 orientuje się w przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa i higieny, 

 wykazuje zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego, 

 rozumie i zna kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe (prezentuje 

postawę patriotyczną), 

 posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych. 

 

 

Powyższa koncepcja pracy naszego przedszkola ukierunkowana jest na zapewnienie 

wszechstronnego rozwoju dziecka, a zwłaszcza rozwoju świadomości zdrowotnej we 

wszystkich jej aspektach. Przedszkole jest placówką otwartą i przyjazną dla dzieci  

i rodziców. Pragniemy wychować człowieka twórczego, nastawionego na osiąganie 

sukcesów na miarę swoich możliwości, promować w środowisku lokalnym osiągnięcia 

przedszkola. Doskonalić rozwój zawodowy i osobowość każdego nauczyciela.  

Koncepcja pracy przedszkola jest otwarta i może ulegać modyfikacji na wniosek Rady 

Pedagogicznej i rodziców. 

 

Pierwsze opracowanie koncepcji pedagogicznej pracy przedszkola zostało przedstawione 

wszystkim rodzicom z prośbą o wyrażenie opinii na jej temat, określenie sugestii, co można 

zmodyfikować, czym ją uzupełnić. Akceptacja koncepcji umożliwiła jej realizację. 

Koncepcja przedszkola na lata 2020-2025 została przyjęta do realizacji przez Radę 

Pedagogiczną 21 sierpnia 2020 roku. 


