
Koncepcja pracy Publicznego Przedszkola Nr 41 w Rzeszowie 

na lata 2021-2026.

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: 
w ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy,w tym w szczególności               
w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola Nr 41

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082)

2.  Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r.  w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia
ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej
do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. (Dz.U. z 2017 r poz. 356, z 2018 poz. 1679
oraz 2021 poz. 1533)

3.  Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie wymagań wobec szkół  i  placówek
(Dz.U. 2020, poz.2198)

4. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru
pedagogicznego (Dz.U. 2020, poz. 1551 oraz z 2021 poz. 1618)

5. Statut Publicznego Przedszkola Nr 41.

Charakterystyka przedszkola.

    Przedszkole jest placówką publiczną , składającą się z 4 oddziałów. Posiada osobne sale dla 
każdej grupy wraz z łazienkami . Dodatkowo posiada osobną salę do zajęć muzyczno – ruchowych      
z tablicą multimedialną , własną  kuchnię , pomieszczenia administracyjne oraz duży odnowiony         
i bogato wyposażony ogród przedszkolny. Teren placówki jest ogrodzony i strzeżony przez firmę 
ochroniarską.                                                                                                                                       

Placówka pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00 .Przedszkole 
zapewnia bezpieczny i wszechstronny rozwój dzieci w rodzinnej atmosferze .

Kadra :

Nauczycielki w naszej placówce to osoby posiadające pełne kwalifikacje uprawniające do 
pracy z dziećmi , a wymagane przez MEN. Wszystkie posiadają wyższe wykształcenie , cechują się 
dużym zaangażowaniem, kreatywnością, pomysłowością oraz stosują różnorodne nowatorskie metody
pracy z dziećmi. Systematycznie też podnoszą swoje umiejętności i pogłębiają wiedzę poprzez 
różnego rodzaju szkolenia , warsztaty i kursy.                                                                                  

Należy również wspomnieć, że pozostali pracownicy placówki także są bardzo zaangażowani 
w codzienną pomoc dzieciom i dbanie o ich zdrowie i bezpieczeństwo .



Priorytetem działalności placówki jest:

 kładzenie dużego nacisku na holistyczny rozwój dziecka jako człowieka uwzględniając 
całokształt oddziaływań zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych ,

 wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka w zależności od jego potrzeb i możliwości,
 zapewnienie dzieciom poczucia akceptacji , bezpieczeństwa i poszanowania jego praw,
 systematyczne podnoszenie jakości pracy placówki poprzez ścisłą współpracę z rodzicami, 

specjalistami , środowiskiem lokalnym i innymi placówkami oświatowymi ,
 poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dzieckiem , stały rozwój zawodowy nauczycieli, 

wzbogacanie bazy dydaktycznej przedszkola.
 dbanie o racjonalne żywienie , kształtowanie zdrowych nawyków ,
 zapobieganie skutkom społecznego zamknięcia  i spowodowanego tym stresem z powodu  

pandemii Covid-19 ,
 utrzymywanie dotychczasowej wysokiej jakości pracy przedszkola poprzez wzmacnianie 

mocnych stron pracy placówki .

Nasze motto

„Wszystko zaczyna się od przedszkola”

 
„Wszystko czego doświadczamy w naszym przedszkolu otwiera nam dalszą drogę

rozwoju . Jesteśmy przekonani, że jest ona dla nas najważniejsza”

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.



Wizja przedszkola

   Nasze przedszkole jest przyjazne dzieciom i ich rodzicom oraz jest otwarte na ich potrzeby . 
Zabiega o nowe środki finansowe , aby stale doposażać i rozwijać przedszkole by nadążało nad 
szybkim rozwojem technologicznym i zmianami zachodzącymi w sposobie pracy w nowoczesnej 
edukacji dziecka.

Nauczyciele w naszym przedszkolu :

 aktywnie realizują zadania określone w dokumentach wewnętrznych placówki .
 są bardzo aktywni i twórczy .
 realizują programy dostosowane do potrzeb danej grupy wiekowej dzieci .
 współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym .
 doskonalą wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych kursach     

i szkoleniach .
 wykorzystują metody aktywne w pracy z dziećmi .
 angażują rodziców i środowisko lokalne do efektywnych działań na rzecz przedszkola .
 dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami .

Przedszkole :

 stwarza dzieciom możliwość do samorealizacji, pracy z rówieśnikami , kreatywnego 
myślenia, działania i przezywania poprzez muzykę , śpiew, twórczość plastyczną , kontakt      
z przyrodą

 wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców poprzez udzielanie rzetelnych 
informacji o dziecku i  pomocy pedagogicznej .

 wychowuje w duchu wartości ogólnoludzkich oraz poszanowaniu tradycji, kultury i ojczyzny.

 uczy dzieci odróżniać dobro od zła, podążania za tym co dobre, piękne i szlachetne .

 promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,
 rozwija poczucie własnej wartości , wiarę we własne możliwości , szacunek i empatię do 

innych .

 propaguje edukację prozdrowotną oraz zachowania przyjazne przyrodzie .

 promuje swoje osiągnięcia i dba o dobre imię placówki w środowisku lokalnym .

Kryteria sukcesu :

 dzieci są radosne i chętnie uczęszczają do przedszkola .
 rodzice są zadowoleni .
 spełniona jest większość oczekiwań rodziców .
 rodzice otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka .
 dzieci są samodzielne w podejmowaniu decyzji .
 dzieci dostrzegają swoje mocne strony.
 dzieci zgodnie funkcjonują w grupie rówieśniczej .
 dzieci obdarzają szacunkiem kolegów i osoby dorosłe .



 dzieci mają rozbudzone zainteresowania .
 dzieci są dobrze przygotowane do roli ucznia .
 rodzice aktywnie włączają się w proces edukacyjny .
 kadra nauczycielska systematycznie podnosi swoje kwalifikacje i się doskonali .
 nauczycielki są otwarte na nowatorskie metody pracy .
 przedszkole ma dobrą opinię w środowisku i zyskuje nowych klientów. 
 przedszkole stale się rozwija i podnosi swoja jakość pracy .
 dzieci rozumieją  idee zdrowego odżywiania się co ma  wpływ na dobre samopoczucie  

fizyczne, psychiczne. Wiedzą jak o nie dbać .

Integracja przedszkola z bliższym i dalszym środowiskiem lokalnym

    Najważniejszymi partnerami dla przedszkola są rodzice. Wypracowywanie wspólnych form    

i metod współpracy wymaga wytrwałości, otwartości, komunikatywności i szacunku dla drugiej 

osoby. Bardzo ważną rzeczą jest również pozyskiwanie i wykorzystywanie opinii rodziców na temat 

pracy przedszkola, zachęcanie do współdecydowania w sprawach przedszkola oraz aktywnego 

uczestnictwa w podejmowanych przez placówkę działaniach.

Rolą przedszkola jest wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci, poprzez różnorodne formy 

współpracy, tj.:

 zebrania ogólne i grupowe, konsultacje indywidualne, 
 organizacja zajęć otwartych dla rodziców, szkoleń, warsztatów, 
 w ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 2 w Rzeszowie, 

cykliczne konsultacje psychologiczno – pedagogiczne dla rodziców
 pedagogizacja rodziców -  gazetki, ulotki itp., 
 prowadzenie „Kącika dla Rodziców”/informacje, eksponowanie prac dzieci, zdjęć z ważnych 

wydarzeń w przedszkolu, prowadzenie strony internetowej,
 wspólne imprezy i uroczystości przedszkolne ( w formie nagrań ),  wycieczki integracyjne,
 konkursy, turnieje rodzinne o różnorodnej tematyce,
 ‘Mama i Tata w przedszkolu’ – rodzicielskie prezentacje zawodów, pasji, zainteresowań         

w grupie dziecka,
 angażowanie rodziców do prac na rzecz przedszkola, grup,
 zachęcanie do czytania dzieciom książek, zachęcanie rodziców do krzewienia tradycji            

w ramach akcji ‘ Ziarenko do ziarenka ‘ ,
 zaproszenie dzieci i rodziców do udziału w przygotowaniu ekologicznych ozdób na żywą 

choinkę ,
 ‘Rodzinna wielkanocna eko- ozdoba’ ,
 uczestnictwo w programie umożliwiającym zdobycie certyfikatu „ Przedszkole promujące 

zdrowie’,
 zachęcanie rodziców do udziału w akcji ‘ Zdrowo i Sportowo ‘,

    Bardzo ważna jest również współpraca ze środowiskiem lokalnym, ponieważ przedszkole jest 

integralnym elementem środowiska, w którym działa. W ramach podejmowanych działań pragniemy 

pozyskać Przyjaciół Przedszkola, którzy widzą celowość i skuteczność systematycznej współpracy. 



Do tej pory współpraca ze środowiskiem była mocną stroną placówki, zatem nasze działania będą 

zmierzały do umocnienia pozycji naszego przedszkola w środowisku lokalnym , jakkolwiek będą one 

w dużej mierze uzależnione od sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz zaleceń GIS-u

 ( pandemia Covid – 19) ,

Przedszkole biorąc pod uwagę wytyczne przeciwepidemiczne  będzie podejmować takie formy 
współpracy jak:

 prezentowanie i upowszechnianie informacji o placówce, o ofercie zabaw i zajęć 

prowadzonych w przedszkolu / aktywna strona internetowa,  promowanie placówki,

 promowanie wartości wychowania przedszkolnego/dni otwarte, działania proekologiczne, 

sport rodzinny, imprezy prorodzinne, udział w Osiedlowym Programie w Zakresie 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – promującym organizację imprez 

bezalkoholowych, akcje charytatywne, itp./,

 udział w konkursach organizowanych przez instytucje środowiska lokalnego,
 wycieczki i spacery dzieci do miejsc użyteczności publicznej -biblioteka, ośrodki kultury, 

poczta, posterunek policji, poradnia dla dzieci zdrowych, straż pożarna, itp. ( w zależności    

od sytuacji epidemiologicznej i obostrzeń Ministerstwa Zdrowia ) , 

 pielęgnowanie tradycji przedszkola i regionu,
 współpraca z Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną, Szkołą Podstawową nr 10,  
 współpraca z  Biblioteką Publiczną   w Rzeszowie 
 współpraca z Przedszkolami Publicznymi nr 5, 13, 21, 42 - spartakiady, plenery, zabawy 

integracyjne, konkursy, WDN dla nauczycieli, wzajemna pomoc w różnych sytuacjach itp.,

 wymiana doświadczeń w kontaktach z dyrektorami przedszkoli i szkół podstawowych           

do których będą uczęszczać nasze dzieci,

 współpraca z instytucjami kulturalnymi takimi jak: Filharmonia Podkarpacka, Teatr

      „Maska”, Kino „Helios”, Muzeum Dobranocek, Radio Rzeszów,

 organizowanie praktyk studenckich ,

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA

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.

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

 prezentacji dokonań dzieci (występy artystyczne, wystawy),

 teczek prac i innych dokumentów,

 arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,

 albumów, kronik,

 materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.)

 rozmów.

Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:

    Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie 
przez dyrektora i rodziców.  Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

 rozmów z nauczycielami, rodzicami,

 hospitacji,

 obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,

 arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela,

 innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane 
są na Radach Pedagogicznych  analityczno-oceniających odbywających się co pół roku.

Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:

 nauczyciela 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.

Priorytety rozwoju przedszkola na lata 2021- 2025

1. Nasze zdrowie w naszych rękach.

Zadanie I:  Kształtowanie u dzieci postawy prozdrowotnej poprzez propagowanie zdrowej żywności 

oraz wdrażanie zasad racjonalnego odżywiania w ramach udziału w programie ‘ Przedszkole 

promujące zdrowie ‘ ,

Zadanie II: Założenie przedszkolnego ogródka warzywnego .

Zadanie III : Aktywizacja ruchowa dzieci poprzez organizowanie licznych zabaw ruchowych w sali   

i na świeżym powietrzu,

 Udział gr. III i IV w zajęciach sportowych organizowanych przez Zespół Szkół Sportowych 

‘Aktywny przedszkolak ‘,

2. Kształtowanie systemu wartości u dzieci poprzez inspirowanie się literaturą    
dziecięcą.  

Zadanie I : Wykorzystywanie utworów literatury dziecięcej w działaniach artystycznych dzieci.

Zadanie II : Udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, który umożliwia zakup nowych
książek do przedszkolnej biblioteki , 

Zadanie III : Krzewienie tradycji , przywiązania do nich i ich kultywowanie w ramach akcji 
‘Ziarenko do ziarenka ‘,

Model Absolwenta:

 dziecko jest aktywne fizycznie,
 dzieci są świadome własnych możliwości i umiejętności,
 rozumie konieczność zdrowego odżywiania i traktuje zdrowie jako wartość oraz wykazuje 

aktywną postawę wobec własnego zdrowia,
 podejmuje działania prozdrowotne i proekologiczne  - maja bogatą wiedzę o środowisku 

przyrodniczym,
 kształtuje prawidłowe nawyki higieniczne,



 jest wrażliwe na potrzeby innych,
 jest dobrze przygotowany do obowiązków szkolnych,
 jest samodzielny, aktywny i twórczy w działaniu,
 dzieci czują się akceptowane i kochane takimi jakie są, 
 ma ukształtowane poczucie własnej wartości,
 jest zainteresowane literaturą i wrażliwe estetycznie, 
 stosuje się do ogólnie przyjętych norm, zasad i współpracy z grupie,
 posiada umiejętność uczenia się jako sposób zaspokojenia naturalnej ciekawości świata, 

odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji,

 posiada zdolność przyswajania nowych pojęć , logicznego myślenia, korzystania                      

z posiadanych wiadomości i uważnego słuchania .

 dzieci są dobrze przygotowane do zadań jakie stawia przed nimi szkoła, 

 opanował umiejętność koncentracji uwagi , pracy przez dłuższy czas i wytrwałości                   

w działaniu,

 ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem,

 rozwija swoje talenty,

 współuczestniczy w tworzeniu miłego, estetycznego i higienicznego otoczenia ,

 posiada umiejętność wyrażania i kontrolowania swoich emocji,

 odreagowuje negatywne emocje, rozładowuje stresy i napięcia w toku różnorodnych form 

aktywności własnej w sposób akceptowany społecznie,

Wymagań  dotyczących  dziecka  kończącego  przedszkole  jest  bardzo  dużo,  dlatego

jedynie  łącząc  wysiłki  przedszkola  i  rodziny  możemy odnieść  sukces  i  spełnić  wszystkie

wymagania stawiane przez MEN w stosunku do najmłodszych.

Koncepcja będzie ulegała modyfikacji wynikających z bieżących potrzeb oraz powstających pod

wpływem wyników sprawowanego nadzoru wewnętrznego i zewnętrznego.  
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