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ZADANIA GŁÓWNE 

na lata 2018 - 2023 

(załącznikiem do Koncepcji Pracy Przedszkola jest szczegółowy 

 "Plan pracy przedszkola" na dany rok szkolny) 

 

 

1. KOMPETENTNY OD PRZEDSZKOLA! (2018/2019) 

2. W ZDROWYM CIELE – ZDROWY DUCH! (2019/2020) 

3. DOBRE MANIERY SĄ ZAWSZE W MODZIE! (2020/2021) 

4. SPORT TO ZDROWIE! (2021/2022) 

5. BEZPIECZEŃSTWO, WAŻNA SPRAWA! (2022/2023) 

 

 

 

 
 
 



 
Współczesne przedszkole jest placówką, której działania 

ukierunkowane są przede wszystkim na DZIECKO i jego potrzeby,                     
ale też na potrzeby i oczekiwania rodziców, organu prowadzącego           
i środowiska. 
 Przedszkole im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wielkich posiada 
ogromny potencjał, który niewątpliwie stanowi: wysoko 
wykwalifikowana i ambitna  kadra, dobra opinia i uznanie w 
środowisku lokalnym, sprzyjająca lokalizacja, dobra baza lokalowa, 
estetyka pomieszczeń, jak i ogromne zaangażowanie rodziców. 
 Opracowana koncepcja uwzględnia te wszystkie aspekty                 
oraz wieloletnią, bogatą tradycję przedszkola. 

 
 
 

WIZJA PLACÓWKI 
 
 

"Dziecko chce być dobre, 
Jeżeli nie umie - naucz, 

Jeżeli nie wie - wytłumacz 
Jeżeli nie może - pomóż..." 

(Janusz Korczak) 

 
 
 

Naszym największym dobrem - jest dobro dziecka. 
 

NASZE DZIECKO: 
- jest ciekawe świata - pyta i poszukuje 
- stara się być samodzielne 
- chce i umie się uczyć 
- jest aktywne i twórcze 
- jest zwinne i rozśpiewane 
- jest radosne, otwarte na innych 
- szanuje innych 
- kocha swoją rodzinę 
- szanuje i kocha swój kraj 
- czuje się akceptowane, kochane i szczęśliwe. 

 



MISJA PLACÓWKI 
 
 

NASZE PRZEDSZKOLE: 
 
- zapewnia wysoki poziom opieki, wychowania i nauki w atmosferze akceptacji                       
i bezpieczeństwa 
- dba o wszechstronny rozwój dziecka, tworząc warunki umożliwiające mu osiągnięcie  
gotowości szkolnej 
- wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka, jego wrodzoną ciekawość zgodnie z jego 
potencjałem i możliwościami rozwojowymi 
- promuje zdrowy, aktywny tryb życia 
- buduje właściwy system wartości - uczy szacunku, tolerancji, patriotyzmu 
- zapewnia dobrą, życzliwą atmosferę 
- dąży do utrzymania wysokiej jakości pracy 
- wspiera działania wychowawcze rodziców 
- integruje środowisko. 
 

I Koncepcja pracy ukierunkowana na rozwój dziecka 

 

 Właściwe wdrażanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

 Uwzględnienie oczekiwań rodziców, władz samorządowych, kuratorium,  

poprzedzone analizą informacyjną z różnych źródeł. 

 Wykorzystanie ambicji, propozycji i możliwości zespołu nauczycielskiego. 

 Ewaluacja i modernizacja programu adaptacyjnego dzieci pierwszorocznych. 

 Uwzględnienie w koncepcji działań wspomagających dzieci w rozwijaniu uzdolnień 

oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach,  

jak  i w dalszej edukacji. 

 Wychowanie patriotyczne – kształtowanie poczucia przynależności społecznej          

i właściwej postawy patriotycznej. 

 Wychowanie proekologiczne – kształtowanie poczucia odpowiedzialności za naszą 

planetę. 

 Promowanie czytelnictwa, w tym kształtowanie poczucia tożsamości z twórczością 

patrona placówki. 

 Właściwa organizacja zajęć dodatkowych - w tym nauki języka obcego                              

i posługiwania się nowoczesnym sprzętem multimedialnym, komputerowym. 

 Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia – realizacja programu 

profilaktyki przedszkolnej, upowszechnienie wiedzy na temat bezpieczeństwa. 

 Wdrożenie zasad selektywnej zbiórki odpadów. 

 



II  Umożliwienie każdemu przedszkolakowi rozwoju poprzez wykorzystanie                                 

jego potencjalnych możliwości 

 

 Zapewnienie zestawu programów gwarantujących pełny rozwój edukacji dzieci. 

 Rozpoznanie przez nauczycieli możliwości dzieci, indywidualizacja procesu 

dydaktycznego. 

 Dostrzeganie indywidualnych talentów, zdolności u każdego dziecka i dbałość        

o ich rozwój. 

 Stworzenie dzieciom zdolnym różnych możliwości rozwijania predyspozycji 

matematycznych, przyrodniczych, sportowych i artystycznych – poprzez  dodatkowe 

zajęcia, udział w konkursach, przeglądach. Wypracowanie systemu pracy z dzieckiem 

uzdolnionym. 

 Wspomaganie dzieci z dysfunkcjami poprzez organizację zajęć specjalistycznych 

(zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, opieka psychologiczna na terenie 

przedszkola, współpraca z rejonową PPP w Pruszczu Gdańskim). 

 Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności  i kreatywności dzieci na różnych 

płaszczyznach – organizacja imprez przedszkolnych, okolicznościowych, zajęcia rytmiki, 

udział w koncertach muzycznych, przedstawieniach teatralnych, przeglądach. 

Prowadzenie zajęć aktywizującymi metodami. 

 

III  Diagnozowanie poziomu pracy przedszkola sprzężone z ewaluacją 

 

 Sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z przepisami prawa. 

 Realizowanie w ramach nadzoru pedagogicznego obserwacji diagnozujących, 

ukierunkowanych na kompetencje i umiejętności dzieci. 

 Badanie osiągnięć wychowawczych i edukacyjnych dzieci, analizowanie badań                  

w celu modyfikacji pracy nauczycieli. 

 Monitorowanie  i analizowanie potrzeb i osiągnięć dzieci, respektowanie                     

przez nauczycieli ustalonych w przedszkolu kryteriów diagnoz, obserwacji. 

Wykorzystanie diagnoz edukacyjnych i wychowawczych do modyfikacji procesów rozwoju 

wychowanków. 

 Analiza zachowania, postaw i działań dzieci w aspektach kompetencji określonych 

podstawą programową wychowania przedszkolnego, formułowanie wniosków związanych 

z wychowawczym oddziaływaniem placówki. 



 

IV  Tworzenie w placówce właściwego klimatu pedagogicznego 

 

 Zapewnienie właściwej opieki i bezpieczeństwa podczas zabaw swobodnych, 

zabaw w ogrodzie  przedszkolnym. 

 Organizowanie zajęć w sposób ciekawy, aktywny, nowatorski, z troską                            

o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz właściwy przebieg wychowania                           

i kształcenia dzieci. 

 Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce (rola psychologa, 

logopedy  i wychowawców w rozpoznawaniu dysfunkcji i potrzeb dziecka). 

 Stworzenie podstawowych warunków wychowania zdrowotnego (m.in. zdrowe 

posiłki, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, higiena ciała, prowadzenie gimnastyki 

korekcyjnej) – udział w programie Przedszkole Promujące Zdrowie. 

 Badanie potencjalnych zagrożeń dzieci – działania profilaktyczne. 

 Rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych niezbędnych w poprawnych 

relacjach z rówieśnikami i dorosłymi. 

 Tworzenie partnerskich, pełnych szacunku  relacji w placówce. 

 Skuteczna realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego                       

w zakresie zagadnień związanych z wychowywaniem, kształceniem w kontekście praw 

człowieka. 

 
V  Zapewnienie pomocy nauczycielom w ich rozwoju zawodowym 

 

 Zapewnienie należytej opieki nauczycielowi rozpoczynającemu pracę w zawodzie. 

 Pełna informacja i wspieranie nauczycieli w drodze do zdobycia stopnia awansu 

zawodowego. 

 Zorganizowanie systemu wewnętrznego doskonalenia nauczycieli, związanego                  

z koncepcją pracy pedagogicznej. 

 Organizacja szkoleń dla nauczycieli, m.in. w zakresie wykorzystywania technik 

informacyjnych, nowoczesnych metod pracy, działalności innowacyjnej. 

 Motywowanie nauczycieli do udziału w zewnętrznym doskonaleniu. Informowanie 

ich o możliwych formach dokształcania się. 

 Wnioskowanie o dofinansowanie dokształcania nauczycieli z istniejącego funduszu 

przeznaczonego na ten cel, jeśli dokształcanie uwzględnia potrzeby przedszkola. 



 Aktywne uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym dyrektora placówki. 

 Stosowanie standardów, wskaźników i kryteriów oceny pracy nauczycieli 

zaakceptowanych przez Radę Pedagogiczną. 

 Popularyzowanie w środowisku osiągnięć nauczycieli. 

 

VI  Współpraca ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego 

 

 Respektowanie i wykorzystywanie kompetencji Rady Rodziców. 

 Współpraca z Urzędem Gminy, realizowanie zaleceń i wniosków organu 

prowadzącego. 

 Współpraca z instytucjami kultury i oświaty w gminie i powiecie (m.in.                                

z GBP w Trąbkach Wielkich – uczestniczenie w warsztatach bibliotecznych, 

współorganizacja konkursów, GOKSiR, CARITAS, PSSE). 

 Współpraca z policją, strażą pożarną, ośrodkiem zdrowia. 

 Współpraca z Partnerską Gminą Uehlfeld. 

 Pozyskiwanie sponsorów dla placówki. 

 Promocja placówki w środowisku – kronika przedszkolna, strona internetowa, 

artykuły w prasie lokalnej. 

 Integracja przedszkola ze środowiskiem – organizacja przedstawień (występy                  

z udziałem rodziców), festynów, konkursów, uroczystości o charakterze rodzinnym (Dzień 

Matki, Dzień Ojca, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka), regionalno-patriotycznym 

(pasowanie na przedszkolaka, Święto Niepodległości, Dzień Patrona), religijnym 

(jasełka), zajęć otwartych dla rodziców (warsztaty świąteczne). 

 Współpraca z placówkami oświatowymi z terenu gminy. 

 Wzbogacanie wiedzy pedagogicznej rodziców. 

 Udział w  akcjach charytatywnych, m.in. akcja „Góra grosza”, akcje UNICEF, 

„Szlachetna paczka”, „Nie jest kolorowo”, zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska, 

zbiórka zabawek dla dzieci z domu dziecka, zbiórka plastikowych nakrętek. 

 

VII  Organizacja pracy w przedszkolu 

 

 Organizacja pracy w przedszkolu jest zgodna ze statutem, zatwierdzonym 

arkuszem organizacyjnym i ewentualnymi aneksami. 

 Roztoczenie właściwej opieki nad wychowankami (realizacja Polityki 



Bezpieczeństwa), organizacja dodatkowych zajęć, w tym specjalistycznych, realizacja 

innowacji pedagogicznych, programów własnych, organizacja wycieczek 

krajoznawczych. 

 Przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny. 

 Zapewnienie pracownikom i rodzicom dostępu do dokumentacji regulujących 

zasady funkcjonowania placówki (w wersji papierowej i elektronicznej). 

 

VIII  Dbałość o budynki, tereny i wyposażenie przedszkola 

 

 Dbałość o dobry stan techniczny budynku, sprzętu na placu zabaw, by spełniał 

wymogi dla bezpiecznego pobytu i aktywności przedszkolaków – przeglądy doraźne 

i okresowe. 

 Dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń, sprzętów, zabawek,  by spełniały 

wymogi bezpieczeństwa –  konserwacje  i bieżące remonty. 

 Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na wzbogacenie bazy oraz właściwe 

wykorzystywanie tych środków. 

 Modernizowanie bazy przedszkolnej: 

- rozpoznanie i określenie potrzeb w zakresie wyposażenia poszczególnych sal 

dziecięcych, wyposażenia ogrodu, kuchni – dokonanie odpowiednich  napraw, zakupów, 

- bogacenie księgozbioru podręcznego (pozycje metodyczne, pedagogiczne), 

zbiorów multimedialnych, m.in. programy komputerowe, płyty DVD. 

          


