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KONCEPCJA PRACY 

PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI 

INTEGRACYJNYMI NR 226  

„MAŁEGO EUROPEJCZYKA” 

 

„Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w 

przedszkolu- o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z 

innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie 

lepszy świat...” (Robert Fulgham) 
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Podstawa prawna: 

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach 

prawnych; ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym 

szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie 

Przedszkola, Rozporządzeniu MEN z dnia 07.10.2013 r w sprawie nadzoru 

pedagogicznego, Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach 

 

Źródła opracowania koncepcji: 

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji 

przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru 

pedagogicznego oraz wnioski nauczycieli z pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

 Motto naszego działania 

„Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu- o 

tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, 

marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat...” (Robert Fulgham) 

 

To przekonanie towarzyszy nam na co dzień w naszej pracy. 

Podłożem każdej naszej myśli, działania, planów jest przeświadczenie o największej 

chłonności umysłu dziecka w wieku przedszkolnym. Naszym obowiązkiem jest 

wykorzystać ten czas w rozwoju dziecka najlepiej jak jest to możliwe.  

Dlatego bardzo starannie przygotowałyśmy koncepcję działania mając na względzie to, 

aby przedszkole było miejscem rozwijania naturalnych zdolności dziecka, wspierania go i 

pokazywania mu drogi rozwoju, gdyż parafrazując słowa Roberta Fulghuma jesteśmy 

przekonane, że „to co dziecko naprawdę powinno wiedzieć, musi nauczyć się w 

przedszkolu”.  

Tradycją naszej działalności jest wychowanie i nauczanie dzieci w integracyjnym 

systemie kształcenia. Otaczamy opieką dzieci w wieku od 3 do 5 lat oraz dzieci starsze 

posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zamieszkałe na terenie m. st. 

Warszawy. Wspólnie z rodzicami chcemy stworzyć przedszkole, w którym wszyscy będą 

mieli szansę pełnego rozwoju. 
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 Misja przedszkola – Dlaczego 

istniejemy 

 

 

Najważniejsze dla nas jest: 

 dążenie do jak najlepszego przygotowania dziecka do bezstresowego 

przekroczenia progu szkoły przy zastosowaniu wczesnej diagnozy, zapewnienie 

profesjonalnego i rzetelnego przygotowania dziecka do podjęcia obowiązku 

szkolnego w ścisłej współpracy z rodzicami  

 wspomaganie wszechstronnego rozwoju każdego dziecka zgodnie z jego 

twórczym potencjałem i indywidualnymi możliwościami rozwojowymi w 

atmosferze przyjaźni i poczucia bezpieczeństwa; 

 przygotowanie dzieci do roli obywateli Europy nie zapominając o tradycji i historii 

naszej ojczyzny; kształtowanie postawy przynależności do swojego regionu, kraju 

w zjednoczonej Europie oraz bycia Europejczykiem. 

 diagnozowanie i obserwowanie indywidualnego rozwoju każdego dziecka tak by 

wspierać go na każdym etapie jego życia 

 wspieranie działań wychowawczych rodziców organizując im pomoc i wsparcie 

 podejmowanie działań rozwijających integrację dzieci zdrowych i 

niepełnosprawnych poprzez dostosowywanie programów i metod pracy do 

każdego dziecka, tak aby wszystkie dzieci czuły się u nas kochane, szczęśliwe, 

akceptowane  oraz osiągały sukces na miarę swoich możliwości; 

 kierowanie się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz 

powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi, tak by każde dziecko 

znało swoje prawa i miało świadomość, że jego prawa są szanowane 

 podążanie za postępem, rozwojem i nowoczesnością poprzez wdrażanie rozwiązań 

innowacyjnych (komunikacyjnych i informacyjnych) przynoszących znaczące 

efekty w pracy z wychowankami i współpracy z rodzicami (np. strona internetowa, 

eTwinning, zajęcia z wykorzystaniem technologii informacyjnej) 

 współpraca z rodzicami w tworzeniu optymalnych warunków dla rozwoju dzieci – 

uwzględnianie ich oczekiwań i propozycji 

 współpraca z instytucjami, organizacjami i specjalistami wspierającymi rozwój 

dziecka i działalność przedszkola 

 wykwalifikowana, zaangażowana, odpowiedzialna i kreatywna kadra 

pedagogiczna, ustawicznie doskonaląca swój warsztat pracy, zapewniająca 

dzieciom wychowanie i edukację na najwyższym poziomie 
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 Wartości zasadnicze – w co wierzymy 

"Kto wiele przebywa z dziećmi odkryje, że żaden nasz czyn nie 

pozostaje u nich bez oddźwięku" - J.W.Goethe. 

 Integrację - rozwijanie u dzieci poczucia tolerancji oraz szacunku 

do drugiej osoby, wzajemnego poszanowania, w tym 

niepowtarzalności każdego z nas, życzliwości i szczerości, 

wrażliwości na potrzeby innych 

 Kreatywność –stwarzanie dzieciom jak najwięcej okazji do jej 

rozwijania, ważne jest odkrywanie, eksperymentowanie, właśnie te 

działania będą wymagać od nich indywidualności  i oryginalności  

 Doskonałość – dążenie do rozwijania u dzieci umiejętności i sprawności, tak aby 

same poszukiwały, były twórcze; 

 Wrażliwość- pomaganie dzieciom w dostrzeganiu wartości piękna w sztuce 

(literatura, plastyka, muzyka, taniec ) i w sporcie;  

 Prawdę – uczciwość, dbanie o przestrzeganie zasad i norm 

 Mądrość – wspomaganie dzieci w zdobywaniu wiedzy i umiejętności funkcjonowania 

w życiu 

 Wizja – „Czym chcemy być” 

 

„ Nikt nie rodzi się po raz drugi przedszkolakiem. To, czego nie 

zrobimy dla dzieci,  dla wychowania przedszkolnego, nie zrobimy już 

nigdy... Stymulowanie rozwoju dziecka jest łatwiejsze od liczenia 

późniejszych wad...” 

dr Maria Kielar 

 

Nasze przedszkole: 

 będzie „Przedszkolem dobrego startu w szkole”, miejscem przygotowującym 

dzieci do osiągania dojrzałości szkolnej, a absolwenci naszego przedszkola będą 

dziećmi otwartymi, twórczymi, dobrze przygotowanymi do podjęcia obowiązków 

na kolejnym szczeblu edukacji, dążącymi do osiągania sukcesów oraz radzącymi 

sobie z trudnościami i porażkami; 

 będzie placówką innowacyjną, przyjazną dziecku i rodzinie, mającą na uwadze 

przede wszystkim dobro dziecka, jego bezpieczeństwo i szczęście oraz 

wszechstronny rozwój osobowości; (np .eTwinning, innowacje) 

 będzie zapewniać akceptację każdemu dziecku takim jakie ono jest, a atmosfera tu 

panująca będzie przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec 

odmienności 

 będzie stosowało różnorodne metody mające na celu wyrównywanie szans 

edukacyjnych wszystkich dzieci 
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 stworzy dzieciom możliwość samorealizacji, uczestniczenia w ciekawych i 

twórczych zajęciach w celu poznawania otaczającej rzeczywistości oraz 

zdobywania potrzebnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do życia; 

 zastosuje nowoczesne, aktywizujące metody i formy pracy, zapewniając dzieciom 

możliwość doświadczania, obserwowania oraz tworzenia, co doprowadzi do 

osiągania sukcesów rozwojowych 

 będzie ściśle współpracować z rodzicami, jako partnerami aktywnie 

uczestniczącymi w życiu przedszkola 

 będzie przestrzegać praw dziecka oraz dbać o dobre stosunki międzyludzkie i 

skuteczną komunikację interpersonalną 

 będzie promować zdrowie fizyczne i psychiczne, troszczyć się o zdrowie, 

bezpieczeństwo i harmonijny rozwój dziecka; 

 będzie kształtować u dzieci postawy  prozdrowotne i proekologiczne 

 będzie rozbudzać postawę patriotyczną oraz europejską 

 będzie promować swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym 

 dzięki bazie, wyposażeniu, estetyce pomieszczeń i pięknemu ogrodowi 

przedszkolnemu będzie wpływać na wysoki poziom pracy 

 będzie zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a wszyscy pracownicy naszej 

placówki będą współdziałać ze sobą na rzecz dobra dziecka. 

 Kierunki rozwoju przedszkola:  
Wzmacnianie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez 

upowszechnianie jego specyfiki, osiągnięć oraz rozszerzanie oferty edukacyjnej: 

1) Innowacje pedagogiczne 

2) Europejski program eTwinning 

3) Alternatywne metody pracy: 

 Dziecięca Matematyka prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej  i Zielińskiej 

  Metoda Dobrego Startu- metoda przygotowująca do nauki czytania i pisania 

 Przedszkolaki Krok Drugi Andrzej Kołodziejczyk Wydawnictwo Polska 

Edukacja Dzieci i Młodzieży; 

 Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne- zabawy ruchowe uczące świadomości 

własnego ciała i otaczającej przestrzeni, nawiązanie kontaktu z innymi za 

pomocą dotyku i ruchu 

 Metoda TOC 

 Metoda Story line 

 Arteterapia – terapia przez sztukę 

 Metody wg B. Strauss 

 Edukacja przez ruch D. Dziamskiej 

 Praca szkolna K.Orffa 

 Pedagogika zabawy  

 Muzykoterapia 

4) Programy własne nauczycieli 
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 Strategia „Nasz plan gry” 

 

 

„Wyryj te słowa w swojej pamięci... 

efektywniej uczysz się podczas zabawy.” 

Peter Kline 

 

   Plan realizacji i rozwoju przedszkola na lata 2014-2019 

Cele strategiczne : 

I. Zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju i przygotowanie do 

codziennego życia, tak aby umożliwić mu sukces u progu szkoły z jednoczesnym 

rozwijaniem jego zdolności, predyspozycji i zainteresowań. 

Cele szczegółowe: 

 Poszerzanie oferty edukacyjnej przedszkola umożliwiającej przygotowanie dzieci do 

podjęcia obowiązku szkolnego, dalsze wykorzystywanie alternatywnych metod w 

pracy z dziećmi 

 Prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi angażującymi różne zmysły i kanały 

percepcji, pozwalające na lepsze zrozumienie i zapamiętanie nauczanych treści, mając 

na uwadze to, że im więcej zmysłów zaangażowanych jest w naukę, tym trwalsze są 

efekty  

 Stwarzanie warunków do zabawy, jako jednego z najważniejszych elementów 

wielostronnej aktywności dziecka, właściwej atmosfery dającej poczucie 

bezpieczeństwa 

 Indywidualizacja pracy z każdym dzieckiem, wspomaganie dzieci wolniej 

rozwijających się oraz dzieci zdolnych 

 Dbanie o rozwój emocjonalny dziecka, wspieranie go w rozwiązywaniu problemów, w 

racjonalnym radzeniu sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także w 

łagodnym znoszeniu stresów i porażek; wzmacnianie pozytywnej samooceny 

 Troszczenie się o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa 

w zabawach i grach sportowych; 

 Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym 

oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały 

dla innych;  

 Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności 

wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; 

 Podnoszenie intensywności i skuteczności pracy wyrównawczej w celu 

wyrównywania szans edukacyjnych, 

  Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich 

ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i 

umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej, 
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 Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej 

orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; 

II. Integrowanie dzieci zdrowych i niepełnosprawnych 
Cele szczegółowe: 

 Uwrażliwianie i modelowanie zachowania dzieci zdrowych jako zdolnych do niesienia 

pomocy i do traktowania dzieci niepełnosprawnych jako partnerów 

 Respektowanie indywidulanych różnic w rozwoju dziecka 

 Poszanowanie indywidualności dziecka tzn. jego potrzeb rozwojowych, zdolności, 

zainteresowania, indywidualnych doświadczeń 

 Zapewnienie szczególnej troski dzieciom niepełnosprawnym, wymagającym 

oddziaływań stymulacyjno-kompensacyjnych 

 Kształtowanie podstaw charakteru poprzez uspołecznienie, przestrzeganie norm i 

zasad współżycia w grupie 

 Wzbogacanie bazy dydaktycznej przedszkola 

 Kształcenie nauczycieli zwłaszcza w kierunku pracy z dziećmi ze schorzeniami 

występującymi wśród dzieci chodzących do przedszkola – szczególnie w kierunku 

pracy z dziećmi autystycznymi, których obecnie jest najwięcej 

 Wzbogacanie metod pracy z dziećmi i dostosowywanie ich do indywidualnych 

potrzeb każdego dziecka niepełnosprawnego  

  Kontynuowanie dotychczasowych działań zmierzających do pełnej integracji dzieci 

zdrowych i niepełnosprawnych oraz integracji rodziców,  

  Wspieranie rodziców w wychowaniu i nauczaniu dzieci niepełnosprawnych,  

 Włączanie dzieci i rodziców dzieci niepełnosprawnych we wszystkie działania w 

przedszkolu oraz umożliwianie dzieciom prezentowanie swoich umiejętności poza 

przedszkolem.  

III. Edukowanie europejskie oraz rozbudzanie poczucia przynależności społecznej, 

postawy patriotycznej poprzez wprowadzanie w świat przeżyć, emocji, piękna, 

doświadczeń i odkryć związanych z historią, tradycją i kulturą ojczyzny 
Cele szczegółowe: 

 Rozbudzenie świadomości europejskiej,  

 Zainteresowanie Europą oraz państwami Unii Europejskiej, ich mieszkańcami, 

kulturą, sztuką, architekturą.  

 Kształtowanie uczuć patriotycznych poprzez ukazywanie piękna kraju ojczystego oraz 

poczucie bycia obywatelem Europy. 

 Kształtowanie u dzieci tożsamości narodowej, miłości do ojczyzny, poszanowania dla 

polskiego dziedzictwa kulturowego 

 Dostarczanie dzieciom podstawowych wiadomości o Unii Europejskiej 

 Kształtowanie szacunku i tolerancji do przedstawicieli różnych narodów poprzez 

poznanie wybranych państw członkowskich 

 Kształtowanie poczucia dumy z faktu przynależności do Unii Europejskiej 
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IV. Angażowanie dzieci w proces uczenia się i nauczania poprzez stosowanie 

aktywnych metod: TOC i Story Line 
Cele szczegółowe: 

 Wspieranie dzieci w procesie nabywania umiejętności jasnego komunikowania się z 

innymi, określania i wyrażania własnych potrzeb, dążenia do celu i przewidywania 

konsekwencji zdarzeń  poprzez zastosowanie narzędzi logicznego myślenia (gałązka 

logiczna, chmurka i drzewko ambitnego celu) 

 Przygotowanie dzieci do podejmowania świadomych decyzji 

 Rozwijanie szacunku i empatii 

 Uczenie planowania celów, planowania działań i współpracy z innymi 

 Doskonalenie kompetencji społecznych, uczenie współdziałania, negocjowania, 

dyskutowania 

 Pogłębianie u dzieci zdobytej wiedzy, jej operatywności i trwałości, pobudzeniu do 

działania 

 Pobudzanie aktywności dzieci w sferze percepcyjnej, ruchowej, werbalnej i 

emocjonalno-motywacyjnej 

 Dbanie o samodzielną aktywność dzieci 

 Wykorzystywanie dziecięcego naturalnego entuzjazmu, wiadomości i doświadczeń 

nabytych poza przedszkolem 

 Stwarzanie z dziećmi bogatego środowiska edukacyjnego, pozwalającego 

podejmować różnorodną aktywność  

 Stwarzanie różnorodnych okazji do ujawniania i rozwijania indywidualnych  

zainteresowań, wyobrażeń i możliwości rozwojowych 

 Inspirowanie dzieci do twórczego poszukiwania informacji w toku 

eksperymentowania, obserwowania, stawiania pytań, wnioskowania 

 Przygotowywanie dzieci do roli ucznia 

 Zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do życia w otaczającej 

rzeczywistości, osiąganie przez dzieci sukcesów poprzez zabawę 

 

 Kodeks Grzecznego Przedszkolaka: 
Kodeks Grzecznego Przedszkolaka zawarty jest w Statucie placówki i odnawiany na 

corocznych zebraniach z rodzicami.  

 Program Adaptacyjny: 
W Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 realizowany jest program 

adaptacyjny dzieci nowo przyjętych "Uśmiechnięty przedszkolak” mający na celu 

bezstresowe dla dziecka przekroczenie progu przedszkola. 

Cele programu: 

1. Wspomaganie dziecka w poznawaniu zasad funkcjonowania przedszkola.  

2. Nawiązanie serdecznego kontaktu w relacjach: nauczyciel – dziecko, nauczyciel – 

rodzic.  

3. Przygotowanie rodziców do udzielania dziecku wsparcia.  
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4. Ukształtowanie pozytywnego wizerunku przedszkola.  

5. Zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa  

6. Umożliwienie nawiązania różnorodnych interakcji dziecka z otoczeniem 

przedszkolnym. 

 Model Absolwenta: 
Nasz wychowanek kończący przedszkole i rozpoczynający 

naukę w szkole podstawowej : 

1) Ma poczucie własnej wartości 

2) Jest twórczy, radosny i ciekawy świata 

 otwarty na nowe doświadczenia  

 eksperymentuje, umie słuchać siebie i innych 

 umie współdziałać w zespole dla osiągnięcia 

wspólnego celu 

 ma bogatą wyobraźnię 

 jest gotowy szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań 

 z radością podejmuje różnorodne aktywności zgodnie z własnymi potrzebami i 

zainteresowaniami 

3) Jest uczciwy i prawdomówny 

 życzliwy i koleżeński 

 szczery 

 szanuje własność swoją i innych 

 wrażliwy i opiekuńczy 

4) Jest odpowiedzialny i obowiązkowy 

 zna i stosuje prawa i obowiązki wynikające z roli dziecka w przedszkolu i w rodzinie 

 jest odpowiedzialny za własne postępowanie 

 przestrzega ustalonych zasad i norm współżycia w grupie 

 rozumie innych 

 dba o higienę swoją i środowiska 

 unika zagrożeń 

5) Jest kulturalny, tolerancyjny i wrażliwy 

 zna i stosuje zasady kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach 

 nie używa słów obraźliwych i wulgarnych 

 szanuje innych ludzi, także „sprawnych inaczej” starając się nie urazić ich swym 

zachowaniem 

 ma poczucie partnerstwa – równego i sprawiedliwego traktowania siebie nawzajem 

 okazuje szacunek do symboli narodowych i religijnych 

6) Jest samodzielny i zaradny 

 planuje swoje działania 

 przyjaźnie nastawiony do uczenia się i podejmowania wysiłku intelektualnego 

 potrafi korzystać ze swojej wiedzy 

 jest samodzielny w codziennych czynnościach 

 gotowy do podjęcia z sukcesem edukacji szkolnej 



10 

 

7) Jest krytyczny wobec siebie i innych 

 potrafi ocenić różne sytuacje i adekwatnie się do nich zachować 

 rozumie konsekwencje swojego postępowania 

 odróżnia fikcję od świata realnego 

 nie jest obojętny wobec niewłaściwych zachowań rówieśników, stara się kulturalnie 

zwracać im uwagę 

Przedszkole interesuje się losami swoich absolwentów poprzez różne formy działalności – 

współpraca ze szkołą, z rodzicami, ze środowiskiem; 

 

 Rozwój kadry pedagogicznej 
• Podnoszenie przez nauczycieli kwalifikacji i zdobywanie dodatkowych umiejętności 

poprzez udział w warsztatach, kursach, szkoleniach  

• Zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego  

• Doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystaniem w swej pracy  

technologii informacyjnej i komunikacyjnej 

 

 Współpraca z rodzicami 
Rodzice w naszym przedszkolu traktowani są jako partnerzy w procesie wychowania. 

Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami 

wychowanków. 

Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest: 

 Dążenie do jedności oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i 

środowiska rodzinnego, 

 Wszechstronny rozwój dziecka, 

 Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami, 

 Informowanie o kierunkach pracy przedszkola, zapoznanie rodziców z 

realizowanymi w przedszkolu programami pracy dydaktyczno-wychowawczej, 

 Przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu, 

 Wspieranie rodziców celu osiągnięcia przez dziecko gotowości do podjęcia 

nauki w szkole  (np. konsultacje) 

 Przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w 

rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod 

udzielania dziecku pomocy, 

 Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych, 

 Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola, 

 Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola, 
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 Promocja placówki 
Działania promocyjne obejmują: 

 Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli innych placówek oraz studentów uczelni 

wyższych 

 Współpraca z administracją rządową i samorządową w organizowaniu konferencji i 

szkoleń 

 Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich 

pracowników przedszkola, 

 Dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym, 

 Organizacja uroczystości i konkursów międzyprzedszkolnych o charakterze lokalnym, 

 Prowadzenie strony internetowej placówki, 

 Prezentacja wydarzeń mających miejsce w przedszkolu w lokalnych mediach, prasie 

 

 Współpraca ze środowiskiem lokalnym 
Współpraca z ośrodkami, opieką których objęte są dzieci z orzeczeniami do kształcenia  

specjalnego:  

• Fundacja Synapsis  

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Marywilska 44  

• Ośrodek Rehabilitacyjny „Krasnal”  

• Ośrodek Wczesnej Interwencji ul. Pilicka 21  

• Polskie Stowarzyszenie Terapeutów SI  

Współpracujemy z instytucjami: 

 Białołęcki Ośrodek Kultury 

 Białołęcki Ośrodek Sportu 

 Biblioteka Nautilus 

 Ośrodek Pomocy Społecznej dla dzielnicy Białołęka 

 Straż Pożarna 

 Policja 

 Szkoły Podstawowe na terenie dzielnicy Białołęka  

 Fundacja Dzieci Niczyje 

 Fundacja ABCXXI 

 Hospicjum Domowe – akcja Pola Nadziei 

 Towarzystwo Nasz Dom – akcja Góra grosza 

 Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze przy ulicy Mehoffera w Warszawie 

 Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego 

 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej 
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 REALIZOWANE PROGRAMY 

I. Program wychowania przedszkolnego realizowany przez wszystkie oddziały – ,,ZANIM 

BĘDĘ UCZNIEM” – Elżbiety Tokarskiej i Jolanty Kopała –Wydawnictwo Edukacja Polska.  

II. Programy dodatkowe, wzbogacające w/w program:  

1. ,,Dziecięca Matematyka” prof. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska Wydawnictwo 

WSiP;  

2. ,,Wzory i obrazki” program rozwijający percepcję wzrokową – Marianne Frostig, David 

Horne;  

3. ,,Przedszkolaki krok drugi” Andrzej Kołodziejczyk Wydawnictwo Polska Edukacja Dzieci 

i Młodzieży;  

4. Program edukacji ekologicznej m.st. Warszawy dla dzieci w wieku przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym J. Dybyłowska, E. Pytlak, H. Waszkiewicz;  

5. Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami 

rozwoju – Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska.  

III. Programy samodzielnie opracowane lub we współpracy z innymi nauczycielami 

jako programy realizowane dodatkowo, poszerzające podstawę programową:  

1. „Uśmiechnięty przedszkolak” program adaptacyjny – Karolina Biernat, Krystyna  

Kozłowska;  

2. ,,Przeciwdziałanie agresji wśród dzieci w wieku przedszkolnym” program  profilaktyczny 

– Izabella Szczypińska;  

3. ,,Z przedszkolakiem po Europie” program rozwijania świadomości europejskiej wśród 

dzieci w wieku przedszkolnym – Agnieszka Ciołek, Elżbieta Karwowska-Godun; 

4. „Play Learn and Grow...Together”  – program nauczania języka angielskiego – mgr Dorota 

Kozak; 

5. „Mały Europejczyk odkrywa siebie” – program zajęć artystyczno-twórczych – mgr Joanna 

Pacholczyk-Mizdalska; 

6. „Muzyka, ruch i mowa” – program wspomagający rozwój mowy dzieci w wieku 

przedszkolnym – mgr Jolanta Cechowska, mgr Teresa Gozdek. 

Kryteria sukcesu: 
1. Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.  

2. Wzrost efektywności pracy nauczycieli, dobra współpraca w zespole.  

3. Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.  

4. Zadowolenie rodziców z oferty edukacyjnej przedszkola, dobra opinia o  działalności 

przedszkola.  

5. Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.  

6. Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.  

7. Stałe wzbogacanie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne,   multimedia.  
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 Planowane działanie w okresie najbliższych lat: 

 dostosowanie bazy przedszkola do wybranej koncepcji pracy, 

 doskonalenie warsztatu pracy kadry pedagogicznej i jej umiejętności zgodnie z 

potrzebami określonymi w koncepcji (udział w warsztatach i szkoleniach) 

 efektywne współdziałanie ze środowiskiem lokalnym i z rodzicami warunkiem 

jakościowego rozwoju przedszkola 

 poszukiwanie nowych i ciekawych metod w pracy z dziećmi 

 

 

 UWAGI O REALIZACJI KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA: 

 koncepcja jest otwarta i powinna być modyfikowana 

 koncepcja jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie Przedszkola nr 226 

 koncepcję zatwierdza Rada Pedagogiczna 

 zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, Dyrektora 

przedszkola i Rady Rodziców 

 uszczegółowieniem Koncepcji pracy przedszkola jest Roczny Plan pracy przedszkola 

 koncepcja obowiązuje od 1 września 2014 roku do 31 sierpnia 2019  roku. 

 


