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Przedszkole tworzy warunki do wielostronnego rozwoju dziecka oraz zapewnia 
bezpieczeństwo i opiekę, wychowanie i edukację na dobrym poziomie poprzez: 
 
• zapewnienie każdemu dziecku bezpieczeństwa i opieki oraz higienicznych warunków 

pobytu, 
• wspomaganie rodziców w sprawowaniu opieki i wychowywaniu ich pociech poprzez 

wymianę informacji o dziecku oraz organizowanie warsztatów i mitingów, doskonalących 
wiedzę o wychowaniu dziecka, 

• ujednolicenie oddziaływań wychowawczych i opiekuńczych z domem rodzinnym, 
• realizowanie jasno określonego i akceptowanego przez rodziców systemu wychowawczego, 
• włączenie rodziców w życie przedszkolne i w prace na rzecz przedszkola, 
• systematyczną wymianę informacji, rodzic – nauczyciel, dotyczących rozwoju dziecka, 
• otoczenie, w miarę potrzeby, dzieci i rodziców opieką, zapewnienie im dyskrecji, 
• wyposażenie zorganizowanych wspólnie z dziećmi kącików zainteresowań w różnorodny 

sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne dostosowane do możliwości rozwojowych i 
zainteresowań wychowanka, 

• działania prozdrowotne oraz zapewnienie każdemu możliwości korzystania z łazienki i 
kącika odpoczynku, zgodnie z indywidualną potrzebą, 

• promocja zdrowia i edukacja ekologiczna, 
• zapewnienie każdemu dziecku życzliwości, poszanowania godności osobistej, 

indywidualności w kontaktach i procesie dydaktyczno-wychowawczym, 
• dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych zainteresowań, możliwości i chęci 

dziecka, 
• projektowanie sytuacji edukacyjnych stosownych do indywidualnych możliwości dziecka, 

sugerowanie kart pracy o trzech stopniach trudności do wyboru przez dziecko oraz 
dostosowanie form i metod pracy do potrzeb wychowanków (zabawowy charakter), 

• pomaganie każdemu w tworzeniu przez niego pozytywnego obrazu samego siebie, w tym 
szacunku do siebie i innych, 

• zapewnienie dziecku możliwości izolacji, spokoju i intymności, 
• umożliwienie wychowankom prawa do wypowiadania własnych sądów, kontaktów 

interpersonalnych, poczucia własnej tożsamości, między innymi przez oznaczenie 
wieszaczka w szatni i w łazience  

• zapewnienie dziecku ciągłości edukacji przedszkolnej przez 4 lata, 
 

Dzieci osiągają sukcesy adekwatnie do swoich możliwości rozwojowych poprzez: 
 
• realizację celów i zadań edukacyjnych, wynikających z przepisów prawa 
• takie planowanie sytuacji edukacyjnych, które umożliwiają dzieciom nabywanie 

różnorodnych umiejętności, doświadczeń, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i 
możliwościami, 

• wzbogacenie oferty programowej przedszkola, na życzenie rodziców, o zajęcia dodatkowe 
(j. angielski, gimnastykę korekcyjną, zajęcia taneczne i rytmiczne), 

• diagnozowanie rozwoju wychowanka na podstawie systematycznych obserwacji  
• czynionych przez nauczycielkę oraz kart pracy,  
• możliwość stałych rozmów z nauczycielkami na temat rozwoju, postępów lub trudności z 

wychowankiem, 
• włączenie dzieci do wykonywania określonych prac samoobsługowych oraz prac na rzecz 

kolegów z grupy, 
• czynny udział w życiu przedszkola. 
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Sprawne i skuteczne zarządzanie przedszkolem przez: 
 
• dostosowanie godzin pracy przedszkola do potrzeb rodziców,  
• zamieszczania na tablicy informacyjnej dla rodziców oraz dla personelu wszystkich 

bieżących informacji z życia przedszkola, 
• umożliwienie rodzicom codziennego wejścia do sal grupowych, 
• opracowany plan nadzoru pedagogicznego, program rozwoju placówki oraz standardy 

oceny pracy pracowników przedszkola, 
• okresowe, organizowanie spotkań rady pedagogicznej w celu dokonania podsumowania 

dotychczasowej pracy lub wewnętrznego dokształcania nauczycieli, zgodnie z 
zatwierdzonym na początku roku szkolnego planem spotkań rad pedagogicznych, 

• prawidłowe relacje między dziećmi, rodzicami a pracownikiem przedszkola. 
 

 
1 stycznia 2015 r. 

 
                                                                                             Dyrektor Przedszkola 

 

 


