Koncepcja Miejskiego Przedszkola nr 11 „Tęczowy zakątek” na lata 2016-2021

Nasza misja:
„Dzieciństwo w kolorach tęczy”

ZADANIA DO REALIZACJI I TERMINY ICH REALIZACJI
1. Partnerska współpraca przedszkola i rodziny na rzecz rozwoju dzieci.
Cele realizacji priorytetu:
 tworzenie działań sprzyjających współpracy przedszkole- rodzina,
 podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców, wspieranie rodziny w jej
działaniach,
 określenie i uwzględnianie wzajemnych oczekiwań i potrzeb,
 zaplanowanie współpracy wszystkich uczestników wychowania jako warunek
podniesienia jakości pracy przedszkola.
Lp
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

Zadanie
Organizacja zebrań z rodzicami, dni pedagogicznych, zajęć otwartych.
Udział w posiedzeniach zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Organizacja festynów rodzinnych, zawodów sportowych z rodzinami.
Aktywny udział rodzin w przygotowanie świętowania: pasowania na
przedszkolaka, jasełek, mikołajek, dni rodziny.
Podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców :
- organizacja warsztatów ze specjalistami;
- udostępnianie na stronie przedszkola filmów propagujących wychowanie
bez przemocy;
- udzielanie doraźnej pomocy przez specjalistów (psycholog, logopeda,
pedagog terapeuta)
Włączanie Rodziców do realizacji programów i akcji odpowiadających na
potrzeby środowiska.
Opracowanie i wdrożenie kontraktu wzajemnych oczekiwań RodziceNauczyciele- modyfikacja w każdym roku.
Udział rodziców w opracowaniu Polityki bezpieczeństwa przedszkola
oraz w opracowywaniu i zatwierdzaniu programów wychowawczych i
profilaktycznych.
Prowadzenie zabaw adaptacyjnych w ramach programu adaptacyjnego dla
dzieci i ich rodziców pod hasłem „Tak wesoło jest w przedszkolu”.
Udział w realizacji programu „Przedszkolak Tygodnia”.
Przedstawianie dzieciom zawodów, zainteresowań, umiejętności.
Promowanie wartości edukacji przedszkolnej.

Termin realizacji
2016-2021
2016-2021

2016-2021

2016-2021
2016-2021

Czerwiecsierpień 20162021
2016-2021

1

8.
9.

Udział w Teatrze Rodzica- przygotowanie przedstawienia dla dzieci.
Organizacja Kącika Rodzica- biblioteczka dla rodzica.

2016-2021
2016-2021

10.

Wspieranie rodziny w sytuacjach trudnych, zapobieganie patologiom.
Udzielanie pomocy materialnej, doraźnej, specjalistycznej.

2016-2021

2. Wspieranie rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem.
Cele realizacji priorytetu:
 dostosowanie bazy przedszkola, procedur do zapewnienia bezpiecznych warunków
do pracy i zabawy,
 prawidłowa organizacja procesów wspomagania rozwoju dzieci,
 promowanie zdrowego stylu życia - zdrowie psychiczne, fizyczne, społeczne,
 poszerzanie oferty edukacyjnej przedszkola umożliwiającej przygotowanie dzieci do
nauki w szkole,
 wspieranie nauczycieli w kreowaniu własnej osobowości zawodowej,
 doskonalenie wszystkich pracowników w zakresie umiejętności zapewniania
bezpiecznych warunków.
Lp.
1.

Zadanie
Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków:
-dokonywanie systematycznych przeglądów bhp,
- dostosowanie sprzętu do wzrostu dzieci
- sprzęt i zabawki z wymaganymi atestami
- stosowanie zaleceń dotyczących diety
Przeprowadzenie warsztatów informacyjno- praktycznych
pt. „Pierwsza pomoc przedmedyczna wśród dzieci” skierowana dla dzieci
5-6 letnich ze wszystkich przedszkoli w Zielonej Górze.
Uzyskanie Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

Termin realizacji
2016-2021

4.

Opracowanie i wdrożenie programu doskonalącego sprawność ruchową
dzieci- przeprowadzenie wrocławskiego testu sprawności fizycznej,
włączenie rodziców i UZ w realizację działań.

2016-2021

5.

Planowanie i organizacja pracy zgodnie z przepisami BHP, zasadami 2016-2021
HACCP. Przestrzeganie przyjętych w przedszkolu procedur dotyczących
bezpieczeństwa:
 procedura zapewniania bezpieczeństwa i zdrowia dzieciom podczas
pobytu w przedszkolu i poza placówką
 w sprawie postępowania personelu w sytuacji wystąpienia zdarzenia
wypadkowego dzieci, ewakuacji dzieci i pracowników
 mycia i dezynfekcji zabawek, pomocy dydaktycznych
wykorzystywanych przez dzieci
Realizacja programów:
a. edukacji przedszkolnej
2016-2021
 Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój dziecka
2016-2021
b. wychowawczo- dydaktycznych przyjętych do realizacji w MP nr 11
 Roczne programy wychowawcze grup (dostosowane do potrzeb danej

2.

3.

6.

Marzec-kwiecień
2016-2021
2017
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7.

8.

9.

10.
11.

12.

grupy)
 Program współpracy ze środowiskiem
 Program współpracy z rodzicami
 Program współpracy ze szkołą
 Wcześniejszej adaptacji dzieci do przedszkola
c. finansowanych ze środków Miasta Zielona Góra w ramach
Zielonogórskiego Programu Wyrównywania Szans Rozwojowych Dzieci
i Młodzieży
 Rozwijające uzdolnienia dzieci
 Wspomagające rozwój dzieci
Działalność innowacyjna:
 Kontynuacji innowacji pedagogicznej : „Przedszkolak Tygodnia”.
 Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej do realizacji
w poszczególnych grupach wiekowych i w zakresie: twórczości dziecięcej
z wykorzystaniem metod aktywizujących, twórczych, pedagogiki zabawy.
Stwarzanie
warunków
rozwoju
indywidualnych
uzdolnień
i zainteresowań:
 oferta dodatkowych zajęć , plastycznych, muzycznych, literackich,
badawczych, teatralnych, innych- według zainteresowań dzieci.
 Organizacja ekspozycji wytworów aktywności dziecięcej:
- wystawy prac plastycznych wszystkich dzieci w przedszkolu
i środowisku,
 wystawianie teatrzyków, programów artystycznych w przedszkolu
i środowisku,
 organizacja „Tęczowe dni”- przeglądy taneczne, teatralne, festiwale
piosenki grup, wystawy prac plastycznych, zdjęć, itp. według
opracowanych scenariuszy „Tęczowe dni” w ścisłej współpracy
z rodzicami dzieci,
 organizacja imprez i uroczystości przedszkolnych.
Stosowanie w codziennej pracy nauczycielek w grupie zróżnicowanych
metod (lub ich elementów) pracy dostosowanych do potrzeb, możliwości
i zainteresowań dzieci np.:
W. Sherborne, R. Labana, K. Orffa, M. Frostig, Batii Straus, kinezjologii
edukacyjnej, M. Bogdanowicz, E. Gruszczyk- Kolczyńskiej, pedagogiki
zabawy, Ireny Majchrzak, planu Daltońskiego, i innych.
Systematyczne przeprowadzanie warsztatów twórczych w grupach
i międzygrupowych
Realizacja Planu stałych imprez i uroczystości przedszkolnych,
uwzględniającego następujące przedsięwzięcia:
 inauguracja Roku Szkolnego, Pasowanie na Przedszkolaka,
 obchody Dni Zielonej Góry, Dzień KEN, Święto Niepodległości,,
 Andrzejki, Mikołaj w przedszkolu, Bal Karnawałowy,
 Wigilia Przedszkolna oraz Jasełka w poszczególnych grupach
 Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Pluszowego Misia,
Dzień Kota, Powitanie wiosny, Dzień Dziecka,
 dni otwarte przedszkola,
 festyny rodzinno- środowiskowe,
 uroczystość pożegnania dzieci z grupy najstarszej.
Udział dzieci w przedsięwzięciach organizowanych przez inne jednostki :

2016-2021

2016-2021
2016-2017
2017-2021
2016-2021

2016-2021

2016-2021
2016-2021

2016-2021
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 przeglądy: piosenki, taneczne, teatralne, sportowe,
 konkursy.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z priorytetem: m. in.
doskonalenie warsztatu pracy, stosowanie atrakcyjnych metod i form
pracy z dzieckiem w grupie.
 opracowanie i realizacja pięcioletniego Planu doskonalenia zawodowego
 organizacja szkoleniowych rad pedagogicznych z udziałem rad
pedagogicznych z innych przedszkoli
 doskonalenie indywidualne,
 sprawnie działający WDN MP Nr 11, współpraca z WDN przedszkoli
nr 14, nr 8, nr 6 –wymiana doświadczeń, wspólne rady szkoleniowe
 współpraca z ODN, PPP, UZ, specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu.
Dokształcanie pracowników niepedagogicznych w zakresie:
 znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 praw dziecka,
 stosowania procedury Niebieskiej Karty,
 profilaktyki chorób.
Dokonywanie ewaluacji wewnętrznej według planu nadzoru
pedagogicznego. Uwzględnianie wyników i wniosków w tworzeniu
i realizacji kolejnych planów pracy
Organizowanie spotkań absolwentów
Badanie losów absolwentów, ankietowanie, wywiady.

13.

14.

15.

2016-2021

2016-2021

2016-2021

Wrzesieńpaździernik
2016-2021

3. Aktywne funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
Cele realizacji priorytetu:







integracja przedszkola ze środowiskiem lokalnym,
promowanie osiągnięć przedszkola, jego wychowanków i nauczycieli,
Pozyskiwanie środków finansowych,
włączanie rodziców w życie przedszkola,
kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka jako członka społeczności lokalnej
i regionalnej.

Lp.

Zadanie

Termin realizacji

1.

Realizacja programów i planów pracy:
2016-2021
Program współpracy ze środowiskiem, w tym:
 ze służbami specjalistycznymi:
Komendą Miejską Policji - realizacja programu: „Bezpieczny
Przedszkolak”, pogadanki, prelekcje kształtujące bezpieczne
zachowania w sytuacjach trudnych
Komenda Straży Pożarnej: wizyty dzieci na terenie Komendy Straży
Pożarnej, wizyty strażaków w przedszkolu (pogadanki dotyczące
przeciwdziałaniu pożarom, sposobów alarmowania i zachowania
podczas pożarów, itp.), przeprowadzanie ewakuacji przeciwpożarowej,
itp.
 z Wojewódzką Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną:
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2.

udział w realizacji programów: „Czyste powietrze wokół nas”,
„Zapobieganie wszawicy”, innych
z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną
udział w programach wynikających z bieżących potrzeb placówki

Przedsięwzięcia organizowane wspólnie z instytucjami i organizacjami
działającymi w środowisku lokalnym:

2016-2021



3.

4.

z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli - wspólna realizacja
warsztatów
edukacyjno-informacyjnych
„Pierwsza
pomoc
przedmedyczna” wśród przedszkolaków
 ze szkołami podstawowymi- łagodzenie przejścia w kolejny etap
edukacyjny
 z Uniwersytetem Zielonogórskim- realizacja programu współpracy
z Wydziałami Artystycznymi, Psychologii, Pedagogiki, Prawa:
organizowanie i wspólne przeprowadzanie warsztatów, zajęć rytmiki,
festynów okolicznościowych; umożliwianie realizacji praktyk
studenckich
 z Biblioteką Wojewódzką, Domem Harcerzawarsztaty plastyczne dla dzieci, czytanie
 ze szkołami ponadpodstawowymi- czytanie, warsztaty teatralne
 z Domem Kombatanta
 Muzeum , Teatr, Filharmonia- odbiór sztuki, lekcje muzealne, występy
 realizacja zadań Miasta Zielona Góra w zakresie badań
przesiewowych wad wzroku i postawy, słuchu i profilaktyki higieny
jamy ustnej
 akcje charytatywne,
Pola Nadziei, Szlachetna Paczka, Góra Grosza, pomoc zwierzętom
ze schroniska
Organizacja uroczystości jubileuszu 55-lecia przedszkola- promocja
2016-2021
placówki w środowisku lokalnym
Bieżąca prezentacja osiągnięć dzieci na stronie internetowej, na fb

2016-2021

Koncepcję przyjęto do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 31 sierpnia 2016r.
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