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KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI
I Praca z dziećmi
Zadanie

Forma realizacji

Termin

Odpowiedzialny

Adaptacja

Organizowanie warunków działalności przedszkola pozwalających na zapewnienie

Cały rok

Nauczyciel i pomoc

dziecka w

poczucia bezpieczeństwa i akceptacji przedszkola przez dzieci ( i rodziców).

Cały rok

Nauczyciel

IX

Nauczyciel

przedszkolu
Tworzenie warunków wychowawczych i edukacyjnych zapewniających
wspomaganie oraz ukierunkowanie dzieci rozwoju dzieci niepełnosprawnych
zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
Rozwijanie

Obserwacja dzieci grup młodszych i diagnozowanie umiejętności, potrzeb poprzez

zdolności.

obserwację dzieci, analizę wytworów działalności dziecięcej (arkusz
obserwacyjny)
Diagnoza gotowości szkolnej (arkusz diagnostyczny)

I/II
V/VI
IX, IV

Wspomaganie
i edukacja
dziecka

Dostosowanie wyposażenia sal do potrzeb rozwijania potencjału dzieci.

Według potrzeb

Nauczyciel

Umożliwianie dzieciom swobodnego wyboru aktywności.

Cały rok

Nauczyciele

Dostosowanie oferty zajęć dodatkowych do potrzeb, możliwości i zainteresowań

Cały rok

dzieci.

prowadzący zajęcia
dodatkowe
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Uczenie dzieci

Budzenie naturalnej aktywności dziecka do rozpoznawania i radzenia sobie

wyrażania

z emocjami.

uczuć i emocji

Wykorzystanie metody bajkoterapii w celu rozpoznawania i nazywania emocji,
oraz radzenia sobie z nimi.

Rozwijanie

Przybliżenie dzieciom „Praw Dziecka”.

pozytywnych

Cały rok

Nauczyciel

Cały rok

Nauczyciel

IX

Nauczyciel

Cały rok

cech
charakteru

str. 2

Wykorzystywanie zabaw budujących pozytywne cechy charakteru.

Nauczyciel

Cały rok

Nauczyciel

Realizacja projektów edukacyjnych promujących zdrowy i bezpieczny tryb życia.

Cały rok

Nauczyciel i pomoc

Uczestnictwo w programach profilaktycznych.

Cały rok

Nauczyciel i pomoc

Wprowadzenie i modyfikowanie „systemów motywacyjnych” zgodnie z
możliwościami i potrzebami dzieci z włączeniem dzieci niepełnosprawnych.
Promowanie
zdrowego
i bezpiecznego
stylu życia
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II. Praca z rodzicami
Zadania

Forma realizacji

Termin

Odpowiedzialny

Poszukiwanie

Zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy

Cały rok

Nauczyciel

efektywnych

wychowawczo- dydaktycznej.
Cały rok

Nauczyciel

Cały rok

Nauczyciel

Cały rok

Nauczyciel

Organizowanie konsultacji ze specjalistami tj. logopeda, pedagog specjalny.

Cały rok

Nauczyciel

Udział rodziców w spotkaniach otwartych, warsztatach oraz radach szkoleniowych.

Cały rok

Nauczyciel

sposobów komunikacji
z rodziną

Przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.
Prezentacja na stronie www placówki aktualności z życia przedszkola.
Ujednolicenie działań przedszkola i domu rodzinnego poprzez obustronną wymianę
informacji.

Podnoszenie
świadomości
edukacyjnej rodziców

i pomoc

poprzez pedagogizację.
Włączanie rodziców w
działania przedszkola

Angażowanie rodziców w życie przedszkola i grupy (uroczystości, konkursy).

Cały rok

Zachęcanie rodziców do działalności na rzecz przedszkola (drobne naprawy sprzętu,

Cały rok

mebli, zabawek).
Rodzina na medal-udział rodziców na zajęciach otwartych oraz warsztatowych.
„Klub czytających rodzin” – czytanie przez rodziców, dziadków ulubionych bajek,
książek oraz innych utworów literatury pięknej.
Budzenie atmosfery
wzajemnego zaufania

Zbieranie oczekiwań rodziców, jawność działań. Wymiana informacji, doświadczeń.

Nauczyciel i
pomoc
Nauczyciel

Cały rok
Cały rok
Cały rok

Nauczyciel
i pomoc
Nauczyciel
Nauczyciel
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III. Praca ze środowiskiem lokalnym
Zadanie
Forma realizacji
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Termin

Odpowiedzialny

Współpraca z innymi

Uczestniczenie w imprezach ze Specjalnym Ośrodkiem

Zgodnie z harmonogramem imprez i

Nauczyciel

Placówkami

Wychowawczym na terenie naszej posesji

uroczystości zaplanowanych

i pomoc

i zatwierdzonych w danym roku.
Zapraszanie uczniów pierwszych klas szkoły podstawowej na

Zgodnie z miesięcznymi planami

przedstawienia przedszkolaków.

pracy.

Nauczyciel

Współpraca z Biblioteką

Współdziałanie w realizacji edukacji czytelniczej poprzez:

Cały rok

Nauczyciel

Publiczną

- spotkania biblioteczne, spotkania czytelnicze na terenie

Cały rok

Nauczyciel i

przedszkola, konkursy, wycieczki, zajęcia edukacyjne
- realizacja założeń ogólnopolskiej kampanii społecznej
„Cała Polska czyta dzieciom” na terenie przedszkola.
Współpraca z

Współdziałanie w realizacji wychowania obywatelskiego i

instytucjami: Straż

szeroko rozumianego bezpieczeństwa poprzez: spotkania

Miejska, Straż Pożarna,

edukacyjne w przedszkolu, wycieczki, konkursy itp.

pomoc

Policja
Udział w akcjach

Zbiórka pokarmu dla zwierząt z grudziądzkiego schroniska

IX/X

Nauczyciel

charytatywnych na

„Zakrętki info” – zbiórka plastikowych nakrętek (dochód

Cały rok

i pomoc

rzecz środowiska

przeznaczony na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla

Nauczyciel

lokalnego

niepełnosprawnych dzieci).

i pomoc

Promocja przedszkola

Zamieszczanie informacji z życia przedszkola na:
- stronie internetowej przedszkola

Cały rok

Nauczyciel
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IV. Działania nauczycieli

Zadanie

Forma realizacji

Termin

Odpowiedzialny

Rozwój osobisty

Ciągły rozwój osobisty nauczycieli poprzez:

Cały rok

Nauczyciel

Cały rok

Nauczyciel

- doskonalenie
- wymiana doświadczeń
- współpraca ze specjalistami
- gromadzenie doświadczeń
-samokształcenie, samodoskonalenie
Praca z dziećmi

Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez:

i pomoc

- poznawanie i rozwijanie zdolności i zainteresowań
- wspomaganie dziecka
-stymulowanie rozwoju dziecka
- dostosowanie wymagań do możliwości dzieci
Organizacja

Organizowanie przestrzeni edukacyjnej bogatej w inspirujące materiały i pomoce.

przestrzeni

Organizowanie wycieczek, warsztatów dla nauczycieli i rodziców, występów,

edukacyjnej

konkursów, przeglądów imprez sportowych.

warsztatu pracy

Cały rok

Nauczyciel
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V. Organizacja pracy i baza przedszkola

Zadanie

Formy realizacji

Termin

Odpowiedzialny

Udoskonalanie

Zakup zabawek i pomocy dydaktyczno-edukacyjnych służących do

Cały rok

Dyrektor

wyglądu

wyposażenia istniejących i stworzenia nowych kącików zabaw.

Cały rok

Dyrektor,

i funkcjonalności
sal zajęć.
Udoskonalanie

Zakup gier edukacyjnych i pomocy dydaktycznych służących rozwijaniu

funkcjonalności

zdolności i umiejętności dzieci niepełnosprawnych.

gabinetów
terapeutycznych

Nauczyciel

