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WE WŁOCŁAWKU 

 

 
       Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny rozwój. Traktujemy każde dziecko indywidualnie. 

Sprawiamy, że są kochane, uśmiechnięte i radosne. W naszym przedszkolu dzieci bawiąc się, pracując 

twórczo, zdobywają nowe doświadczenia i z chęcią chodzą do przedszkola.                                                   

Wspieramy kreatywność i pomagamy rozwijać talenty. Podstawą naszej pracy jest współpraca                       

z rodziną i wartości z nią związane. 
Nasze atuty:  

-   kompetentna doświadczona kadra,  

-   wysoki poziom gotowości szkolnej absolwentów przedszkola,  

- liczne formy aktywności w wydarzeniach i projektach, potwierdzone dyplomami, 

    pucharami, podziękowaniami. 

 

 

MISJA PRZEDSZKOLA 

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze  i kształcące. Wspomaga 

wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. 

Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie                

i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, 

rozwija kompetencje społeczne , a także uczy odróżniana dobra od zła . Pełni również funkcję 

doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji 

przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole 

podstawowej.  

 

 

WIZJA PRZEDSZKOLA  
 

„Przedszkole otwarte na oczekiwania i potrzeby dzieci i rodziców” 

 

 

 

 



 

 

 

1. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji 

 

 

Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole i rozwija ich kompetencje 

poznawcze. Dzieci zdobywają wiedzę głównie poprzez aktywne poszukiwania i odkrywanie 

otaczającej je rzeczywistości. Praktycznych umiejętności nabywają w toku działania , są także 

zachęcane do twórczego rozwiązywania problemów. Przedszkole respektuje zasady 

zrównoważonego rozwoju w aspektach :przyrodniczym, społecznym , ekonomicznym                        

i kulturowym. Dzieci uczone są troski o własne zdrowie, zachęca się je do aktywności 

ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu – dzięki temu jednocześnie obserwują              

i badają przyrodę., odkrywają mądrość  jej praw oraz uczą się racjonalnie korzystać z jej 

naturalnych zasobów dla zdrowia i zaspokojenia własnych potrzeb. 

Przedszkole podejmuje także działania na rzecz kształtowania poczucia własnej wartości 

dziecka. Wprowadza podstawowe zasady funkcjonowania w grupach społecznych poprzez 

ustalenie praw i obowiązków oraz naukę ich respektowania. Dzieci uczą się współdziałania      

w grupie, co daje im możliwość doceniania wartości wspólnego dzieła i pracy zespołowej. 

 

Przedszkole prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na najważniejszych wartościach  

- dzieci uczą się odróżniać dobro od zła . Katalog wartości obejmuje także  piękno, prawdę, 

miłość, przyjaźń ,współdziałanie ,odpowiedzialność ,szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, 

ojczyznę. Kształtowanie tożsamości narodowej i kulturowej dziecka oparte jest na tradycjach 

rodzinnych oraz kulturze regionu i narodu. 

 

Sylwetka absolwenta 

Moje przedszkole to mój drugi dom , 

Bo stawia na Mnie 

Na moje szczęśliwe dzieciństwo 

I na mój wszechstronny rozwój. 

Powiedz mi, a zapomnę 

Pokaż , a zapamiętam 

Pomóż wziąć udział 

A zrozumiem… 

 

 

 

 



 

 

 

Absolwent przedszkola : 

 Jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolonych, 

 Ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze , 

 Potrafi współdziałać w zespole , 

 Jest zainteresowany nauką i literaturą,  

 Jest samodzielny, 

 Jest aktywny w podejmowaniu działania, 

 Lubi działania twórcze, 

 Jest wrażliwy estetycznie, 

 Akceptuje zdrowy styl życia, 

 Ma bogata wiedzę o środowisku przyrodniczym, 

 Cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego                             

i społecznego,  

 Czuje się Polakiem i Europejczykiem 

2. Wspieranie indywidualnego rozwoju  

 

 
 

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka oraz jego sytuację 

społeczna poprzez systematyczne obserwacje w celu zapewnienia mu optymalnych warunków 

dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych odpowiednich do potrzeb , możliwości i sytuacji 

społecznej. 

Przedszkole diagnozuje gotowość szkolna dzieci i w zależności od wyników badania 

prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka , a także udziela pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy oraz  w formach prowadzonych przez 

specjalistów. 

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego, a także poszerza ja o nowatorskie rozwiązania programowe              



w tym oparte na idei zrównoważonego  rozwoju. Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia 

dzieciom rozwój zainteresowań przyrodniczych, naukowych i technicznych oraz 

indywidualnych talentów. Stosowane rozwiązania metodyczne wykraczają poza  katalog 

tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i zmierzają do wyzwalania ciekawości            

i aktywności dzieci.  

Są to m.in.: 

 Metody czynne 

- metoda samodzielnych doświadczeń, 

- metoda kierowania własną działalnością  dziecka, 

- metoda zadań stawianych dziecku,  

- metoda ćwiczeń utrwalających 

 Metody oglądowe: 

- obserwacja i pokaz, 

- osobisty przykład nauczyciela, 

- udostępnienie sztuki/dzieła plastyczne, przedstawienia teatralne, ilustrowane artystycznie, 

   utwory literackie, koncerty muzyczne. 

 Metody słowne 
 

-rozmowy, 

-opowiadania, 

-zagadki, 

-objaśnienia i instrukcje, 

-sposoby społecznego porozumiewania się , 

-metody żywego słowa. 

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne: 
-metodę projektu, 

-metodę Weroniki Sherborne, 

-twórcze metody aktywności ruchowej: Orfa, Labana, Kniessów 

-metodę obwodową 

-metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz, 

-metodykę  nauczania matematyki wg E. Gruszczyk- Kolczyńskiej, E .Zielińskiej, 

-metody aktywizujące, 

-aktywne słuchanie muzyki Batki Strauss, 

-techniki twórczego myślenia,  

-metodę Dziamskiej, 

-elementy metody sylabotonicznej. 

 

 

3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku  

 

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Wśród form takiego współdziałania są 

między innymi: imprezy kulturalne, imprezy sportowe, uroczystości przedszkolne, quizy 

wiedzy i różnorodne konkursy plastyczne( przedszkolne, miejskie, ogólnopolskie). 

Nauczyciele wspierają rodziców w wychowaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ 

informacji.  

Kalendarz wydarzeń i uroczystości przedszkolnych pozostaje w ścisłym związku z tradycjami 

lokalnymi , narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi. Przedszkole podkreśla swoją 

odrębność poprzez wypracowanie i pielęgnowanie własnych tradycji.  

 

 

4. Zarządzanie przedszkolem 

 



Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczna posiadającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne               

w zakresie wychowania przedszkolnego, a także w miarę potrzeb kwalifikacje 

specjalistyczne: specjalista w zakresie terapii pedagogicznej, logopeda, pedagog specjalny, 

psycholog, specjalista w zakresie gimnastyki korekcyjnej. W celu demokratycznego                          

i kreatywnego wykonania zadań i rozwiązywania pojawiających się problemów oraz 

doskonalenia pracy przedszkola powoływane są  zespoły zadaniowe: ds. wychowania, 

edukacji, promocji, ewaluacji i inne. Kadra tworzy  życzliwą atmosferę współdziałania oparta 

na wypracowanym przez siebie kodeksie etyki zawodowej. Sprawność organizacyjna 

placówki oparta jest na statucie oraz systemie czytelnych procedur i regulaminów. 

 

Pomieszczenia przedszkolne i ich wyposażenia , w tym środki dydaktyczne, pozwalają na 

realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Nowoczesne meble                  

i kąciki zainteresowań, a także atrakcyjne zabawki zachęcają dzieci do swobodnej zabawy. 

Ogród przedszkolny spełnia wymogi bezpieczeństwa i sprzyja zabawom na świeżym 

powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.  

 

Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji założeń koncepcji, która jest 

modyfikowana w razie konieczności. Podstawą zmian jest coroczna analiza zasobów 

przedszkola, jego specyfiki oraz pozyskiwanie informacji o potrzebach środowiska lokalnego. 

Realizacja koncepcji odbywa się poprzez uwzględnienie jej założeń i priorytetów w planach 

pracy na kolejny rok z wykorzystanie w  wniosków ze sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego. 

 

 

 

PRIORYTETY – KIERUNKI  PLANOWANTCH  ZMIAN 

NA LATA  2015/2018 
 

 

1. MALI PATRIOCI  2015/2016 

 
 

Cele : 

-Poznanie historii państwa polskiego , symboli narodowych 

-Poznanie i rozwijanie wiedzy o najbliższym  



-Wyposażenie dzieci w zasób wiedzy o „ Małej Ojczyźnie” przez oparcie znacznej części na 

bezpośrednich doświadczeniach w terenie, stwarzanie warunków, sytuacji integracji ze 

środowiskiem lokalnym 

-Budzenie zainteresowania historią i kulturą własnego środowiska i regionu, czyli „ Małej 

Ojczyzny” 

-Budzenie ciekawości w przybliżaniu tradycji i obrzędów ludowych, zachowanych w naszym 

regionie 

-Kultywowanie i pielęgnowanie tradycji obchodzonych w regionie 

-Zapoznanie z wytworami ludzi kultywujących tradycję ludowa 

-Wyrabianie szacunku dla pamiątek związanych z regionem i przeszłością  

-Kształtowanie szacunku dla przeszłości i osiągnięć cywilizacyjnych naszych przodków 

-Poznanie sztuki ludowej  

-Uwrażliwienie na wartości kulturowe środowiska rodzinnego  

-Kształcenie szacunku wobec dorobku przeszłych pokoleń wraz z potrzebą ochrony tradycji 

-Rozwijanie wiedzy o historii regionu w powiązaniu z tradycjami rodzinnymi 

Zadania :  

1. Poznanie historii Polski i symboli narodowych  

- zapoznanie z „ Legendą o Lechu , Czechu i Rusie” 

- godło Polski – kolorowanie i wyklejanie godła 

- rysowanie po śladzie kontur Polski 

- wykonanie flagi wg koncepcji dzieci 

- słuchanie hymnu Polski – przyjęcie postawy podczas słuchania i śpiewania hymnu 

2. Moja miejscowość dawniej i dziś 

- wycieczka po miejscowości – poznanie położenia i zabudowy miasta  

- prezentowanie na fotografiach dawnych budynków zabytkowych , kościołów, katedry itp. 

- spotkania z ciekawymi ludźmi np. Prezydentem miasta Włocławek, Ochotniczą Strażą 

   Pożarną , Funkcjonariuszem Komendy Policji itp. 

- odnajdywanie na mapie Polski regionu Kujaw oraz miejscowości Włocławek 

- poznanie herbu miasta 



- poznanie instytucji użyteczności publicznej np. Urzędu Pocztowego, Biblioteki Publicznej 

   itp. 

3. Zwyczaje i obrzędy związane z życiem naszych przodków 

- „ Wróżby Andrzejkowe”- zabawy i wróżby andrzejkowe 

- „Spotkanie z Mikołajem”- tradycja obdarowywania się prezentami 

- „Adwent i Boże Narodzenie”- poznanie tradycji związanych z okresem adwentu i Bożego 

      Narodzenia : roraty, wieńce adwentowe, choinka , wigilia, jasełka itp. 

- „Karnawał”- zapoznanie z tradycja obchodzenia karnawału – zapusty, tłusty czwartek itp. 

- „Wielkanoc na wesoło” – poznanie zwyczajów : święcenie pokarmów, pisanki , zajączki itp. 

- „ Żegnaj zimo – witaj wiosno”- obrzęd topienia marzanny , powitanie wiosny śpiewem         

     i zielonym gaikiem 

- „Jak dawniej pieczono chleb”- poznanie sposobu wypieku chleba przez gospodynie       

    domowe 

- „ Od mleka do masła”- poznanie sprzętu, naczyń oraz sposobu wyrabiania masła. 

 

4. Stroje ludowe, muzyka i tance ludowe 

- zapoznanie z ludowym regionalnym strojem kujawskim 

- nauka tańców kujawskich i zabaw ze śpiewem, piosenek i przyśpiewek 

- nawiązanie kontaktu z zespołem ludowym 

-zapoznanie z elementami gwary kujawskiej  

5. Tradycja ludowa i rzemiosło artystyczne 

- zapoznanie z ginącymi zawodami np. szewc, kominiarz itp. 

- poznanie przyborów do wykonywania rękodzieł np. robótki na drutach, hafty itp. 

- poznanie sposobu wyplatania koszyków i innych przedmiotów z wikliny 

- poznanie malarstwa i sztuki ludowej- spotkanie z twórcami ludowymi 

- poznanie dawnych przedmiotów i sprzętów gospodarstwa domowego  

- poznanie dawnych źródeł światła 

 



 

 

 

2. MAŁY BADACZ – ODKRYWCA 2016/2017 

 

 
 

Cele: 

 

- Rozbudzanie potrzeby poznawania istoty  obserwowanych zjawisk . 

 - Kształtowanie u dzieci postawy badawczej wobec świata, życia i ludzi. 

 - Doskonalenie metod obserwacji rzeczywistości. 

 - Stymulowanie rozwoju intelektualnego dziecka w oparciu o jego naturalne zainteresowania 

    i możliwości rozwojowe. 

- Rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków z przeprowadzonych doświadczeń. 

- Rozwijanie cierpliwości oczekiwania na rezultaty badań 

- Podejmowanie próby wykonywania eksperymentów pod okiem nauczyciela. 

Zadania: 

1. Poznawanie żywiołu- Ziemia 

- poznanie niektórych właściwości piasku i gliny 

-rozpoznawanie i określanie właściwości fizycznych wybranych skał i minerałów                        

   (sól, węgiel, wapień), 

- rozpoznawanie fizycznych właściwości węgla, procesu powstawania węgla, wykorzystanie 

   go jako źródła ciepła oraz w przemyśle np. farmaceutycznym, 

- poznanie zjawiska przewodnictwa cieplnego, izolacji cieplnej, dobre i złe przewodniki 

   ciepła, 

- inicjowanie zabaw opartych na wykorzystywaniu magnesu, badanie właściwości magnesu 

2. Obserwowanie i odkrywanie żywiołu –Woda 

- przeprowadzanie prostych doświadczeń z wodą i ich obserwowanie 

- poznanie zjawiska rozpuszczalności cieczy 



- zabawy, doświadczenia z wodą  

- poznawanie sposobów zachowania się niektórych przedmiotów w wodzie 

- zwrócenie uwagi na rolę wody w przyrodzie 

- poznanie zamkniętego obiegu wody w przyrodzie  

-  zjawiska zanieczyszczenia wody 

3. Odkrywanie i badanie żywiołu- Powietrze 

- obserwowanie zachowania się różnych ciał w powietrzu 

- poznanie różnych sposobów wprawiania przedmiotów w ruch 

- poznanie właściwości powietrza i wykorzystywanie ich w zabawie 

- prowadzenie doświadczeń potwierdzających znaczenie powietrza  w życiu każdego żywego 

organizmu 

- organizowanie zabaw pozwalających na poznanie mechanizm powstawania wiatru 

- rozumienie roli wiatru w środowisku przyrodniczym i gospodarce człowieka 

4. Eksperymentowanie i rozpoznawanie zjawisk falowych 

Optyka  

- poznanie różnych typów światła , naturalnych i sztucznych 

- rozumienie znaczenie światła dla życia , dla Ziemi 

- badanie zjawiska cienia 

- poznanie wartości fizycznych światła w toku badań i eksperymentów, źródła światła 

- badanie zjawiska odbicia światła 

- poznanie zjawiska rozczepienia światła (tęcza) 

- poznanie właściwości lustra i szkła powiększającego oraz ich zastosowanie 

Akustyka 

- poznanie niektórych zjawisk akustycznych 

- prowadzenie zjawiska echa 

- budowanie najprostszego telefonu 

- zwrócenie uwagi na rolę dźwięku w życiu człowieka 

 

3. NA SPORTOWO - ROSNĘ ZDROWO 2017/2018 



   

   Cele : 

-Poszerzenie  treści z obszaru edukacji zdrowotnej; 

-Dbałość o czystość ciała, odzieży i otoczenia; 

-Kształtowanie i promowanie postaw prozdrowotnych u dzieci; 

-Promocja zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety; 

-Znajomość owoców, warzyw, zdrowych potraw; 

-Propagowanie sportu, rozwijanie sprawności ruchowej, kształtowanie prawidłowej      

  postawy ciała; 

-Korzystanie z aktywnych form wypoczynku (spacery, sport) 

-Ostrożność podczas zabaw na powietrzu; 

-Motywowanie rodziców do aktywnego spędzania czasu wolnego z dzieckiem. 

  Zadania: 

 

 Prowadzenie zabaw badawczych, doświadczeń, eksperymentów. 

 Prowadzenie gier i zabaw dydaktycznych, tematycznych, twórczych o tematyce 

zdrowotnej. 

 Prowadzenie zajęć w ogrodzie, wycieczek plenerowych, sytuacji edukacyjnych           

z dominacją czynności ruchowych. 

  Organizacja  pogadanek, spotkań ze specjalistami w dziedzinie zdrowia, badań 

profilaktycznych. 

 Organizacja i udział w  konkursach plastycznych, muzycznych, recytatorskich                       

o tematyce zdrowotnej, ekologicznej, przyrodniczej. 

 Udział  w akcjach edukacyjnych, współpraca z wybranymi organizacjami                                

i instytucjami w celu poszerzania doświadczeń. 

 Prowadzenie dla rodziców  zajęć otwartych, zebrań pedagogizujących, aktualizacja 

kącika „O zdrowiu”, zapoznanie z zasadami udzielania pomocy psychologiczno                   

- pedagogicznej. 



 Promowanie wśród dzieci i rodziców  aktywnego stylu życia i zdrowego odżywiania. 

 Doposażenie sal w kąciki przyrodnicze i badawcze, wzbogacenie bazy przedszkola                 

o pomoce dydaktyczne, gry, sprzęt sportowy, literaturę, wzbogacanie ogrodu 

przedszkolnego o nowy sprzęt do zabaw. 

 Organizacja pikników, spartakiad sportowych, wycieczek  sprzyjających promocji 

zdrowia z udziałem dzieci i ich rodzin. 

 Poszukiwanie nowych pomysłów  na promocję zdrowia w środowisku przedszkola. 

 Włączenie do realizacji celów wszystkich pracowników przedszkola i rodziców. 

 

ANALIZA I MODYFIKOWANIE 

 

1. Każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje egzemplarz Koncepcji Pracy.  

2. Zmiany w tekście będą nanoszone w obecności i przy udziale RP i RR. 

3. Każdy nowy pracownik otrzymuje egzemplarz Koncepcji. 

    Podczas rad pedagogicznych -półrocznych i rocznych podejmowana będzie  dyskusja     

    dotycząca analizowania i modyfikowania Koncepcji Pracy.  

4. Rodzice zostaną zapoznani z Koncepcją Pracy na zebraniach grupowych, stronie 

     internetowej przedszkola. 

5.  Informacje o akceptacji Koncepcji Pracy pozyskamy poprzez podanie do  publicznej 

     wiadomości założeń koncepcji i zachęcenie rodziców do zgłaszania ewentualnych uwag 

     do wychowawców bądź dyrektora przedszkola. 

6. Aktywne włączanie personelu niepedagogicznego w działania przedszkola.  

    Udział w tworzeniu nowoczesnego wizerunku przedszkola, życzliwy stosunek do dzieci, 

    pomoc w realizacji treści programowych. 

 

DZIAŁANIA PROMOCYJNE 

 

1. Dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym. 

2. Popularyzowanie wychowania przedszkolnego. 

3. Prowadzenie kroniki oraz strony internetowej przedszkola. 

4. Organizacja uroczystości przedszkolnych, prezentacja umiejętności dzieci. 

5. Zamieszczanie artykułów w prasie lokalnej. 

6. Prezentacja działań przedszkola w lokalnych mediach. 

7. Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku. 

8. Upowszechnianie informacji o przedszkolu. 

 

                                                       Koncepcja Pracy Przedszkola Publicznego Nr 9 



                                                          dopuszczona do użytku  

                                                              Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 3/15 

 

 


