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PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W LUBONIU

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
odróżniania 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

Organizacja oraz zasoby rzeczowe i osobowe przedszkola
Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje
pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne: specjalistę w zakresie terapii
pedagogicznej, logopedę, specjalistę w zakresie gimnastyki korekcyjnej. Kadra
tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali
organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci. Nauczyciele
współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Znają potrzeby i zainteresowania
dzieci, organizując ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań poszukują innowacyjnych
rozwiązań. Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny, przewodniczy Radzie
Pedagogicznej, pełni rolę pracodawcy. Organizuje pracę nauczycieli w zespołach,
inspiruje do działania. Wyniki nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do
jakościowego rozwoju przedszkola.
Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne,
pozwalają na realizację przyjętych programów. Nowoczesne meble i kąciki
zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Duży ogród
przedszkolny spełnia wymogi bezpieczeństwa i sprzyja zabawom na świeżym
powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.
Istota procesów zachodzących w przedszkolu i ich efekty
Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie
systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych
warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych.
Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie
gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności
od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a
także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Oferta zajęć prowadzonych w
przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój
zainteresowań i talentów dzieci.
Nasze zasady są następujące:
- Zaspokajamy potrzeby dziecka.
- Organizujemy jego aktywność.
- Indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka.
- Organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji
przez dziecko.
- Integrujemy proces wychowania i edukacji.

społecznych

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 obejmują m.in. zabawy badawcze i doświadczenia,
metody oparte na teorii integracji sensorycznej, projektu, metody aktywizujące oraz
wymagające twórczego myślenia.
Nauczyciele współpracują ze sobą i własnym przykładem potwierdzają głoszone
wartości, w tym przede wszystkim wartość dobra, współpracy, zasad demokracji oraz
przestrzegania praw i odpowiedzialnego wywiązywania się z obowiązków.
Szczególną uwagę kadra pedagogiczna przywiązuje do otwartości na innych ludzi i
problemy pojawiające się w środowisku przyrodniczym i społecznym.
Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji założeń koncepcji, która jest
modyfikowana w razie konieczności. Odbywa się to poprzez coroczną analizę jakości
pracy przedszkola oraz budowanie i realizację planów pracy na kolejny rok z
wykorzystaniem priorytetów określonych w koncepcji i wniosków ze sprawowanego
nadzoru pedagogicznego.
Sylwetka absolwenta
Absolwent Przedszkola:
- jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
- ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
- potrafi współdziałać w zespole,
- jest zainteresowany nauką i literaturą,
- jest samodzielny,
- jest aktywny w podejmowaniu działań,
- lubi działania twórcze,
- jest wrażliwy estetycznie,
- akceptuje zdrowy styl życia,
- ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
-

cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego
i społecznego,

- czuje się Polakiem i Europejczykiem.

Współdziałanie ze środowiskiem i rodzicami
Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Rodzice współdecydują w
sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy.
Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz
organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Placówka zapewnia częste kontakty
między przedszkolem a domem. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu
dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu
procesu wychowania i edukacji dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców
ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy
przedszkola. Przedszkole włącza się także w różnorodne inicjatywy na rzecz
środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Dzieci biorą czynny udział
w akcjach charytatywnych. Do stałych tradycji należą działania będące przejawem
troski o środowisko naturalne, takie jak akcja „Sprzątanie świata” czy selektywna
zbiórka odpadów.
Placówka ma swoje imię, logo oraz kalendarz imprez i wydarzeń.
Kierunki działania - priorytety
1. Tworzenie warunków do pełnego, indywidualnego i wszechstronnego rozwoju
każdego dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami, ze szczególnym
uwzględnieniem sfery społeczno-moralnej.
2. Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy nauczycieli poprzez
podnoszenie kwalifikacji oraz systematycznego współdziałania w procesie
edukacji.
3. Doskonalenie metod i form współpracy z rodzicami i środowiskiem

