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Koncepcja pracy przedszkola – podstawowe zagadnienia: 
 

Koncepcja została opracowana przez zespół składzie:   

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Płocku: Danuta Komosa  

Rada Pedagogiczna Miejskiego Przedszkola nr 34 w Płocku. 

 

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej, stanowiące załącznik do 

Rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena. 

 

W wyniku samooceny określono wnioski, na podstawie, których opracowano specyfikę przedszkola oraz wskazano kierunki 

dalszych działań. 
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Miejskie Przedszkole nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół z Oddziałami Integracyjnymi w 

Płocku jest przedszkolem publicznym o charakterze sportowym i prowadzi działalność opiekuńczo – wychowawczą. 

Organem prowadzącym jest Gmina Płock, zaś organem sprawującym nadzór pedagogiczny – Mazowieckie Kuratorium 

Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku. Procesem opieki, wychowania i nauczania objętych jest łącznie 258 dzieci.  

Przedszkole posiada dwie siedziby.  

Główna siedziba Miejskiego Przedszkola Nr 34 to nowo powstały w 2015 roku budynek na osiedlu Imielnica przy ulicy 

Harcerskiej 2. Powierzchnia użytkowa budynku 1 940,20 m2, w tym przedszkole zajmuje 1 726,82 m2. Przedszkole przeznaczone 

jest na ok. 150 dzieci. Budynek zaprojektowano jako parterowy, w części środkowej dwukondygnacyjny, bez piwnicy.  

W placówce jest 8 oddziałów ogólnodostępnych (grupy: fioletowa 3-latki, srebrna 3,4-, zielona 4- latki - grupa 

integracyjna, biała 4 – latki, niebieska 5- latki, żółta 5-latki, czerwona 5,6- latki, błękitna 6 – latki). Praca w tych oddziałach 

odbywa się w godzinach 6:00-17:00.  

 Przedszkole wyposażone jest w: 

• 8 sal dydaktycznych,  

• 3 sale terapeutyczne (logopedyczna, psychologiczno – pedagogiczna, sensoryczna), 

• salę taneczną, 

• salę gimnastyczną, 

• salę komputerową 

Placówka posiada nowoczesny blok żywieniowy, pomieszczenia administracyjne, socjalne i gospodarcze dla 

pracowników. Z sal zajęć na parterze znajdują się bezpośrednie wyjścia na tereny zielone i trzy place zabaw, które 

wyposażone są w dostosowane do wieku dzieci urządzenia do zabaw i małą architekturę. 

Na terenie przedszkola znajduje się boisko trawiaste do zespołowych gier sportowych. 
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Filia Miejskiego Przedszkola Nr 34 mieści się przy ulicy Pocztowej 13, na parterze budynku wielorodzinnego, 

w pomieszczeniach przystosowanych dla potrzeb wychowania przedszkolnego, na osiedlu Borowiczki.  

W przedszkolu są trzy odziały: grupa: różowa 3-latki, pomarańczowa 4,5-latki oraz brązowa 5,6- latki. Praca w tych 

oddziałach odbywa się w godzinach 6:00-16:30. 

Swoją działalność rozpoczęło w 1906 r., jako placówka powołana do kształcenia i wychowywania dzieci pracowników 

Cukrowni Borowiczki. W związku z tym jest przedszkolem o bogatej historii i tradycji, a jej wychowankowie to kolejne pokolenia 

pierwszych przedszkolaków. W 2004 roku budynek i teren przedszkola dzięki staraniom dyrektora i samorządowym władzom 

stał się własnością Gminy Płock, a z troski o bezpieczne i przyjazne otoczenie przystosowane do potrzeb dzieci w ciągu 

ostatnich kilku lat (2005 rok) przeprowadzono gruntowny remont. Zgodnie z wymogami HACCP zmodernizowano i 

wyposażono kuchnię przedszkolną – obecnie rozdzielna posiłków, gdzie przyrządzane są smaczne i zdrowe śniadania i 

podwieczorki. Obiady dostarczane są z głównej siedziby przy ul. Harcerskiej 2. Dietę dzieci wzbogacają potrawy zgodne z 

normami i wymaganiami PSSE w Płocku. 

  Lokalizacja placówki jest bardzo atrakcyjna, biorąc pod uwagę jej położenie z dala od zgiełku ulic, hałasu, wśród 

stuletnich sosnowych drzew, na dużej 5 tyś m powierzchni. Niedaleko przedszkola rozciągają się działki domów 

jednorodzinnych, znajduje się Cukrownia Borowiczki, wał wiślany – miejsce częstych spacerów naszych podopiecznych – 

przystań żeglarska nad rzeką Wisłą. Wokół budynku znajduje się pięknych ogród przedszkolny, doposażony w atrakcyjny 

sprzęt terenowy, ścieżkę zdrowia i mini amfiteatr z prawdziwą drewnianą sceną i ławkami dla widowni. W ogrodzie dzieci 

spędzają wiele czasu, korzystając ze sprzętu terenowego, prowadzone są tu zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne, 

wiele cyklicznych imprez przedszkolnych i międzyszkolnych takich jak: Powitanie Wiosny, Festyn Rodzinny, Happeningi 

ekologiczne i twórcze czy tradycyjny Bieg Przedszkolaka. Przy rabatach i klombach kwiatowych z bogatą roślinnością 

odbywają się zajęcia przyrodniczo-ekologiczne. Śpiew wielu gatunków ptaków nastraja do odpoczynku na świeżym 

powietrzu zarówno dzieci jak i ich rodziców, którzy czekając na swoje pociechy odpoczywają na ustawionych wzdłuż placu 
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zabaw drewnianych ławeczkach. Dzielą się przy tym uwagami z innymi rodzicami. Jednym słowem jest to miejsce atrakcyjne 

dla większości mieszkańców Borowiczek, którzy traktują je jako osiedlowy plac zabaw, park czy miejsce relaksu i wspólnych 

spotkań na „łonie natury”. 

Infrastruktura placówki jest dobrze dostosowana do jej funkcji. Rozkład i urządzenie poszczególnych pomieszczeń 

pozwala na właściwe organizowanie pracy. Trzy sale przedszkolne są wielofunkcyjne, bardzo dobrze wyposażone, 

posiadające nowoczesne meble, sprzęt, zabawki i kąciki aktywności twórczej, dostosowane do wieku i możliwości 

rozwojowych dzieci.  

 

W Miejskim Przedszkolu Nr 34 w Płocku w ramach zajęć dodatkowych zaproponowano min.: nauka pływania z 

trenerem, zajęcia ruchowe ogólnorozwojowe, gimnastykę korekcyjną, zajęcia taneczne, rytmikę, zajęcia z języka 

angielskiego, zuchy, kółko muzyczne, kółko origami, kółko teatralne, kółko kulinarne, kółko matematyczne, kółko czytelnicze, 

kółko geograficzne, kółko historyczne, kółko komputerowe, kółko plastyczno – rękodzielnicze, kółko socjoterapeutyczne, a 

także terapię pedagogiczną, terapię logopedyczną i pomoc psychologiczną. 

 

 Nauczyciele mają do dyspozycji świetnie zaopatrzoną bibliotekę pedagogiczną oraz prenumeratę trzech czasopism 

fachowych (m.in. „Bliżej przedszkola”, ”Doradca Nauczyciela przedszkola”), a do pracy z dziećmi służą: bogaty księgozbiór, 

zbiory kaset audio, video i płyt CD między innymi z serii „Śpiewające brzdące”.  

 

Od 2002 roku placówka aktywnie współpracuje z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka. Dzięki temu 

wzbogaciła się o nowoczesne pomoce dydaktyczne, zestaw komputerowy (nagroda z udziału w konkursie „Segreguj 

odpady”), blu-ray, odtwarzacz CD (nagroda za udział w akcji „Sprzątanie Świata”), oryginalne pomoce do pracy 

poszerzającej wiedzę o ekologii.  
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W leśnym ogrodzie przy ulicy Pocztowej 13 dokonano wielu nowych nasadzeń drzew i krzewów oraz wydzielono Ścieżkę 

Zdrowia, używanej do nauki zasad zdrowego stylu życia. Natomiast przy ulicy Harcerskiej 2 nowoczesny ogród i oryginalne 

nasadzenia zostały zaprojektowane i wykonane przez Inwestycje Miejskie w Płocku. 

 

Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje zawodowe – wykształcenie wyższe magisterskie, 

legitymuje się ukończeniem studiów podyplomowych i kursów doskonalących w zakresie: logopedii, terapii pedagogicznej, 

arteterapii, oligofrenopedagogiki, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki, tańca. Posiada w większości najwyższy stopień awansu 

zawodowego – nauczyciele dyplomowani. A nauczyciele:  kontraktowi i mianowany w bieżącym roku szkolnym rozpoczną 

lub będą kontynuować staż na kolejny stopień awansu zawodowego.  

 

W przedszkolu panuje serdeczna, rodzinna atmosfera, dziecko traktowane jest ze zrozumieniem, troską oraz życzliwością 

i sympatią. Dostrzegają to rodzice. Dlatego też liczba kandydatów co roku przewyższa liczbę miejsc.  
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Przedszkole Nr 34 jest placówką o charakter ze spor towym. Dużą wagę w wychowaniu przywiązujemy do 

wszechstronnego rozwoju. Prowadzonych jest wiele zajęć dodatkowych z naciskiem na rozwój sprawności f izycznej 
dzieci: nauka pł ywania z wykwalif ikowaną kadr ą t r ener ów, zajęcia r uchowe ogólnor ozwojowe, gimnastyka 

kor ekcy jna, zajęcia taneczne, a także zajęcia z języka angielskiego, rytmika, zuchy, kółko muzyczne, kółko origami, kółko 

teatralne, kółko kulinarne, kółko czytelnicze, kółko geograficzne, kółko matematyczne, kółko historyczne, kółko 

komputerowe, kółko plastyczno – rękodzielnicze, kółko socjoterapeutyczne, terapia pedagogiczna, terapia logopedyczna i 

pomoc psychologiczna oraz zajęcia plastyczne prowadzone przez MDK.  

Harmonogram zajęć opracowywany jest w taki sposób, aby zajęcia nie kolidowały z realizacją procesu dydaktyczno – 

wychowawczego prowadzonego przez nauczycieli, wykorzystując salę gimnastyczną, baletową, komputerową oraz salki do 

zajęć terapeutycznych. Bogata oferta zajęć zgodna jest z potrzebami i zainteresowaniami dzieci oraz z oczekiwaniami 

rodziców. 

Prowadzone są comiesięczne koncerty Płockiej Orkiestry Symfonicznej, a także systematyczne spotkania z aktorami 

teatrzyków dla dzieci, cykliczne zajęcia dydaktyczne w Książnicy Płockiej filii nr 9 i 10, a także cykliczne spotkania z ciekawymi 

osobistościami z Płocka. Organizowane będą również wyjazdy dzieci do kina, teatru, muzeum, na wystawy i ścieżki 

dydaktyczne oraz wycieczki wyjazdowe (na życzenie rodziców). Organizowanych będzie wiele ciekawych imprez 

integracyjnych. Między innymi: Dzień Chłopaka, Bieg Przedszkolaka-  impreza promująca zdrowy styl życia (z udziałem  

 przedszkoli miejskich i samorządowych), Halloween, Andrzejki, Spotkanie Wigilijne, WOŚP, bal karnawałowo – walentynkowy, 

Bal charytatywny WOŚP, Bal z okazji Dnia Babci i Dziadka czy Festyn Rodzinny. 

Specyfika przedszkola 
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 Happening Ekologiczny i Twórczy połączony z konkursem plastycznym, Festiwal piosenki obcojęzycznej „Different ways by 

different songs” a także Przedszkolne Mistrzostwa Cheerleaders. 

Cele główne: 
 

Koncepcja jest zgodna z Podstawą Programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego i polityką edukacyjną Miasta 

Płocka.  

Naszą ambicją i priorytetem jest: 

• doskonalenie organizacji i podnoszenie jakości pracy,  

• harmonijna współpraca z domem rodzinnym, środowiskiem lokalnym, 

• uatrakcyjnienie pobytu dzieci w przedszkolu, poprzez różnorodne formy i metody zajęć oraz realizację edukacyjnych 

programów własnych. 

 

Model absolwenta: 
 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: 

• potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia 

Wykazuje: 

• motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego 

• zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego 

• umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego 
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słuchania 

• umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałości 

• umiejętność radzenia sobie z trudnościami ( nie zniechęca się, gdy mu się coś nie uda, podejmuje próby radzenia 

sobie z zadaniem) 

• umiejętność współpracy w grupie (podporządkowuje się poleceniom, normom, umie współdziałać z innymi) 

• tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań 

• samodzielność 

• odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami) 

Posiada:  

• zdolność do obdarzania nauczycielki (i innych dorosłych) uwagą i porozumiewania się z nią w zrozumiały sposób, 

• wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia 

• podstawową wiedze o świecie. 

Umie: 

• cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie, 

• posługiwać się zdobyczami techniki. 

Rozumie, zna, przestrzega: 

• prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi, 

• zasady bezpieczeństwa i higieny, dba o zdrowie i sprawność fizyczną 

• zasady kultury współżycia i postępowania 

• kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe, 

• potrzebę szanowania przyrody i środowiska (prezentuje postawę proekologiczną) 

Nie obawia się: 

• występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole 
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• chwalić się swoimi pomysłami, sukcesami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi 

• wykazywać inicjatywy w zabawie 

• wyrażać własne uczucia. 

 
Kryteria sukcesu: 

 

Przedszkole im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół ma być placówką otwartą i przyjazną dla dzieci oraz ich rodziców, 

ma wychowywać człowieka twórczego, nastawionego na osiąganie sukcesów, ma promować wychowanie przedszkolne w 

środowisku lokalnym, a także doskonalić rozwój zawodowy i osobowościowy każdego nauczyciela. 

  

Wizja przedszkola: 
 

• Przedszkole bezpieczne i przyjazne dziecku, rodzicom i środowisku. 

• Przedszkole miejscem radosnej, twórczej zabawy i aktywnego poznawania świata. 

• Przedszkole uczy miłości i przynależności do Ojczystego kraju, jego historii i tradycji kształtuje postawy 

patriotyczne u dzieci. 

• Przedszkole przygotowuje do odniesienia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami, gwarancja sukcesu do startu 

w dorosłość. 

• Przedszkole włącza rodziców do aktywnej współpracy, wspiera ich działania wychowawcze i edukacyjne dla 

dobra dziecka. 

• Wspiera rozwój nauczycieli dzięki doskonaleniu zawodowemu, wspomaganiu zdobywania kolejnych stopni 
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awansu zawodowego, promowaniu kreatywności oraz pracy zespołowej. 

• Poszerza współpracę ze środowiskiem lokalnym dla dobra wspólnego dzieci i miejscowej społeczności. 

• Pozyskuje fundusze unijne na realizację programów edukacyjnych dla dzieci. 

 

Misja przedszkola: 
 

• Rozwijanie u dzieci zainteresowań sportowych poprzez udział w różnych formach aktywności na terenie przedszkola; 

• Kształtowanie tożsamości narodowej i kulturowej dziecka oparte jest na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionu i 

narodu. 

• Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w 

codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; 

• Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co 

złe; 

• Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do emocjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych 

sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek; 

• Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi; 

• Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach 

fizycznych i intelektualnych; 

• Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych; 

• Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności 

prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych; 

• Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe 
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formy teatralne oraz sztuki plastyczne; 

• Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz 

postawy patriotycznej; 

• Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a 

także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej. 

 

Planowane działania w okresie najbliższych 5 lat (rok 2017 – 2022): 

 

• Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 20, Parafią w Imielnicy, współpraca z Biblioteką Filią nr 10 i 9,współpraca z UMP, 

współpraca ze Szkołą Muzyczną, Młodzieżowym Domem Kultury, Radą Osiedla Imielnica i Borowiczki; a także Teatrem 

Dramatycznym w Płocku, Policją i Strażą Miejską, WOPR-em, Schroniskiem dla zwierząt w Płocku; 

• Kontynuowanie podjętej współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Płocku; 

• Łagodzenie progów edukacyjnych we wczesnych etapach edukacji (pomoc łagodnego przejścia przez dziecko z 

przedszkola do szkoły); 

• Przygotowanie młodych nauczycieli do uzyskania przez nich kolejnych stopni awansu zawodowego;  

• Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli (studia podyplomowe), fachowe posługiwanie się technologią 

informacyjno – komunikacyjną w pracy z dziećmi (tworzenie prezentacji multimedialnych). 

 

Metody pracy (opis wiodących metod pracy): W pracy z dzieckiem były i będą stosowane nadal takie metody jak: 

• Pedagogika Zabawy; 

• Ruch Rozwijający w każdej grupie; 

• Kinezjologia Edukacyjna; 
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• Metoda Dobrego Startu; 

• Metoda Odimiennej Nauki Czytania I. Majchrzak 

• Zajęcia artystyczne w przedszkolu i terenie; 

• Doświadczenia i eksperymenty; 

• Metoda Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej w nauczaniu matematyki; 

• Myzykoterapia; 

• Baśnioterapia; 

• Drama; 

• Origami; 

• Tańce integracyjne; 

• Techniki teatralne; 

• Twórcze techniki plastyczne; 

• Metoda projektu (zapoczątkowana od roku szkolnego 2010/2011); 

 

System motywacji dzieci 
 

System motywacji dzieci dotyczy nabywania właściwych nawyków, umiejętności i postaw oraz eliminowania 

zachowań niepożądanych.  

Jednym ze skuteczniejszych środków wychowawczych jest wzmocnienie pozytywne. Ma ono wartość zachęcającą i 

pobudzającą dziecko do wysiłku. Każde zachowanie dziecka (pożądane i niepożądane) będzie na bieżąco analizowane i 

omawiane z dzieckiem. Uwagi będą formułowane w odniesieniu do zachowania dziecka a nie w stosunku do niego jako 

osoby. 
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Zachowania pożądane: 

• podporządkowanie się regułom i zasadom ustalonym wspólnie i zawartym w Kodeksie Przedszkolaka 

• staranne wykonywanie (na miarę swoich możliwości) pracy i zadań do wykonania 

• wypełnianie przyjętych na siebie obowiązków 

• pomoc słabszym i młodszym 

Wzmocnienia działań pożądanych stosujemy w formie: 

• pochwały bezpośredniej – indywidualnej 

• pochwały pośredniej – na forum grupy 

• pochwały przed rodzicami 

• możliwości decydowania w kwestii wyboru zabawki lub zabawy organizowanej z całą grupą’ 

Zachowania niepożądane: 

• nieprzestrzeganie ustalonych norm współżycia w grupie 

• stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych 

• niszczenie cudzej własności oraz wytworów, prac innych dzieci 

• agresywne zachowania skierowane na dzieci, dorosłych i przedmioty 

• przeszkadzanie innym w zabawie. 

Eliminowanie zachowań niepożądanych: 

• słowne upomnienia – przypomnienie obowiązujących zasad 

• upomnienie przed grupą 

• poinformowanie rodziców o niepożądanym zachowaniu 

• odsunięcie od zabawy z rzetelną informacją skierowaną do dziecka dotyczącą konkretnego zachowania 

• wyrażenie przez nauczyciela swego smutku i zawodu z powodu zachowania dziecka 

• czasowe odebranie danego przywileju. 
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Środki zaradcze w przypadku występowania niepożądanych zachowań: 

• tłumaczenie i wyjaśnianie, ukazywanie następstw zachowania, skłonienie do autorefleksji 

• zadośćuczynienie przez dziecko wyrządzonej innym krzywdy (w ramach możliwości dziecka) – przeprosiny, naprawa 

zburzonej budowli itp. 

• Wspólne rozwiązywanie problemów – wg Gordona 

Procedura:  

1. Określenie problemu, kiedy obie strony konfliktu mówią co im przeszkadza, co się stało i jakie przeżywają w związku z 

tym uczucia 

2. Zainteresowani wysuwają różne propozycje rozwiązania problemu 

3. Ocena propozycji i wybór takiego rozwiązania, na które zgadza się większość 

4. Zawarcie zgody i obietnica przestrzegania wspólnych rozwiązań, z jednoczesnym ustaleniem konsekwencji 

niewypełnienia umowy. 

System motywacji dzieci będzie ustalany wspólnie z rodzicami na pierwszych zebraniach grupowych. 

System diagnozowania osiągnięć dzieci 
 

• Arkusz diagnozy przedszkolnej dziecka 6 – letniego (arkusz diagnozy opracowany przez Radę Pedagogiczną w lipcu 

2017 roku) – załącznik nr 1 

• Arkusz diagnozy przedszkolnej dziecka 5- letniego (arkusz diagnozy opracowany przez Radę Pedagogiczną w lipcu 

2017 roku) – załącznik nr 2 

•  

• Arkusz obserwacji rozwoju umiejętności dziecka 3 i 4 – letniego (opracowany przez Radę Pedagogiczną w lipcu 2017 

roku) – załącznik nr 3  
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• Arkusz obserwacji rozwoju umiejętności dziecka 5 i 6 – letniego (opracowany przez Radę Pedagogiczną w lipcu 2017 

roku) – załącznik nr 4 

 

System obserwowania osiągnięć nauczycieli 
 

Mając na celu inspirowanie nauczycieli do wdrażania skutecznych rozwiązań organizacyjnych, programowych i 

metodycznych oraz mając na celu podniesienie jakości nauczania dyrektor przedszkola po zapoznaniu z nimi Radę 

Pedagogiczną wdroży je w bieżącym roku szkolnym. 

Arkusze diagnostyczne:  

• Arkusze osiągnięć nauczyciela: 

• Arkusz analizy osiągnięć edukacyjnych dzieci i efektów pracy w grupie, 

• Arkusz obserwacji zajęć,  

• Arkusz dokumentacji pracy nauczyciela (Dzienniki zajęć), 

• Arkusz dokumentacji pracy nauczyciela (plan pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej), 

• Arkusz dotyczący dokumentacji pracy nauczyciela (Obserwacji dziecka), 

• Arkusz obserwacji zebrań z rodzicami, 

• Arkusz dokumentacji pracy nauczyciela dotyczący ewaluacji planu pracy wychowawczo – dydaktycznej i 

opiekuńczej, 

• Arkusz dokumentacji pracy nauczyciela (dokumentacji zajęć terapeutycznych: gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, 

terapii logopedycznej), 

• Arkusz analizy wytworów prac dziecka. 
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System informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci: 

 

• Kontakty indywidualne z rodzicami (okazyjne – podczas przyprowadzania i odbierania dzieci oraz na życzenie rodziców 

w miarę potrzeb) 

• Spotkania indywidualne (według harmonogramu ustalonego wspólnie z rodzicami na pierwszych zebraniach 

grupowych) 

• Zebrania grupowe (według ustalonego harmonogramu)  

• Zebrania ogólne 

• Edukacja pedagogiczna rodziców 

• Tablice ścienne (ekspozycja prac plastyczno - konstrukcyjnych dzieci) 

• Prezentacja fotograficzna „Z życia przedszkola” 

• Strona internetowa (prezentacja zdjęć, filmów z zajęć dydaktycznych za zgodą rodziców) 

• Zajęcia otwarte dla rodziców. 

 

Zasady współpracy nauczycieli 
 

W przedszkolu sprawnie zorganizowano wewnętrzne i zewnętrzne doskonalenie nauczycieli. W placówce powoływane 

są zespoły zadaniowe do ewaluacji wewnętrznej np.: doraźne zespoły zadaniowe do opracowania narzędzi do pracy z 

dziećmi, nauczycielami i rodzicami, np. ankiet, arkuszy ewaluacyjnych i diagnostycznych, monitoringu, zadań i 
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harmonogramów działań do pracy przedszkola. Systematycznie wspierany jest rozwój zawodowy kadry pedagogicznej. 

Nauczyciele planowo zdobywają stopnie awansu zawodowego.  

 

Zasady współpracy wychowawczej z rodziną dziecka 

 

Warunkiem prawidłowej i pełnej realizacji celów, zadań i funkcji przedszkola jest pozyskanie do współpracy rodziny, 

podstawowego środowiska wychowawczego dziecka. Zgodne współdziałanie obu tych środowisk może zapewnić właściwe 

warunki prawidłowego wychowania i pobudzania rozwoju dziecka. Współpraca w naszym przedszkolu rozwija się na zasadzie 

wzajemnego zrozumienia i życzliwości oraz partnerstwa. 

Dobra współpraca nauczycieli z rodzicami, wzajemna akceptacja i zrozumienie powodują wzrost rangi przedszkola, 

dają szansę rozwoju inicjatyw społecznych na rzecz placówki, a przede wszystkim procentuje w efektach oddziaływań 

wychowawczo – dydaktycznych. 

Integralną częścią przedszkola są, więc RODZICE. Podstawą sukcesu działalności zespołu jest dobrze układająca się 

współpraca z rodzicami. Nadrzędnym celem tej współpracy jest dobro dziecka, stąd starania o ujednolicenie oddziaływań 

wychowawczych przedszkola i domu rodzinnego. 

 

Wspomaganie działań wychowawczych rodziców realizujemy poprzez: 

 

• Udzielanie pełnej informacji o działalności i zadaniach przedszkola, atrakcyjne sposoby przekazywania wiedzy 

pedagogicznej np. edukacja pedagogiczna rodziców – udostępnianie artykułów, czasopism i literatury; warsztaty dla 

rodziców, spotkania ze specjalistami – współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną; spotkania z 
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pracownikami MOPS-u, Sądu Rodzinnego, Policją (na życzenie rodziców), zajęcia otwarte, kąciki grup, skrzyneczki. 

• Budowanie prawidłowej relacji: dziecko – rodzic – nauczyciel; 

• Integrowanie zabiegów wychowawczych, włączanie rodziców w życie przedszkola np. spotkania integracyjne z 

rodzicami (Halloween, Andrzejki, Bal Karnawałowy, Festyn Rodziny), dziadkami (Dzień Babci i Dziadka), wycieczki, grill; 

• Przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowań i przyczyn ewentualnych 

niepowodzeń;  

• Wspieranie rodziców w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka: praca z dzieckiem zdolnym, podejmowanie 

wczesnej interwencji specjalistycznej, okazywanie im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci i 

otrzymywanie od nich pomocy w działaniach podejmowanych przez nauczycieli; 

• Wspieranie rodziców w celu osiągnięcia przez dziecko gotowości do podjęcia nauki w szkole. 

 

Inspirowanie rodziców do organizowania różnych działań oraz ciekawych 
zajęć na rzecz dzieci i przedszkola 

Rodzice m.in.: 
• Angażują się w przygotowywanie uroczystości wewnątrzprzedszkolnych kultywujących tradycje związanej z obchodami 

świąt Andrzejki, Wigilia, Śniadanie Wielkanocne; 

• Uczestniczą w realizacji projektów podejmowanych przez dzieci i nauczycieli: prezentacja przez rodziców własnego 

hobby na forum grupy i przedszkola, bal charytatywny na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, kiermasz 

świąteczny, loteria fantowa; 

• Biorą udział w realizacji programów ekologicznych m.in. „Segreguj odpady”, Akcja „Sprzątania Świata”’, „Zbiórka 

baterii, nakrętek”, 

• Występują na uroczystościach przedszkolnych – prezentują swoje umiejętności aktorskie na Przedszkolnej Wielkiej 
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Orkiestrze Świątecznej Płocku, Zakończeniu Roku. 

• Pomagają w organizacji transportu i przewozu dzieci na imprezy międzyprzedszkolne oraz organizacji wycieczek; 

• Pomagają w sponsoringu (nagrody na przeglądy i festiwale, sponsorowanie transportu na wycieczki) 

• Pomagają przy drobnych naprawach sprzętu: drukarki, DVD, komputer; 

• Pomagają przy szyciu i przygotowywaniu kostiumów do konkursów i przeglądów. 

• Biorą udział w akcjach: „Czyta mama, czyta tata” – organizowane przez Miejskie Przedszkole nr 34 

 

 

 

Aktywnie współpracujemy z instytucjami przy edukacji i wychowaniu małych dzieci. Aby rozwijać zainteresowania 

i zdolności podopiecznych, wspólnie z kadrą pedagogiczną przygotowujemy dzieci do konkursów plastycznych, 

ekologicznych, recytatorskich i teatralnych, organizowanych przez POKiS, MDK, SDK, Teatr, Galerie „Mosty”, „Wisła” 

i „Mazovia”, Wodociągi Płockie, Straż Miejską, Straż Pożarną, Nadleśnictwo Płock i Łąck oraz inne przedszkola i szkoły (w tym 

70-tka, Gimnazjum Nr 2 i 4, Kort pod lasem, TKKF – przy organizacji Biegu Przedszkolaka) a także go ogólnopolskich konkursów 

plastycznych. 

Współpraca z Urzędem Miasta( akcje, konkursy, sprawy organizacyjne) 

• Zapraszanie władz samorządowych do udziału w wydarzeniach przedszkola. 

• Finansowanie edukacji ekologicznej (Wydział Ochrony Środowiska), profilaktycznej (Wydział Zdrowia) 

• Wystawy prac dzieci w UMP. 

Współpraca z Radą Mieszkańców Osiedla Borowiczki i Imielnica 

• Pomoc w organizacji imprez przedszkolnych i osiedlowych, finansowanie nagród, paczek choinkowych dla dzieci w 

Zasady współpracy ze środowiskiem lokalnym: 
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trudnej sytuacji finansowej, 

• Wzajemna współpraca nad promowaniem placówki w środowisku lokalnym, 

Współpraca ze Szkoła Podstawową Nr 20, aby przybliżyć dzieciom szkołę i obserwować losy absolwentów: 

• Udział przedszkolaków w konkursach organizowanych przez szkołę, 

• Udział przedszkolaków w przedstawieniach przygotowanych przez uczniów SP Nr 20, 

• Wycieczki 5-6-latków do szkoły w czasie dni otwartych, w celu zapoznania dzieci z warunkami nauki i pracy w klasie I-

wszej oraz nauczycielkami klas I i pedagogiem szkolnym, śledzenie losów absolwenta, tworzenie MDN - wymiana 

doświadczeń Rad Pedagogicznych szkoły i przedszkola. 

Współpraca z Biblioteką Filia Nr 10 i Nr 9: 

• Systematyczne spotkania z pracownikami bibliotek, prezentowanie nowości wydawniczych dla dzieci,  

• Cykliczne zajęcia dydaktyczne, 

• Spotkania z autorami książek dla dzieci, 

• Organizacja wspólnych uroczystości przedszkolnych i osiedlowych m.in. Andrzejki, Happening czytelniczy. 

Współpraca z Poradnią Zdrowia SALUS: 

• Profilaktyczne badanie wad postawy, 

• Przegląd higieny jamy ustnej. 

Współpraca z NZOZ „Borowiczki”: 

• Zwiedzanie przychodni w ramach obchodu „Kwiecień – miesiącem czystości”, 

• Współpraca ze stomatologiem. 

Współpraca ze Strażą Miejską i Policją: 

• Udział w programie „Bezpieczny przedszkolak”. 

• Zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprez przedszkolnych „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Powitanie 

wiosny”. 
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• Zapoznanie dzieci z pracą policjanta. 

• Lepsze przygotowanie dzieci do bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym. 

Współpraca z Teatrem Dramatycznym w Płocku: 

     ●    Udział w przedstawieniach teatralnych. 

     ●    Organizowanie galerii prac plastycznych w teatrze. 

Współpraca ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego i Wydziałem Ochrony Środowiska: 

• Akcja „Sprzątania Świata”, 

• Akcja „Segreguj odpady”, 

• Zbiórka baterii i nakrętek. 

Współpraca z Towarzystwem „Nasz Dom”: 

• Akcja „Góra Grosza”, 

• Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 

Współpraca ze Schroniskiem dla zwierząt w Płocku i Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt Fundacją „Animals”: 

• Zbieranie i przekazywanie karmy dla zwierząt. 

Współpraca z Ośrodkiem Rehabilitacji Zwierząt Leśnych „Leśniczówka” w Miszewie Nowym 

• Zbiórka i przekazywanie karmy dla zwierząt leśnych. 

• Happening ekologiczny na terenie ośrodka, podsumowanie konkursu ekologicznego. 

Współpraca z Warsztatem Terapii Zajęciowej: 

• Korzystanie z usług warsztatu do przygotowywania dekoracji w przedszkolu (stolarnia), 

• Korzystanie przez podopiecznych warsztatu z przedszkolnego ogrodu. 

Współpraca z Parafią św. Jakuba Apostoła w Imielnicy: 

• Udział przedszkolaków w uroczystościach kościelnych m.in. podczas Dnia Papieskiego, Świąt Bożego Narodzenia – 

Jasełka, czy Dnia Rodziny. 
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Współpraca z Młodzieżowym Domem Kultury: 

• Systematyczne spotkania z pracownikami MDK – zajęcia artystyczne dla dzieci, 

• Organizacja wspólnych uroczystości np. Festyn Rodzinny,  

• Prowadzenie dodatkowych zajęć plastycznych na terenie placówki przez pracowników MDK. 

• Udział w konkursach organizowanych przez MDK. 
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PROGRAMY 
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L.p. Tytuł programu  Autor: Założenia programu: 
 

1. „Kocham przedszkole”. 
Program edukacji 

przedszkolnej. Program 
realizowany we wszystkich 

grupach wiekowych 

 

Mirosława 
Pleskot, 

Agnieszka 
Staszewska-

Mieszek 
WSiP 

Program wychowania przedszkolnego zgodny z nową 
podstawą programową.  

 „Kubuś puchatek uczy nas 
przyjaźni”. Program 

wychowawczo – profilaktyczny 
 

 

Rada 
Pedagogiczna 
MP 34 w Płocku 

Głównym celem programu jest wspieranie dziecka w 
kształtowaniu własnego pozytywnego obrazu siebie w 
kontakcie z otoczeniem społecznym, a w szczególności: 
rozwijanie poczucia bezpieczeństwa, budowanie 
poczucia wartości, nawiązywanie pozytywnych relacji z 
innymi rówieśnikami i dorosłymi, stymulowanie inwencji 
własnej i ekspresji w różnych dziedzinach aktywności, 
docenianie dziecka, jako osoby oraz efektów jego 
działań, a wszystko to po to, aby zapewnić młodemu 
człowiekowi odkrycie i najwłaściwsze wykorzystanie 
wrodzonych zdolności. 
 

2. „Angielski dla starszaków”. 
Program nauki języka 

angielskiego dla  5 – 6 latków. 
Program realizowany w 

grupach 5 – 6 latków 

 

Kamila 
Wichrowska 

Olga 
Wysłowska 

 
WSiP 

 

 Program dzięki, któremu  dzieci uczą się i rozwijają swoje 
umiejętności przez zabawę. Miś Eddie pomoże kojarzyć im 
naukę języka z pozytywnym doświadczeniem, a muzyka 
i rytm wprowadzone do zabaw językowych sprawią, 
że nawet najtrudniejsze słówka zapadną w pamięć same. 
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3. „Kocham dobrego Boga”. 
Program nauczania religii 

rzymskokatolickiej w 
przedszkolu 

 
Program realizowany w 

grupach 6 latków na zajęciach 
religii 

 

Dariusz 
Krupiński 
Elżbieta 

Osewska 
Snopek Jerzy 

Ks. Józef Stala/ 
 

JEDNOŚĆ 
 

Cele katechetyczne – wymagania ogólne: 
I. Codzienne doświadczenia i ich interpretacja w świetle 
wiary.  
Dziecko doświadcza miłości Boga w codziennym życiu, 
wyjaśnia swoje przeżycia w świetle wiary, odkrywa piękno 
przyrody i otaczającego świata oraz Boga jako jego 
Dawcę, odkrywa też, kim jest Bóg i buduje Jego 
prawdziwy obraz. 
II. Zainteresowanie tematyką religijną.  
Dziecko rozwija uzdolnienia oraz kształtuje czynności 
intelektualne potrzebne w codziennym życiu i dalszej 
edukacji religijnej poprzez poznanie pierwszych pojęć 
religijnych i kształtowanie mentalności wiary, a ponadto 
poznaje Pismo Święte jako słowo Boga.  
III. Kontakt z Bogiem w modlitwie i liturgii.  
Dziecko poznaje istotę modlitwy, rozwija sposoby 
kontaktowania się z Bogiem; poznaje zwyczaje 
chrześcijańskie związane z obchodami roku liturgicznego. 
IV. Postawa społeczno-moralna. Dziecko buduje 
podstawy systemu wartości oraz uczestniczy w procesie 
wychowania moralno-społecznego, poznaje 
chrześcijańskie pojęcia dobra i zła, odkrywa znaczenie 
przykazania miłości Boga i bliźniego oraz jego 
konsekwencje; nabywa i rozwija umiejętności społeczne 
niezbędne do życia w rodzinie, grupie rówieśniczej i 
kontaktach z dorosłymi; pogłębia swój związek ze 
wspólnotą Kościoła i odnajduje w niej swoje miejsce. 

4. „Jesteśmy rodziną Boga” 
Program nauczania religii 
rzymskokatolickiej dla 5 - 

latków 
 

Program realizowany w 
grupach 5 latków na zajęciach 

religii 
 

Ks. Andrzej 
Krasiński 

 
Płocki Instytut 
Wydawniczy 

Główne cele programu nauczania koncentrują się wokół 
codziennych doświadczeń z życia dzieci i ich interpretacji 
w świetle wiary. Zainteresowanie dziecka problematyką 
religijną, obudzone podczas katechezy, powinno 
zaowocować kontaktem z Bogiem w modlitwie i liturgii, 
dając jednocześnie fundament pod kształtowanie 
właściwych postaw społeczno-moralnych. 
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5. „Do twórczych świat należy”. 
Program własny wspierający 
twórczą aktywność dzieci w 

wieku przedszkolnym 

 

Maria Białaszek 
Marzena Wrzos 

Agnieszka 
Wolińska-

Stunża 

Celem programu jest podjęcie stymulacji twórczego 
rozwoju dziecka, wykorzystanie jego intensywnego 
rozwoju wyobraźni, fantazji, okresu pytań i poszukiwań 
własnych rozwiązań. Wykorzystanie ich spontanicznej 
ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej oraz 
ujawnienia się pierwszych oznak uzdolnień. Realizacja 
tego programu dała dzieciom szansę poznania i 
wyrażania siebie, okazję do twórczego działania i 
rozwijania swoich możliwości. 
 

6. „Witamy w krainie Kubusia 
Puchatka”. Program 

adaptacyjny 

 

Agnieszka 
Brudzyńska 

Marta 
Markiewicz 

Program adaptacyjny ”Witamy w krainie Kubusia 
Puchatka” został opracowany w oparciu o Podstawę 
Programową Wychowania Przedszkolnego.  
Program utworzony został w marcu 2012r. natomiast jego 
modyfikacja nastąpiła w roku szkolnym 2016/2017.  
Realizację programu rozpoczyna się od marca do 
września, kiedy to dzieci chętnie będą przychodzić do 
przedszkola, nabędą umiejętności dostosowanych do ich 
możliwości rozwojowych oraz będą   podejmować 
zabawę samodzielnie lub z pomocą innych. 

7. „Rytm i melodia”. Program 
własny nauczania rytmiki w 

przedszkolu 

 

Agnieszka 
Brudzyńska 

Celem programu jest śpiewanie piosenek z dziecięcego 
repertuaru oraz łatwych piosenek ludowych; 
uczestniczenie w zbiorowym śpiewie, w tańcach i 
muzykowaniu; dostrzeganie zmian dynamiki, tempa i 
wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyrażanie je, 
pląsając lub tańcząc; a także tworzenie muzyki, 
korzystając z instrumentów perkusyjnych. 
 

8. „Trzymaj się prosto”. 
Profilaktyczny program przeciw 

wadom postawy z el. 
gimnastyki korekcyjnej w wieku 

przedszkolnym  

Katarzyna 
Lisowska 

Celem programu jest skorygowanie istniejących zaburzeń 
w postawie ciała dziecka i doprowadzenie jej, o ile to 
możliwe jest, do stanu prawidłowego. Harmonijny rozwój 
organizmu dziecka poprzez uświadomienie potrzeby i 
sensu dbania o własne ciało, prawidłową postawę, 
zdrowie,  sprawność i higienę. Wdrożenie do samo 
egzekwowania nawyku prawidłowej postawy we 
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wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego. 
Niedopuszczenie do powstania wad postawy, gdy 
zaistnieją warunki sprzyjające ich powstaniu. 
Uświadomienie dziecku i rodzicom istniejącej wady i 
wynikających z tego zagrożeń. 

9. „Koło małego czytelnika”. 
Program pracy z dziećmi w 

wieku przedszkolnym 

 

Katarzyna 
Lisowska 

Celem programu jest rozbudzenie potrzeb czytelniczych, 
rozwijanie zainteresowań książką, wywołanie przyjemnych 
skojarzeń związanych z procesem czytania oraz 
przygotowanie dzieci do roli czytelnika. 
 

10. Elementy pedagogiki Marii 
Montessorii w grupie 5 i 6 

latków 

 
 

Agnieszka 
Baska 

Celem programu jest rozwijanie indywidualnych cech 
osobowości; formowanie prawidłowego charakteru i 
zdobywanie wiedzy i umiejętności szkolnych. 
 

11. „Qulinarne maluchy”. Program 
kółka kulinarnego dla dzieci w 

wieku przedszkolnym 

 

Agnieszka 
Baska 

Głównym założeniem tego programu jest urozmaicenie i 
uzupełnienie wiadomości, które dzieci zdobywają 
w przedszkolu. Na zajęciach dzieci mogą rozwijać swoje 
praktyczne umiejętności kulinarne oraz poznają zasady 
prawidłowego odżywiania się, które będą im niezbędne 
w dorosłym życiu. Możliwość sprawdzenia swoich 
umiejętności i zdolności oraz przygotowanie potraw 
dotychczas oglądanych w czasie przyrządzania przez 
dorosłych to dla dzieci wspaniała zabawa. Podczas zajęć 
kulinarnych dzieci będą miały okazję przekonać się, że 
przygotowanie posiłku to nie zawsze jest prosta sprawa. 
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12. „Wesołe nutki”. Program 
rozwijający zainteresowania 

muzyczne w grupie dzieci   3 - 6 
letnich 

 

Agnieszka 
Lewicka 

Celem programu jest rozwijanie ekspresji twórczej dzieci 
oraz zamiłowania do śpiewu i ruchu jako źródła radości i 
środka poznawania świata.  
 

13. „Dziecko w świecie emocji”. 
Program kółka 

socjoterapeutycznego dla 
dzieci w wieku przedszkolnym 

 

Magdalena 
Lipińska 

 
Program ma za zadanie pomóc dzieciom w okazywaniu 
uczuć i emocji szanowaniu siebie oraz innych, pomóc im 
wyeliminować strach i lęk, sprawić że będzie mniej 
negatywnych zachowań, że będą uczulone na pomoc 
drugiej osobie. 
 

14. „Poznajemy naszą przeszłość”. 
Program kółka historycznego 

dla dzieci w wieku 
przedszkolnym 

 

Anna Giżyńska Celem kółka historycznego jest zainteresowanie dzieci 
przeszłością poprzez słuchanie legend, naukę 
najważniejszych wydarzeń kraju (odzyskanie 
niepodległości, ustanowienie Konstytucji). Historia to nie 
tylko daty ale również tradycje, dzieci dowiedzą się skąd 
się wzięła tradycja ubierania choinki, co kiedyś wkładano 
do wielkanocnego koszyczka. Na zakończenie kółka, 
dzieci mają być świadome, że otaczający nas świat jest 
bardzo bogaty ale przeszłość może być równie 
interesująca i warta odkrywania. 

15. „Językowy zawrót głowy”. 
Program pracy logopedycznej 

 

Magdalena 
Syska 

Celem programu jest stymulacja rozwoju mowy dzieci, 
usprawnianie komunikacji językowej. 
 

16. „Z językiem angielskim za pan 
brat”. Program nauczania 

języka angielskiego w grupie 
dzieci 4 – 5 letnich 

 

Anna Giżyńska Celem programu jest by dzieci w przedszkolu znajdowały 
przyjemność i radość w doskonaleniu znajomości języka 
angielskiego. Programem wychodzi też naprzeciw 
oczekiwaniom rodziców dzieci którzy są świadomymi 
znaczenia znajomości języka obcego w dzisiejszych 
czasach. 
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17. „Fun with English”. Program 

własny nauczania języka 
angielskiego w grupie dzieci 4 - 

letnich 
 

Alicja 
Wochowska 

Program ten skierowany jest do dzieci w wieku 
przedszkolnym. Małe dzieci poznają świat w dużej mierze 
poprzez zabawę, a także poprzez działanie. Zawiera 
elementy ruchu, dźwięku i obrazu. Dzieci będą działać na 
polu plastycznym, konstrukcyjnym, muzycznym. 

 
18. „English For Little Kids”.  

Program własny nauczania 
języka angielskiego w grupie 

dzieci 3 - letnich 
 

Katarzyna 
Kalicka 

Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku 
przedszkolnym, które rozpoczynają naukę języka 
angielskiego. Małe dzieci poznają świat w dużej mierze 
poprzez zabawę, a także poprzez działanie. Ich słuch w 
tym okresie jest bardzo wrażliwy, a narządy mowy na tyle 
elastyczne, ze po odpowiedniej liczbie ćwiczeń dzieci są 
w stanie rozróżnić i poprawnie wyartykułować wszystkie 
fonemy (głoski) nowego języka. Z łatwością również 
przyswajają sobie modele intonacyjne charakterystyczne 
dla języka angielskiego. 

 
19. „Spotkanie z językiem 

angielskim”. Program 
nauczania języka angielskiego 

w grupie dzieci 4 - letnich 
 

Agnieszka 
Bąblewska 

Program jest przeznaczony do realizacji w nauczaniu 
języka angielskiego w grupie dzieci 4 letnich. Opiera się w 
dużej mierze na metodzie stymulacji polisensorycznej. 
Zgodnie z tą metodą, każdy kanał sensoryczny 
determinuje osobistą strategię uczenia się. Zajęcia 
prowadzone są metodą zabawową z wykorzystaniem 
obrazków - materiał angażujący kanał wzrokowy, 
piosenek - materiał angażujący kanał słuchowy oraz 
zabaw ruchowych angażujących kanał kinestetyczny. 
Istotne jest aby nauczyciel podczas zajęć stosował stałe 
elementy zajęć takie jak powitanie czy pożegnanie w 
języku angielskim. 
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20. „Follow me”. Program własny z 
języka angielskiego. 

 
 

Martyna Solak Celem programu jest wzbogacenie oferty pracy 
przedszkola, wyjście naprzeciw oczekiwaniom rodziców 
oraz podniesienie poziomu nauczania języka angielskiego 

21. „English is fun”. Program 
nauczania języka angielskiego 

dla dzieci 3 – 4 letnich 

 

Martyna 
Nowak 

Celem programu jest wprowadzenie najmłodszych w 
świat nauki języka angielskiego poprzez aktywną zabawę, 
połączoną z dużą ilością ruchu oraz atrakcyjne gry 
piosenki, rymowanki i historyjki, Rozbudzanie wiary we 
własne możliwości i umiejętności oraz zaciekawienie 
małych dzieci nauką języka obcego, aby w przyszłości 
nauka angielskiego przynosiła im lepsze efekty. 
 

22. „Z twórczością za pan brat” 
Program własny wspierający 
aktywność twórczą dzieci w 

wieku przedszkolnym. 

 

 

Agnieszka 
Brudzyńska 
Katarzyna 
Lisowska 

Agnieszka 
Baska 

Agnieszka 
Lewicka 
Martyna 
Nowak 

Martyna Solak 
Karolina 

Osmańska 
Dorota 

Chrobocińska 
Joanna 

Kalinowska 

Celem programu jest wspieranie oraz tworzenie 
warunków do harmonijnego rozwoju dziecka, a w 
szczególności: rozbudzanie własnych możliwości 
twórczych. 
 

23. „Muzyczne barwy”. Program 
kółka muzycznego dla dzieci z 

zainteresowaniami 
muzycznymi. 

 

Katarzyna 
Piwońska 

Program kółka muzycznego adresowany jest do dzieci 3 i 
4 letnich uczęszczających do przedszkola bez względu na 
umiejętności, wiadomości i ich poziom uzdolnień. Celem 
programu jest wprowadzenie dzieci w świat muzyki, 
uwrażliwienie ich na doznania artystyczne i estetyczne a 
także pobudzenie aktywności intelektualnej poprzez 
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tworzenie i słuchanie muzyki. 
 

24. „Matematycy ze Stumilowego 
Lasu.” Program kółka 

matematycznego dla 3 – 
latków 

 

Katarzyna 
Kalicka 

Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3 lat. 
Opracowany został, aby wspomagać i wspierać 
dziecięce rozumowanie bez podawania gotowych 
definicji. Ma za zadanie przybliżać zagadnienia 
matematyczne w zabawie. 

25. „Piękny świat dla każdego 
dziecka”. Program 

psychologiczny 

 

Katarzyna 
Wereszczyńska 

Celem programu jest wspomaganie rozwoju dziecka oraz 
wspieranie jego rodziny. By móc to uczynić istotne jest 
prawidłowe zdiagnozowanie potrzeb dziecka, podejścia 
do niego w sposób indywidualny oraz podmiotowy.  

26. Program zajęć rewalidacyjnych 

 

Aleksandra 
Fortuńska 

Program do zajęć rewalidacyjnych został utworzony dla o 
dzieci 4letnich uczęszczających do grupy integracyjnej i 
posiadających orzeczenie o potrzebie  specjalnego 
kształcenia. Program rewalidacji zawiera podstawowe 
założenia edukacji, główny cel pracy oraz 
podporządkowane mu cele szczegółowe. Program 
opracowano uwzględniając diagnozę pedagogiczno – 
psychologiczną oraz ogólne założenia dotyczące pracy z 
dzieckiem.  
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Innowacje 
pedagogiczne 
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L.p. Tytuł innowacji 
pedagogicznej: 

 

 Autor: Założenia innowacji: 

1. „Zuch to Ja” 
 
 

 

Marzena Wrzos 
Martyna Nowak 

Celem programu jest przybliżenie 
dzieciom metodyki harcerstwa. 

 

2. „Mali olimpijczycy” 

 

Martyna Solak Innowacja pedagogiczna „Mali 

olimpijczycy” zakłada współpracę ze 

Szkołą Podstawową Nr 20 w Płocku w 

formie zajęć ogólnorozwojowych, 

organizowanych na hali sportowej z 

udziałem nauczycieli oraz uczniów 

edukacji wczesnoszkolnej. Istotą 

innowacji jest również zapoznanie 

dzieci z podstawowym słownictwem z 

zakresu gimnastyki w formie zabaw i 

gier ruchowych. 
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3. „Przedszkolak w świecie komputerów” 

 

Joanna Kalinowska Celem innowacji jest wdrażanie do 
posługiwania się komputerem i jego 
podstawowym oprzyrządowaniem, 
wdrażanie do przestrzegania zasad 
bezpiecznego i higienicznego 
użytkowania komputera oraz 
rozwijanie sprawności manualnej przy 
użyciu komputera. 

 
4. „Przedszkolne podróże te małe i te duże – 

przekraczamy granice” 

 

Katarzyna Ostrowska 
Katarzyna Lisowska 

Celem innowacji jest dostarczenie 
dzieciom elementarnej wiedzy na 
temat kontynentów świata oraz ich 
wybranych państw. 

 

5. „Kolorowy rok w przedszkolu. Twórcze 
zabawy z kolorami” 

 

Katarzyna Lisowska Innowacja ,,Kolorowy rok w 
przedszkolu”  oparta została na 
porach roku i ich miesiącach, ma 
charakter otwarty, można go 
modyfikować w zależności od potrzeb, 
zainteresowań i   możliwości dzieci. 
 Opracowane zajęcia  będą uczyły 
współpracy w grupie, wzmacniały 
wiarę we własne możliwości. 
Zastosowane metody i formy pracy 
mają w jak największym stopniu 
rozwijać kreatywność stworzyć 
atmosferę akceptacji, zaufania, 
pozwolić na osiąganie sukcesów 
motywujących do dalszych działań. 

6. „Zajęcia taneczne Mini Cheerleaders” 

 

Marta Markiewicz Celem innowacji jest nabywanie 
umiejętności wykonywania 
podstawowych kroków i figur podczas 
układów tanecznych, wyrabianie u 
dzieci poczucia rytmu i słuchu a także 
płynności ruchów. Konieczność 
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zapamiętywania poszczególnych 
zmian zachodzących w układach 
tanecznych zmusza do uwagi, szybkiej 
orientacji, decyzji, uczy przestrzegać 
ładu i porządku, wyrabia pozytywne 
cechy charakteru, kształci wrażliwość 
estetyczną. 

 
7. „Handmade'owy zawrót głowy” 

 

Agnieszka Baska Celem innowacji jest wspomaganie i 
ukierunkowanie rozwoju dziecka 
w zakresie jego wrodzonych możliwości 
twórczych. Poznawanie i wyrażanie 
siebie w formie ekspresji plastycznej.  
Posługiwanie się różnorodnymi 
narzędziami ekspresji oraz zapoznanie z 
formami rękodzieła. Kształtowanie 
twórczej postawy u dzieci oraz 
wspieranie ich zainteresowań 
robótkami ręcznymi. 
 

8. „Origami. W papierowym świecie” 

 

Dorota Chrobocińska Celem innowacji jest wprowadzenie 
dzieci w świat wartości estetycznych i 
rozwijanie ich umiejętności 
wypowiadania się poprzez sztukę 
origami. 
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Progra  my 
ogólnopolskie 
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„Mamo, Tato wolę wodę”. Ogólnopolska 

kampania edukacyjna. Program edukacyjny „ŻYWIEC ZDRÓJ 

S.A”  
„Akademia Aquafresh” partner medialny 

JimJam Polsat. Ogólnopolski program edukacji 

zdrowotnej dla przedszkolaków. 

 
  
  

„Czyste powietrze wokół nas”. Program  

edukacji antynikotynowej. Stacja Sanitarno Epidemiologiczna. 

 

„Akademia zdrowego przedszkolaka”. 

Ogólnopolski projekt społeczno-edukacyjny, 

którego nadrzędnym celem jest propagowanie zdrowego 

trybu odżywiania i stylu życia. 

 

„Cukierki” 

Program profilaktyczny. Fundacja „Homo Homini” im. Karola de 

Foucaulda w Krakowie 

 

„Strażnicy uśmiechu” 

Program profilaktyczno – wychowawczy, Centrum Pozytywnej 

Edukacji. 
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Plan pracy 

(główne zadania opracowane na dany rok): 

W bieżącym roku szkolnym nasze działania będą się skupiały na: Podnoszeniu jakości edukacji matematycznej, 
przyrodniczej i informatycznej. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych. 

 

 

Inne zagadnienia uznane za ważne dla danego przedszkola: 
Do pracy z dziećmi wprowadzono przedsięwzięcia wewnętrzne przedszkola:; 

• Bieg Przedszkolaka o Puchar Kubusia Puchatka, 

• Przedszkolne Mistrzostwa Cheerleaders, 

• Festiwal piosenki obcojęzycznej „Different ways by different songs”, 

• Happening Ekologiczny. 

Konkursy te dają uczestnikom wiele radości, uczą autoprezentacji i pokonywania tremy. Nauczycielom zaś pozwalają 

wyławiać zdolności i talenty, aby je potem promować i rozwijać w pracy z dzieckiem. 

Dodatkowo, na potrzeby dzieci i rodziców, opracowano i wdrożono następujące imprezy: 

• Pasowanie na przedszkolaka; 

• Wieczór andrzejkowy z udziałem rodziców; 

• Spotkanie Wigilijne z udziałem rodziców 

• Dzień Babci i Dziadka, 
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• Bal karnawałowo – walentynkowy z Przyjaciółmi Kubusia Puchatka 

• Powitanie Wiosny – przemarsz nad Wisłę, 

• Śniadanko Wielkanocne, 

• Festyn Rodzinny. 

 

Aby promować działania przedszkola organizowano w placówce i Urzędzie Miasta Płocka wystawy prac dzieci dla 

środowiska rodzinnego i oświatowego w szczególności z okazji Dnia Ziemi. Działania te będą również kontynuowane w 

kolejnych latach. Zapoczątkowano współpracę z możliwością jej rozszerzania: z prasą lokalną - „Tygodnik Płocki”, „Gazeta 

Wyborcza”, „Sygnały Płockie”, mediami lokalnymi zamieszczając informacje o ciekawych działaniach i wydarzeniach w 

placówce. 

Ponadto organizuje się różnorodne akcje i zbiórki charytatywne takie jak: 

• Zbiórka karmy i koców dla zwierząt ze schroniska, 

• Bal charytatywny na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

• Zbiórka baterii, nakrętek oraz makulatury, 

• Loteria Fantowa 

• Kiermasz bożonarodzeniowy oraz wielkanocny. 

 Placówka posiada również stronę internetową(www.przedszkole34plock.pl ),która modyfikowana i uaktualniana jest na 

bieżąco.   

Praca nauczycieli i dyrektora została uhonorowana wieloma nagrodami, wyróżnieniami i podziękowaniami od różnych 

instytucji. 
 

Wnioski wynikające z oceny: 

http://www.przedszkole34plock.pl/�
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 


	Koncepcja jest zgodna z Podstawą Programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego i polityką edukacyjną Miasta Płocka.
	Naszą ambicją i priorytetem jest:
	 doskonalenie organizacji i podnoszenie jakości pracy,
	 harmonijna współpraca z domem rodzinnym, środowiskiem lokalnym,
	 uatrakcyjnienie pobytu dzieci w przedszkolu, poprzez różnorodne formy i metody zajęć oraz realizację edukacyjnych programów własnych.
	Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
	 potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia
	Wykazuje:
	 motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego
	 zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego
	 umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania
	 umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałości
	 umiejętność radzenia sobie z trudnościami ( nie zniechęca się, gdy mu się coś nie uda, podejmuje próby radzenia sobie z zadaniem)
	 umiejętność współpracy w grupie (podporządkowuje się poleceniom, normom, umie współdziałać z innymi)
	 tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań
	 samodzielność
	 odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)
	Posiada:
	 zdolność do obdarzania nauczycielki (i innych dorosłych) uwagą i porozumiewania się z nią w zrozumiały sposób,
	 wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
	 podstawową wiedze o świecie.
	Umie:
	 cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,
	 posługiwać się zdobyczami techniki.
	Rozumie, zna, przestrzega:
	 prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
	 zasady bezpieczeństwa i higieny, dba o zdrowie i sprawność fizyczną
	 zasady kultury współżycia i postępowania
	 kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
	 potrzebę szanowania przyrody i środowiska (prezentuje postawę proekologiczną)
	Nie obawia się:
	 występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole
	 chwalić się swoimi pomysłami, sukcesami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi
	 wykazywać inicjatywy w zabawie
	 wyrażać własne uczucia.

