
Koncepcja pracy Przedszkola w Bolszewie 

 

Misja przedszkola 

 W przedszkolu stymulowany jest wszechstronny rozwój dziecka, poprzez 

stwarzanie optymalnych warunków sprzyjających uczeniu się, w myśl idei Carla 

Rogersa „Nie można zmusić ziarna do rozwoju i kiełkowania, można jedynie 

stworzyć warunki zezwalające na to, aby ziarno rozwinęło wszystkie tkwiące w 

nim możliwości”. W pracy z dziećmi w naszym przedszkolu kładziemy duży 

nacisk na zaspokajanie potrzeb dziecka, pobudzanie jego aktywności własnej jak 

również na indywidualizację pracy. Jednocześnie dbamy o prawidłowy rozwój 

społeczny dziecka stosując opracowany pozytywny system motywacyjny. Każde 

dziecko jest dla nas bardzo ważne, a więc staramy się, by w naszym przedszkolu 

czuło się akceptowane i bezpieczne. Nasze przedszkolaki otrzymują klucz do 

zdobywania wiedzy, twórczych poszukiwań, który wyposaża w nich inspiracje 

do działania. 

 
„Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo,  

projektem, który nieustannie się urzeczywistnia,  

przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta”  

Jan Paweł II 

Wizja przedszkola 

Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole i rozwija ich 

kompetencje poznawcze. Ponadto wspomaga wysiłki dziecka podążając 

naprzeciw jego inicjatywie. Wychowawcy stwarzają warunki niezbędne do 

uzyskania prawidłowego rozwoju w sferze zarówno intelektualnej jak również 

psychicznej. Proces kierowania rozwojem dzieci w przedszkolu zmierza do 

tego, aby wyposażyć ich w wartości i zasady funkcjonowania w życiu, które 

ujęte są w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Nasza 

placówka nastawiona jest na szeroko rozumiany rozwój dziecka tak, aby 

poznało płynącą z zabawy radość, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi 

oraz z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat. 



Procesy zachodzące w przedszkolu 

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego, a także poszerza ją o dodatkowe 

zajęcia umuzykalniające, językowe, taneczne, cyfrowe, ruchowe.  Zajęcia te są 

ustalane na początku roku szkolnego po konsultacji z rodzicami. Kadra 

pedagogiczna przedszkola umożliwia dzieciom rozwój zainteresowań 

plastycznych, zgłaszając i przygotowując przedszkolaków do licznych 

konkursów plastycznych organizowanych przez zaprzyjaźnione placówki z 

lokalnego środowiska. Nauczyciele w trakcie zajęć często wychodzą naprzeciw 

oczekiwaniom współczesnej nauki wykraczając tym samym poza nauczanie 

konwencjonalne. Nasi nauczyciele doskonalą swój warsztat pracy poprzez 

częste stosowanie zabaw badawczych, nauczanie poprzez doświadczenie, 

nauczanie polisensoryczne, metody oparte na teorii integracji sensorycznej, 

gdzie oprócz integracji zmysłów: węchu, dotyku, smaku, wzroku i słuchu: 

ważne jest także skoordynowanie ze sobą zmysłów odpowiedzialnych za 

utrzymywanie równowagi i prawidłowej pozycji ciała. Przy organizowaniu 

zajęć nauczyciele, jako motto uznają stymulowanie dzieci do kreatywności oraz 

myślenia twórczego, które są nieodzowne dla prawidłowego funkcjonowania w 

życiu społecznym. 

Nauczyciele mając bezpośredni kontakt ze swoimi wychowankami, na co 

dzień monitorują ich indywidualny rozwój. Trzy razy do roku dokonują 

szczegółowej analizy osiągnięć, dokumentując je na arkuszach obserwacji. 

Dodatkowo w przedszkolu odbywają się zajęcia z terapii pedagogicznej, 

podczas której wychowawcy pracują z dziećmi wykazującymi deficyty 

rozwojowe, i za zgodą rodziców prowadzą z nimi ćwiczenia oraz zabawy 

rozwijające czynności intelektualne. Dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi mają zapewnione w naszej placówce systematyczną pracę 

kompensacyjną, realizowaną zgodnie z programem wspomagania rozwoju, 

zaleceń z opinii poradni psychologiczno – pedagogicznych, w naszej placówce 

w sposób szczegółowy realizowana jest edukacja włączająca, powoływane są 

zespoły ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznych. Proces korygowania 

różnic indywidualnych w rozwoju dziecka daje im większe szanse na drodze 

edukacyjnej w szkolnej rzeczywistości. Nauczyciele wspomagają również dzieci 

w rozwijaniu uzdolnień poprzez systematyczną pracę z uczniami zdolnymi, 

która ma na celu doskonalić ich w samodoskonaleniu własnego warsztatu pracy, 

rozbudzając ich zainteresowania, twórcze myślenie i kreatywność. Ponadto są 

dziecka „pomocnikami” w zdobywaniu potrzebnych informacji o świecie 

społecznym, przyrodniczym, technicznym, które dzieci zdobywają dzięki 

samodzielnemu poznaniu. „Dziecko dąży do niezależności poprzez pracę, chce 

samo się uczyć, samodzielnie doświadczać w środowisku i wchłaniać je 

zmysłami dzięki własnemu osobistemu wysiłkowi”(J. Korczak). 

 W naszym przedszkolu coraz więcej zajęć prowadzonych jest przy 



pomocy innowacyjnych metod pedagogicznych, które doprowadzają do 

ulepszeń w sferze dydaktyczno - wychowawczej. Nowatorstwo w nauczaniu 

poprawia wizerunek naszej placówki, poprzez widoczny przyrost wiedzy 

naszych wychowanków. Ponadto rozbudzają w nauczycielach chęć 

doskonalenia własnego warsztatu pracy poprzez poznawania zasad metodyki 

niekonwencjonalnej, która przyczynia się do wzrostu kreatywności pośród kadry 

pedagogicznej. 

Nauczyciele dbają również o prawidłowy rozwój mowy dziecka 

stymulując jego aparat artykulacyjny do pracy przez codzienne ćwiczenia oraz 

zabawy ortofoniczne, oddechowe czy słuchowe. Dodatkowo każde dziecko jest 

diagnozowane przez logopedę i w razie potrzeby objęte terapią logopedyczną, 

która odbywa się systematycznie, w naszej placówce. 

Przedszkole podejmuje także działania na rzecz kształtowania poczucia 

własnej wartości, realizując programy edukacyjno – terapeutyczne prowadzone 

przez wychowawców i psychologa przedszkolnego. Dzieci poznają podstawowe 

zasady funkcjonowania w grupach społecznych, systematycznie rozwija się u 

nich kompetencje emocjonalno – społeczne, które pomagają we współdziałaniu 

w grupie.  

Przedszkole prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na 

najważniejszych wartościach – dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Dekalog 

moralnych zasad i wartości obejmuje także: prawdę, miłość, przyjaźń, 

odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, patriotyzm. 

Kształtowanie tożsamości narodowej i kulturowej dziecka oparte jest na 

zwyczajach, obyczajach rodzinnych jak również współdziałaniu w środowisku 

lokalnym. 

 Wychowawcy systematycznie współpracują z rodzicami  dbając o 

jak najlepszy rozwój poznawczo – społeczny dziecka. Są oni partnerami w 

wychowaniu swoich podopiecznych. W naszym przedszkolu odbywają się 

cyklicznie konsultacje indywidualne z nauczycielem, podczas których rodzic w 

sposób dokładny zapoznaje się z poziomem rozwoju swojego dziecka na 

podstawie dokonywanych analiz jego osiągnięć przez wychowawcę. Dodatkowo 

dbamy o należytą pedagogizację rodziców umieszczając na stronie internetowej 

naszego przedszkola, jak również na tablicach ogłoszeń publikacje pedagogów 

dotyczące rozwoju i wychowania dziecka. Nauczyciele, na co dzień 

współpracują ze sobą gdzie swoim przykładem i kulturą osobistą starają się być 

wzorem do naśladowania dla swoich wychowanków. 

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. 

 

 



Organizacja oraz zasoby rzeczowe i osobowe przedszkola 

 Przedszkole w Bolszewie zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie 

kwalifikacje pedagogiczne, a także specjalistyczne: specjalistę w zakresie terapii 

pedagogicznej, logopedę, psychologa, terapeutę integracji sensorycznej. W celu 

tworzenia nowych perspektyw rozwoju oraz kreatywnego rozwiązania 

pojawiających się problemów powołano zespół zadaniowy ds: ewaluacji. Kadra 

tworzy życzliwą atmosferę, wykazując się, na co dzień rzeczową współpracą. 

Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz 

edukacji dzieci. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie 

poprzez uruchomienie procedury oceniania i nagradzania. Kadra pedagogiczna 

systematycznie szkoli się na kursach zewnętrznych dających im kolejne 

kwalifikacje do prowadzenia zajęć wybranymi metodami polisensorycznymi. 

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 na rzecz samorozwoju dziecka, jak również współdziałania w grupie. 

Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu. Przedszkole dba o 

zapewnienie pełnego bezpieczeństwa naszym wychowankom.  

 

Zbiór metod realizowanych w przedszkolu 

Metody pracy stosowane w przedszkolu wskazują na czynności realizacyjne 

nauczyciela, który ma za zadanie zorganizować optymalne warunki i narzędzia 

pracy, w celu osiągnięcia zamierzonych celów pedagogicznych. Metody 

wykorzystywane w trakcie zajęć przedszkolnych integrują proces wychowania i 

kształcenia uwzględniając przy tym właściwości rozwoju dziecka i jego etapy. 

Przy stosowaniu każdej metody pedagogicznej nauczyciel ma świadomość 

indywidualności dziecka. 

 

1. Metody czynne 

 metoda samodzielnych doświadczeń; 

 metoda kierowania własną aktywnością dziecka; 

 metoda zadań stawianych dziecku; 

 metoda ćwiczeń utrwalających; 

 „burza mózgów”; 

 praca w grupach; 

 opowieści ruchowe; 

 techniki parateatralne; 

 komputerowe programy edukacyjne; 
 

2. Metody oglądowe 

 obserwacja i pokaz; 



 metody oparte na pokazie filmów edukacyjnych; 

 osobisty przykład nauczyciela; 

 udostępnianie sztuki/ dzieła plastyczne, przedstawienia teatralne, 

ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne; 

 

3. Metody słowne 

 rozmowy; 

 opowiadania; 

 zagadki; 

 objaśnienia i instrukcje; 

 sposoby społecznego porozumiewania się; 

 metody żywego słowa; 
 

Metody aktywizujące, którymi pracują nasi nauczyciele: 

1. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – wykorzystanie 

zestawu ćwiczeń gimnastycznych wykorzystujący dotyk, ruch, wzajemne 

relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzenia świadomości 

samego siebie, poznanie swojego ciała, orientacji w przestrzeni czy 

pogłębianie kontaktu z innymi – częste wykorzystywanie chusty 

animacyjnej do zabaw kształtujących relacje w grupie; 

2. Nauczanie dziecka matematyki wykorzystując elementy metodyki 

Marii Montessori – nauczanie matematyki w myśl motta „pomóż mi 

samemu to zrobić” – metoda pozostawiająca dziecku swobodę w 

rozwijaniu aktywności poznawczej, dzieci przy pomocy prostych, 

przejrzystych środków dydaktycznych samodzielnie poznają, 

doświadczają rzeczywistości matematycznej; 

3. Nauczanie matematyki w myśl metodyki Edyty Gruszczyk – 

Kolczyńskiej- stymulowanie zdolności matematycznych dziecka poprzez 

wykorzystanie jego osobistych doświadczeń, gdyż tylko dzięki 

funkcjonowaniu w najbliższym otoczeniu dziecka nabywa ono nowych 

umiejętności; 

4. Kinezjologia edukacyjna- rozwijanie integracji międzypółkulowych 

poprzez specjalnie dobrane ćwiczenia, 

5. Trening umiejętności społecznych- rozwijanie kompetencji 

emocjonalno – społecznych 

6. Metoda integracji sensorycznej (elementy/praca pozagabinetowa) – 

nauczanie polisensoryczne, 

7. Metoda integracji odruchów pierwotnych INPP – zajęcia w grupie 

przedszkolnej maluchów prowadzone przez terapeutę SI, przeszkolonego 

do prowadzenia zajęć daną metodą, polegające na poprawie gospodarski 

fizycznej dziecka, dbanie o prawidłową stabilność posturalną, 



odblokowywanie odruchów pierwotnych, które blokują wiele 

umiejętności rozwojowych u dzieci, 

8. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz – jednoczesne rozwijanie 

funkcji językowych, spostrzeżeniowych (wzrokowych, słuchowych, 

dotykowych, kinestetycznych – czucie ruchu – i motorycznych) oraz 

współdziałania między tymi funkcjami, czyli rozwój integracji 

percepcyjno – motorycznej, wymieniane funkcje leżą u podstaw 

złożonych czynności czytania i pisania 

9. Metoda odimienna Ireny Majchrzak - metoda wprowadzania w świat 

liter małych dzieci, które podczas zabawy i obserwacji poznaje w sposób 

przyjemny pismo, wszystkie zabawy i gry literowe opierają się na imieniu 

dziecku, które jest symbolem jego tożsamości, odrębności i wyjątkowości 

10. Metoda czytania globalnego Glenna Domana - nauka czytania bez liter, 

gdzie słowo pisane rozumiane jest jako obraz, ilustracje, źródło tej 

metody można upatrywać w neuropsychologicznych możliwościach 

dziecka, gdyż z naturalną łatwością przyswajają oni informacje 

całościowe, im wcześniej rozpocznie się dany proces nauczania dziecka 

tym będzie on łatwiejszy, szybszy i przyniesie większe efekty; 

11. Metodyka Marty. Bogdanowicz w nawiązywaniu relacji w grupach – 

zbiór zabaw integracyjnych przy muzyce, które można organizować 

codziennie w przedszkolu, zabawy te wpływają na wytwarzanie się 

pozytywnej atmosfery w grupie, jak również wspomagają dzieci w 

orientacji we własnym schemacie, stymulując przy tym umiejętności 

lateralizacyjne; 

 

Przedszkolny zestaw programów zgodnych z podstawą 

wychowania przedszkolnego 

 

TYTUŁ 

PROGRAMU 

AUTOR 

PROGRAMU 

WYDAWNICTWO 

„Wokół 

przedszkola” 

Małgorzata 

Kwaśniewska, Joanna 

Lendzion, Wiesława 

Żaba-Żabińska 

MAC EDUKACJA 

„Kocham 

przedszkole” 

Mirosława Pleskot, 

Agnieszka Staszewska-

Mieszek 

WSIP 

 

 

 

http://sklep.wsip.pl/autorzy/miroslawa-pleskot-213859/
http://sklep.wsip.pl/autorzy/agnieszka-staszewska-mieszek-213860/
http://sklep.wsip.pl/autorzy/agnieszka-staszewska-mieszek-213860/


Zamierzone innowacje pedagogiczne, projekty, programy edukacyjne 

na bieżący rok szkolny 

 „Zaczytane przedszkole” – innowacja pedagogiczna 

autorstwa mgr Małgorzaty Stenka – grupa Muchomorki, 

 „Dużo ruchu dla ciebie, mały zuchu” – program edukacyjny  

autorstwa mgr Małgorzaty Stenka – grupa Muchomorki, 

 „Konsultacje sensoryczne” – cykl spotkań terapeuty integracji sensorycznej 

/mgr Małgorzaty Stenka/ z rodzicami w celu przedstępnej diagnozy zaburzeń 

przetwarzania sensorycznego, 

 „Absolwenci czytają młodszym” – program edukacyjny  

autorstwa mgr Iwony Gawryś – grupa Słoneczka  

 „Jestem bezpieczny” – program edukacyjny  

autorstwa mgr Iwony Gawryś – grupa Słoneczka  

 „Mały miś w świecie wielkiej literatury” - ogólnopolski projekt edukacyjny 

(prowadząca mgr Gawryś Iwona) – grupa Słoneczka 

 „Czytamy nasze ulubione bajki” – program edukacyjny  

autorstwa mgr Iwony Gawryś – grupa Słoneczka  

  „Zaprogramowani na kodowanie, czyli gry i zabawy logiczne” – 

program edukacyjny autorstwa mgr Rozalii Kostuchowskiej – grupa 

Słoneczka  

 „Mała motoryka wspierająca naukę pisania - zabawy motoryczna z 

elementami integracji sensorycznej” - program edukacyjny  

autorstwa mgr Rozalii Kostuchowskiej – grupa Słoneczka  

 „Zabawy z zakresu kinezjologii edukacyjnej” - program edukacyjny  

autorstwa mgr Adrianny Cirockiej – grupa Biedronki  

 „Śpiewam, gram i tańczę” - program edukacyjny  

autorstwa mgr Aleksandry Ruth – grupa Rybki  

 „Mały artysta” – program edukacyjny  

autorstwa mgr Aleksandry Ruth – grupa Rybki  

 Hungry crocodile (kontynuacja) – program edukacyjny  

autorstwa mgr Joanny Albeckiej – grupa Skrzaty  

 „Mała – wielka matematyka” – program edukacyjny  

autorstwa mgr Joanny Albeckiej – grupa Skrzaty  

 „Raz, dwa, trzy możesz pomóc TY” (kontynuacja) innowacji 

pedagogicznej - program edukacyjny autorstwa mgr Joanny Albeckiej – 

grupa Skrzaty  

 „Już od najmłodszych lat z czytaniem za pan brat” - program edukacyjny  

autorstwa mgr Joanny Albeckiej – grupa Skrzaty  

 „Fonolandia” – ogólnopolski projekt edukacyjny program edukacyjny  

autorstwa mgr Joanny Albeckiej – grupa Skrzaty  

 

 



Metodyczna literatura pomocnicza 

 „Pedagogika przedszkolna” A. Klim – Klimaszewska 

 „Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku 

przedszkolnym” K. Skarbek, I. Wrońska, 

 „Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę 

w szkole” E. Gruszczyk – Kolczyńska, E. Zielińska 

 „Interwencja wczesnodziecięca” W. Strabmeier 

 „Zrozumieć sygnały sensoryczne dziecka” – A. Voss 

 „Nie – zgrane dziecko w świecie gier i zabaw” - C. Kranowitz 

 „Odruchy, uczenie i zachowanie” S. Goddard 

 „Naucz mnie samodzielności” M. Pitamic 

 „Pomóż mi policzyć to samemu. Matematyka w ujęciu Marii 

Montessori” G. Badura -  Strzelczyk 

 „Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego W. 

Sherborne” M. Bogdanowicz 

 „Dziecięca matematyka” D. Gruszczyk – Kolczyńska  

 

Współdziałanie ze środowiskiem lokalnym i rodzicami 

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Wśród forma takiego 

współdziałania są m. in. uroczystości: 

 Pasowanie na przedszkolaka 

 Dzień Edukacji Narodowej 

 Mikołajki 

 Jasełka – spotkania wigilijne 

 Dzień Babci i Dziadka 

 Bal karnawałowy 

 Zajączek wielkanocny 

 Dzień Mamy i taty 

 Festyn rodzinny 

 Pożegnanie przedszkolaków 

 

 Rodzice mają możliwość obserwować swoje dzieciaki w działaniu 

podczas cyklicznie organizowanych zajęć otwartych, zajęć programowych z 

zakresu prowadzonych innowacji pedagogicznych. Ponadto współdecydują w 

sprawach przedszkola i wyrażają swoje opinie na temat jego funkcjonowania. 

Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz 

organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Nauczyciele wspierają 

rodziców w wychowaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ 

informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. 

Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie 

konstruowanych działań, na rzecz jakości pracy przedszkola. Przedszkole 



włącza się także we współpracę ze środowiskiem lokalnym. Dzieci biorą czynny 

udział w akcjach charytatywnych, konkursach plastycznych organizowanych 

przez WCK. Dodatkowo przedszkole nawiązało kontakt z Gminnym Ośrodkiem 

Kultury „Domek Drzewiarza” w Gościcinie oraz z Biblioteką Gminną w 

Bolszewie, gdzie udają się na bezpośrednie spotkanie z książką. 

 

Sylwetka absolwenta 

Dziecko kończące etap nauki i zabawy w Przedszkolu w Bolszewie: 

 jest dobrze przygotowany do podjęcia nauki w szkole; 

 ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze;jego funkcje wzrokowo – 

przestrzenne, na co składa się spostrzeganie wzrokowe, uwaga oraz 

pamięć wzrokowa są na optymalnym poziomie; 

 ma dobrze rozwinięte funkcji słuchowo – językowej, na co składa się 

mowa, spostrzeganie słuchowe oraz pamięć słuchowa, znaczenie słuchu 

fonematycznego;  

 rozwijanie funkcji myślowych, na które składa się orientacja w otoczeniu 

oraz rozumienie znaczenia słów, poleceń, próby wnioskowania, myślenia 

przyczynowo – skutkowego; 

 jego myślenie matematyczne jest na wysokim poziomie; 

 dobrze orientuje się w otoczeniu oraz rozumie znaczenia słów, poleceń, 

samodzielnie próbuje wnioskować, myśli przyczynowo – skutkowo; 

 ma dobrze usprawnioną precyzję ruchów rąk, które są nieodzowne do 

nauki pisania; 

 potrafi współdziałać w zespole; 

 jest aktywne, samodzielne; 

 lubi wykonywać działania wymagające twórczego myślenia; 

 jest wrażliwy estetycznie; 

 akceptuje zdrowy tryb życia; 

 ma bogatą wiedzę na temat środowiska przyrodniczego; 

 cechuje je gotowość do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i 

społecznego; 

 czuje się Polakiem i Europejczykiem. 
 

 

 


