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KONCEPCJA PRACY
PRZEDSZKOLA NR 30 „MAŁY OLIMPIJCZYK“
W POZNANIU

„Pracą dziecka jest zabawa.
Dzieci uczą się poprzez wszystko, co robią.”
Carolyn Hooper
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ŹRÓDŁA POWSTANIA I OPRACOWANIA KONCEPCJI
Rada Pedagogiczna uchwałą z dnia 22 czerwca 2015 r. przyjęła do realizacji Koncepcję
pracy przedszkola na lata 2015-2020. W 2020 roku rozpoczęliśmy ankiety i badania, które
zmierzały do rozpoznania potrzeb środowiska przedszkolnego w zakresie kierunków pracy
przedszkola na następne pięć lat. Opracowanie niniejszej Koncepcji Pracy Przedszkola na lata
2021-2026 poprzedzone zostało analizą dotychczasowej działalności, mocnych i słabych stron oraz
szans rozwojowych. Tworząc koncepcję uwzględniono potrzeby dzieci i oczekiwania rodziców,
środowiska lokalnego oraz możliwości kadrowe i bazowe przedszkola. Koncepcja powinna być
szeroko upowszechniona wśród pracowników i rodziców. Wszyscy powinni ją zrozumieć
i identyfikować się z nią.
Koncepcja ustala system wartości dla społeczności przedszkola, jest planem działań na kilka lat,
ma stanowić drogowskaz i mapę działań dla dyrektora, nauczycieli, pozostałych pracowników
i służyć rozwojowi przedszkola.
Koncepcję na podstawie
➢ art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz.U. z
2020 r. poz. 910,1378)
➢ Statutu Przedszkola nr 30 „Mały Olimpijczyk”
➢ Zalecenia Rady Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji
kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie
opracował zespół redakcyjny w składzie:
− mgr Grażyna Erenz
− mgr Katarzyna Pietruczuk
− mgr Barbara Siwek
− mgr Joanna Wassel
− mgr Katarzyna Wawrzyniak

Koncepcja pracy przedszkola została przyjęta uchwałą nr 8/2021
Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 30 „Mały Olimpijczyk” z dnia 17 marca 2021 r.
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CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA
Przedszkole nr 30 „Mały Olimpijczyk“ jest placówką publiczną powstałą w 1961 roku,
prowadzoną przez Miasto Poznań. Placówka zlokalizowana jest w poznańskiej dzielnicy Jeżyce,
na osiedlu Ogrody.
Przedszkole mieści się w budynku wolnostojącym, posiada piękny i zagospodarowany
ogród z różnorodną roślinnością. Rosną w nim duże drzewa, dzięki czemu dzieci mogą przebywać
w ogrodzie również w słoneczne, upalne dni. Ogród, po gruntownej przebudowie w 2016 roku,
wyposażony jest w sprzęt do zabaw i ćwiczeń ruchowych, bieżnię, boisko do gier zespołowych,
ogródek sensoryczny i górkę saneczkową. Placówka może pochwalić się specjalną salą
przeznaczoną do organizowania

różnorodnych zajęć ruchowych, gimnastyki korekcyjnej oraz

uroczystości przedszkolnych.
Obecnie w przedszkolu funkcjonuje 6 grup zróżnicowanych wiekowo. Każdy oddział ma
swoją nazwę: „Misie”, „Żabki”, Koniki”, „Tygryski”, „Delfinki” „Kangurki”. Nazwy te powstały
w 2010 roku, po szerokich konsultacjach z dziećmi i rodzicami i odzwierciedlają dziecięce uczucia
do zwierząt oraz podziw dla ich cech motorycznych takich jak moc, skoki, pływanie i bieganie.
Każda grupa posiada własną salę wyposażoną w zestawy pomocy dydaktycznych, gier,
planszy, zabawek, klocków i innych. Przy doborze zabawek i pomocy szczególną uwagę zwracamy
na to, aby pobudzały kreatywność dzieci i były wykonane z materiałów naturalnych. W salach
zorganizowane są kąciki tematyczne i stałe, w tym kącik, w którym dzieci mogą się wyciszyć
i zrelaksować. Sale przedszkolne są przestronne, słoneczne i przystosowane do potrzeb
wychowanków.
Kuchnia przedszkolna samodzielnie przygotowuje urozmaicone i prawidłowo zbilansowane
posiłki w oparciu o zasady naturalnej diety (stosowanie produktów lokalnych, sezonowych
i nieprzetworzonych). Uwzględnia się indywidualne wymagania dietetyczne wychowanków.
Zasady żywienia określa Regulamin korzystania z wyżywienia.
W przedszkolu jest zatrudniony zespół nauczycieli o wymaganych kwalifikacjach
pedagogicznych, aktywnie uczestniczący w różnych formach doskonalenia zawodowego dla
podnoszenia swoich umiejętności pracy z dziećmi.
Nasze

przedszkole

umożliwia

wszechstronny,

bezpieczny

rozwój

wychowanków

we wszystkich sferach: fizycznej, społecznej, emocjonalnej i poznawczej. Każdy wychowanek
traktowany jest indywidualnie i podmiotowo. Staramy się, aby dzieci czuły się kochane,
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akceptowane i szczęśliwe.
W miarę posiadanych zasobów zapewniamy wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.
W tym celu: w przedszkolu działa Zespół do spraw udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej, placówka zatrudnia psychologa, logopedę, w razie potrzeby pedagoga
specjalnego/terapeutę. Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3.
Dominującą formą aktywności dzieci w przedszkolu jest zabawa, która pozwala dziecku
na wielokrotne odtwarzanie, przeżywanie i przetwarzanie doświadczeń ze świata realnego.
W zabawie i dzięki niej, dziecko poznaje otaczający świat, poszerza swoją wiedzę i wzbogaca
doświadczenia, obniża napięcia i lęki. Proponujemy dzieciom zabawy tematyczne, konstrukcyjne,
ruchowe, dydaktyczne oraz integracyjne. W myśl pedagogiki zabawy – zabawa jest dla nas zawsze
podłożem, na którym prowadzone są różne działania dydaktyczne i wychowawcze.
Prowadzimy działania wychowawcze, profilaktyczne, proekologiczne i prozdrowotne, które
opierają się na podstawie programowej wychowania przedszkolnego. W celu dążenia do osiągania
ośmiu kompetencji kluczowych, które stanowią połączenie wiedzy, umiejętności i postaw
uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa,
integracji społecznej oraz zatrudnienia poszerzamy naszą ofertę edukacyjną o projekty edukacyjne
dostosowane do aktualnych potrzeb dzieci a także autorskie programy i innowacje.
• Program z zakresu wychowania zdrowotnego i kształtowania sprawności fizycznej pt:
„Sport od małego trenujemy, bo zdrowi i silni być chcemy”.
Program ten przeznaczony jest dla całej społeczności przedszkolnej – nauczycieli, dzieci i ich
rodziców. Program ma kształtować czynne postawy wobec sprawności ruchowej, wyposażać dzieci
w podstawową wiedzę na temat zdrowia, aktywności fizycznej i różnorodnych dyscyplin
sportowych. Program zakłada bezpośredni kontakt dzieci z różnorodnymi formami aktywności
fizycznej, sportem i różnorodnymi dyscyplinami sportowymi.
• Innowacja pedagogiczna pt.: „Pozytywnie nastrojone Smyki, czyli jak oswoić dobre
humorki i złe humory”.
Głównym założeniem innowacji jest poszerzenie podstawy programowej w zakresie rozwijania
u dzieci umiejętności rozpoznawania i właściwego nazywania emocji oraz radzenia sobie z nimi.
W ramach innowacji podejmujemy szeroko zakrojone

oddziaływania w celu stymulowania

rozwoju społeczno-emocjonalnego u dzieci, co przyczynia się do zwiększenia ich kompetencji
w sferze radzenia sobie z emocjami, a także wpływa na pozytywne funkcjonowanie w relacjach
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z innymi ludźmi.
• Innowacja pedagogiczna pt.: „Zaradny przedszkolak, czyli świat ekonomii dla
najmłodszych”.
Głównym założeniem innowacji jest

poszerzenie podstawy programowej wychowania

przedszkolnego w zakresie podstaw ekonomii oraz podniesienie jakości kształcenia poprzez
zaproponowanie innowacyjnych rozwiązań metodycznych w celu podnoszenia świadomości
finansowej dzieci. Innowacja powstała z potrzeby edukacji dzieci na temat podstawowej wiedzy
o zjawiskach ekonomicznych i zapoznawania przedszkolaków z zasadami regulującymi
funkcjonowanie w świecie konsumenckim. Działania prowadzone w ramach innowacji mają
za zadanie zachęcać dzieci w wieku przedszkolnym do odkrywania podstaw ekonomii, tajemnic
pieniądza, tajników udanych i oszczędnych zakupów, dążąc do ukształtowania - w przyszłości prawidłowych postaw konsumenta. Plan działań innowacji przeznaczony jest dla dzieci 5- i 6letnich.
Domeną naszego przedszkola jest sport i wychowanie w duchu wartości i idei olimpijskich.
Dajemy dzieciom wiele sposobności do ruchu swobodnego, codziennie organizujemy zajęcia i
zabawy ruchowe, systematycznie bierzemy udział w imprezach sportowych dla dzieci,
organizujemy wydarzenia propagujące sport i ruch na powietrzu.
Tradycją kultywowaną od lat jest ukazywanie dzieciom piękna naszej Ojczyzny poprzez
prowadzenie edukacji regionalnej. Podtrzymujemy gwarę, zwyczaje i tradycje ludowe z różnych
regionów Polski. W tym celu pielęgnujemy i wykorzystujemy zasoby w postaci bogatego zbioru
strojów, tańców i przyśpiewek ludowych. Ukoronowaniem tych działań jest coroczna uroczystość
pożegnania absolwentów przedszkola w duchu polskiej tradycji ludowej.
Wszystkie treści wplatane są w codzienną pracę z dziećmi i realizowane poprzez różnorodne
formy aktywności. Nauczyciele w swojej pracy stosują szereg metod aktywizujących: pedagogika
zabawy, plan daltoński, pedagogika Froebla, odimienna metoda nauki czytania Ireny Majchrzak,
metoda projektów, metoda dobrego startu Marty Bogdanowicz.
Placówka czynna jest w godzinach od 6.00 do 17.00. Aby zapewnić dzieciom poczucie
bezpieczeństwa rozkład dnia zawiera stałe elementy (tzw. ramowy rozkład dnia).
Dzięki naszym działaniom skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszym
etapie edukacyjnym, jakim jest szkoła podstawowa.
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TRADYCJA PRZEDSZKOLA
Przedszkole działa nieprzerwanie od 1961 roku. Placówka od 1978 roku nosi nazwę Mały
Olimpijczyk, ma swoje logo, hymn oraz sztandar.

Hymn Przedszkola nr 30 „Mały Olimpijczyk”
Sł. Maciejewska
Muz. Iwona Stogowa
Aranżacja muzyczna Ryszard Kniat

Mały Olimpijczyk to sportowy zuch
lubi biegać, skakać , śmieje się za dwóch
zimą lubi łyżwy, latem w piłkę gra
Mały Olimpijczyk to ja !
Tu w naszym przedszkolu każdy o tym wie
trzeba być sportowcem nigdy nie bać się
tutaj nawet maluch radę sobie da
przyszły Olimpijczyk to ja !
Kiedy dorośniemy za 15 lat będzie Olimpiada
jakiej nie znał świat, cała Polska patrzy
hymn orkiestra gra, na najwyższym podium
duży Olimpijczyk, duży Olimpijczyk to ja!
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Dla podkreślenia specyfiki i odrębności Przedszkole posiada własne tradycje i ceremonie oraz
kalendarz uroczystości i ważnych wydarzeń w przedszkolu:
➢ Projekt Jarzynowy Tydzień
➢ Obchody Dnia Przedszkolaka
➢ Przedszkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej
➢ Pasowanie na Przedszkolaka
➢ Projekt Dni Polski
➢ Zabawy andrzejkowe
➢ Spotkania wigilijne, Jasełka
➢ Spotkania z Gwiazdorem
➢ Balik karnawałowy
➢ Uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka
➢ Organizowanie przeglądu gier matematycznych dla przedszkoli
➢ Powitanie wiosny
➢ Projekt Ekologiczny i obchody Dnia Ziemi
➢ Udział w akcji „Sprintem do maratonu”
➢ Tydzień praw dziecka
➢ Olimpiada Przedszkolna połączona z obchodami Dnia Dziecka
➢ Festyn rodzinny
➢ Uroczystość pożegnania Starszaków
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WIZJA PRZEDSZKOLA
Przedszkole nr 30 „Mały Olimpijczyk” w Poznaniu realizuje własne zadania korzystając
z osiągnięć nowoczesnej dydaktyki. Przedszkole zapewnia warunki dla rozwoju każdego
wychowanka zgodnie z jego potencjałem, wyposaża go w wiedzę i umiejętności, które pozwolą
na dobre funkcjonowanie na dalszych etapach edukacyjnych. Kadra przedszkola to specjaliści
o wysokich kompetencjach i predyspozycjach do pracy z dziećmi.
Nasz absolwent to człowiek empatyczny przygotowany do dalszego kształcenia, współpracy
z innymi ludźmi, ciekawy świata i otwarty na wiedzę w różnych dziedzinach życia, rozumiejący,
że każdy z nas jest częścią środowiska naturalnego, ma na nie wpływ i powinien je chronić zgodnie
z zasadami zrównoważonego rozwoju.

MISJA PRZEDSZKOLA
Aby dojść do wizji podejmujemy szereg działań zapewniających osiągnięcie celu:
1.

Rozpoznajemy możliwości rozwojowe, predyspozycje i zainteresowania każdego dziecka.

2.

Poprzez

działania

metodami

aktywizującymi

pomagamy

dzieciom

rozwijać

ich potencjał oraz poszerzać horyzonty w ścisłej współpracy z rodzicami.
3.

Wdrażamy do posługiwania się nowoczesnymi narzędziami edukacyjnymi i mądrego
wykorzystywania najnowszych zdobyczy techniki.

4.

Dążymy do działania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Pracownicy swoją
postawą oraz działaniami edukacyjno-wychowawczymi kształtują nawyki proekologiczne
i propagują zdrowy styl życia.

5.

Wspieramy rozwój emocjonalny i psychiczny dziecka, uczymy szacunku dla każdej istoty.

6.

Wychowujemy w duchu patriotycznym, uświadamiając dzieciom ich przynależność
do małej i wielkiej Ojczyny, przy jednoczesnym szacunku do innych narodów, religii, ras
i kultur.
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WYOBRAŻAMY SOBIE, ŻE NASZ ABSOLWENT JEST:
➢ empatyczny i przygotowany do pełnienia ról społecznych
➢ tolerancyjny i akceptujący
➢ samodzielny
➢ odnoszący sukcesy na miarę swoich możliwości
➢ dbający o własne zdrowie i bezpieczeństwo
➢ aktywny i twórczy, kreatywny
➢ ciekawy wiedzy
➢ otwarty na otoczenie
➢ kulturalny
➢ szanujący tradycje
➢ szanujący środowisko naturalne
➢ odpowiedzialny na miarę swoich możliwości

SPOSOBY MOTYWOWANIA DZIECI DO AKTYWNOŚCI
Motywację dzieci opieramy na pięciu podstawowych dziedzinach inteligencji emocjonalnej:
1) znajomość własnych emocji - samoświadomość i rozpoznawanie uczuć,
2) kierowanie emocjami - samoświadomość i samoregulacja,
3) zdolność motywowania się – koncentracja uwagi, samomotywacja, twórcza praca,
samokontrola emocjonalna,
4) rozpoznawanie emocji u innych – empatia,
5) nawiązywanie i podtrzymywanie związków z innymi – kompetencja społeczna, kierowanie
emocjami innych.

Motywujemy poprzez:
➢ rozpoznawanie predyspozycji dziecka
➢ zapewnienie poczucia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego
➢ pochwały
10
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➢ nagrody
➢ atrakcyjne metody prowadzenia zajęć
➢ tworzenie przyjaznej atmosfery
➢ tworzenie możliwości rozwijania zainteresowań
➢ akceptację wychowanków
➢ łagodność i cierpliwość nauczyciela
➢ komunikację opartą na wzajemnym szacunku w relacji dorosły – dziecko
➢ aktywną postawę nauczyciela
➢ podwyższanie wymagań
➢ zachętę
➢ budowanie poczucia sprawczości
➢ pochwałę przed rodzicami; pochwałę przed grupą
➢ dobrą znajomość dzieci i ich środowiska
➢ wskazywanie wzorców osobowych
➢ ukazywanie określonych wartości
➢ prezentację osiągnięć dzieci na szerszym forum
➢ pozytywną rywalizację w grupie rówieśniczej
➢ atmosferę zaufania i zrozumienia
➢ stwarzanie dzieciom środowiska sprzyjającego zdobywaniu doświadczeń i wiedzy
➢ dobrą bazę dydaktyczną

KIERUNKI WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
Głównym celem współpracy z rodzicami jest zapewnienie efektywnej komunikacji
z rodziną oraz aktywny udział rodziców w tworzeniu optymalnych warunków dla rozwoju dziecka.
1. Efektywna komunikacja z rodziną:
➢ Kontakt z rodzicami poprzez portal iPrzedszkole
➢ Prowadzenie strony internetowej przedszkola
➢ Prowadzenie profilu przedszkola na Facebooku
➢ Grupowe skrzynki mailowe
11
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2. Współpraca w zakresie wychowania:
➢ systematyczne konsultacje indywidualne rodzic – nauczyciel
➢ stały kontakt mailowy, telefoniczny bądź osobisty z rodzicami
➢ spotkania z psychologiem, pedagogiem, logopedą
➢ aktywizowanie członków Rady Rodziców do przekazywania informacji pozostałym
rodzicom o planowanych działaniach przedszkola
➢ pozyskiwanie opinii rodziców o pracy przedszkola
➢ w miarę możliwości zajęcia otwarte, imprezy i uroczystości przedszkolne
3. Udział rodziców w działaniach przedszkola:
➢ Działalność rodziców w ramach Rady Rodziców, współdecydowanie w sprawach
przedszkola w ramach kompetencji rady
➢ Działalność rodziców w ramach Stowarzyszenia Mały Olimpijczyk
➢ współorganizowanie imprez, uroczystości, konkursów
➢ Rodzic ekspertem - udział rodziców różnych zawodów w zajęciach dla dzieci,
prezentowanie zamiłowań, hobby na forum grupy i przedszkola
➢ pomoc w zagospodarowywaniu okresowych kącików przedszkolnych
➢ zaangażowanie rodziców w zbiórki i akcje charytatywne i ekologiczne podejmowane przez
przedszkole
➢ Teatr Rodzica

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
Głównym celem współpracy Przedszkola z instytucjami i organizacjami jest wspólne
podejmowanie

działań

dydaktycznych,

wychowawczych,

kulturalnych,

prospołecznych

i sportowych, które w znaczący sposób wspomagają placówkę w budowaniu wizerunku
nowoczesnego, otwartego przedszkola oraz promują w szerszym środowisku przedszkole oraz
wartości wychowania przedszkolnego.
W tym celu przedszkole współpracuje ze:
➢ Stowarzyszeniem „Mały Olimpijczyk”
➢ Światową Organizacją Wychowania Przedszkolnego OMEP
➢ Innymi placówkami oświatowymi
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➢ Samorządem lokalnym dzielnicy
➢ Instytucjami kulturalno-oświatowymi
➢ Stowarzyszeniami i organizacjami pracującymi na rzecz oświaty
➢ Klubami i organizacjami sportowymi
➢ Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Medycznym im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz innymi uczelniami wyższymi
➢ Fundacjami i organizacjami działającymi charytatywnie

PROMOCJA PRZEDSZKOLA
Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę poprzez:
➢ prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników
przedszkola
➢ dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku
➢ organizację imprez promujących ruch i zdrowy styl życia
➢ organizację uroczystości przedszkolnych zamkniętych i otwartych
➢ aranżowanie spotkań ze znanymi sportowcami
➢ prezentowanie sukcesów swoich wychowanków
➢ prowadzenie księgi pamiątkowej
➢ umieszczanie artykułów w prasie lokalnej i branżowej
➢ prowadzenie strony internetowej placówki i profilu na portalu społecznościowym
➢ informowanie o działalności poprzez ogłoszenia, plakaty, ulotki

EWALUACJA
Koncepcja pracy przedszkola jest otwarta i będzie poddawana modyfikacji w wyniku
zmieniających się potrzeb i uwarunkowań. Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady
Pedagogicznej, dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców.
Koncepcja pracy przedszkola podlega ewaluacji poprzez:
➢ bieżące obserwowanie realizacji zadań
➢ coroczną ocenę stopnia realizacji założonych celów na podstawie ankiet nauczycieli
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➢ przygotowanie przez zespół do spraw ewaluacji wniosków i zebranie informacji
potrzebnych do dalszego planowania

Koncepcję pracy przedszkola zatwierdzono do realizacji na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu
17 marca 2021r.

Dyrektor przedszkola
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