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Kierunki realizacji koncepcji

Zadanie Forma realizacji Odpowiedzialny Uwagi

Uczenie dzieci 

wyrażania  uczuć i 

emocji

Motywowanie dzieci do przejawiania społecznie akceptowanych postaw

„Tablica zachowań”

- ustalanie norm  zachowań w poszczególnych grupach wiekowych

- samocena zachowań dziecka

- wywieszanie odpowiedniego znaczka do zachowania podczas całego 

pobytu dziecka w przedszkolu na „tablicy zachowań”.

Wszyscy nauczyciele

Metoda Dobrego 

Startu jako 

wspieranie rozwoju 

psychomotorycznego

dziecka

1 dzień w tygodniu

Zapoznawanie dzieci z małymi i wielkimi literami, usprawnienie 

czynności analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-

ruchowego, kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i 

przestrzeni na podstawie książki „Od piosenki do literki” 

M.Bogdanowicz, M.Barańska, E.Jakacka.

Nauczyciele grupy IV

Badanie  gotowości

szkolnej  za  pomocą

Prowadzenie obserwacji wstępnej                      Nauczyciel
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arkusza SGS

Rozmowy  indywidualne  z  rodzicami  dzieci  objętych  rocznym

przygotowaniem przedszkolnym.

Prowadzenie obserwacji końcowej

Wydawanie  Rodzicom  INFORMACJI  O GOTOWOŚCI  DZIECKA DO

PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

e grup III i IV

Rozbudzanie 

dziecięcej 

ciekawości, 

rozwijanie wyobraźni

oraz kreatywności 

przedszkolaków 

dzięki projektowi 

Przedszkole bez 

zabawek.

Gromadzenie  kartonów,  pudełek,  korków,  butelek  i  innych surowców

wtórnych

Pakowanie zabawek dotychczas znajdujących się w sali.

Realizowanie  wspólnie  z  rodzicami  projektów  nowych  zabawek

podczas zajęć otwartych.

Wytwarzanie w trakcie zabaw dowolnych nowych zabawek.

Po  upływie  dwóch  tygodni  dzieci  zabierają  zrobione  przez  siebie

zabawki  do domu,  a  do sali  wracają  dotychczas  znajdujące się tam

zabawki.

 Nauczyciele grupy IV
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Kształtowanie 

nawyku ochrony 

przyrody przy 

pomocy programu 

„Kubusiowi 

przyjaciele natury” 

oraz poprzez 

całoroczną zbiórkę 

baterii

Zrealizowanie  projektów  i  spełnienie  określonych  w  programie

„Kubusiowi przyjaciele natury” kryteriów.

Zbieranie baterii oraz innych elektrośmieci.

Przyłączenie się do Ligii Ochrony Przyrody

wszyscy nauczyciele

Wanda Dynkwald

Wyrównywanie

szans  edukacyjnych

poprzez  tworzenie

zespołów  pomocy

psychologiczno  –

pedagogicznej.

Prowadzenie zajęć:

- Korekcyjno kompensacyjnych

- logopedycznych

- Zajęcia Metodą Dennisona, czyli Kinezjologia Edukacyjna

Dyrektor,  wszyscy

nauczyciele,

nauczyciele specjaliści

Promocja  zdrowego  i

bezpiecznego  stylu

życia

Organizowanie  międzyprzedszkolnych  turniejów  wiedzy  o  zdrowiu,

Spotkania ze specjalistami tj. dietetyk, lekarz rodzinny, kucharz.  

Wszyscy nauczyciele

Włączanie  rodziców  w

działania przedszkola

- Realizacja ogólnopolskiego programu „Kubusiowi przyjaciele natury” Wszystkie nauczycielki
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- Akcje charytatywne – aktywny udział rodziców

- Akcje ekologiczne – aktywny udział rodziców

Modyfikację dokonano 30 sierpnia 2010 r.

Zaopiniowana pozytywnie przez Radę Rodziców w dniu 30 sierpnia :         ----------------------------                                        

II Praca z rodzicami
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Zadanie Forma realizacji Odpowiedzialny Uwagi

Zajęcia  otwarte

jako bezpośrednie

poznawanie

metod i sposobów

pracy nauczycieli 

Tworzenie  możliwości  uczestniczenia  rodziców  w  zajęciach  wspólnie  z

dziećmi.

Wszyscy nauczyciele

Angażowanie

rodziców  w  akcje

charytatywne

Zapraszanie Rodziców do brania udziału  w akcjach charytatywnych np.

Unicef-u.

Organizowanie zajęć otwartych,  sprzedawanie wytworzonych wspólnie z

dziećmi pudełek.

                     wszyscy

nauczyciele
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