Koncepcja pracy i rozwoju Przedszkola nr 142 w Poznaniu na lata 2016 – 2021
„Mały Polak dba o zdrowie i przyrodę, poznaje języki obce i otaczający świat”.

MOTTO
„Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższa jest radość
z pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość triumfu i szczęście
samodzielności, opanowania i władania.”

Janusz Korczak

Opracowanie koncepcji pracy przedszkola poprzedzone zostało diagnozą dotychczasowej
działalności placówki i analizą oczekiwań rodziców ( poprzez przeprowadzenie ankiet).
Cel
Stworzenie środowiska przyjaznego, życzliwego i rozwijającego umiejętności dzieci we współpracy z
rodzicami.
Nasze przedszkole
Przedszkole zlokalizowane jest na Podolanach na ul. Marcina Rożka 9. Budynek jest
nowoczesny i dostosowany do dzieci w wieku przedszkolnym. Znajdują się tu pomieszczenia do
użytku przez dzieci oraz administracyjno – gospodarcze. W budynku znajduje się sześć sal zajęć ,
które są wielofunkcyjne, dobrze oświetlone, estetyczne i przestronne. Wyposażone w niezbędne
meble, sprzęt i pomoce dydaktyczne. Wszystkie pomieszczenia przeznaczone dla dzieci spełniają ich
oczekiwania i potrzeby.
Budynek przedszkola otoczony jest bardzo dużym ogrodem wyposażonym w urządzenia do zabaw
i wypoczynku. Cały teren ogrodu porasta bogata roślinność. Do przedszkola uczęszcza 150
wychowanków w wieku od 2,5 do 6 lat, którzy rozmieszczeni są w sześciu oddziałach. Zgodnie z
potrzebami rodziców placówka czynna jest w godz. 6.00 – 17.00.
Kadra pedagogiczna posiada odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku
przedszkolnym. Wszyscy pracownicy pedagogiczni posiadają wyższe wykształcenie. Systematycznie
podnoszą swoje kwalifikacje. Ubiegają się o kolejne stopnie awansu zawodowego.
W realizację naszych działań, misji i wizji placówki zaangażowani są wszyscy pracownicy
przedszkola i rodzice. Efektem wspólnie podejmowanych inicjatyw jest przedszkole, w którym dzieci
czują się ważne, bezpieczne, mogą rozwijać swoje talenty i upodobania. Jednym słowem przedszkole,
do którego przychodzą z radością.
Wizja
Wiemy, że najważniejszym dobrem jest dobro dziecka. Pragniemy przygotować je do
odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Tworzymy każdemu dziecku szansę rozwoju na
miarę jego możliwości. Dokładamy wszelkich starań aby w każdym dziecku rozbudzić ciekawość
świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią

twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje
płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych lepszych i oryginalnych rozwiązań.
Nasze przedszkole jest miejscem bezpiecznym, przyjaznym dziecku, umożliwiającym jego
wszechstronny rozwój, przygotowującym do rozpoczęcia nauki w szkole i radzenia sobie we
współczesnym świecie.
Dzieci rozwijają swoje zainteresowania oraz zdolności działając metodami aktywnymi i
korzystając z nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Dzieci przygotowywane są do nauki języka
angielskiego poprzez częsty kontakt z językiem.
Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, zaangażowana i odpowiedzialna kadra
pedagogiczna .
Podejmowana jest współpraca z środowiskiem lokalnym, z instytucjami i organizacjami na
rzecz dzieci oraz rozwoju naszego przedszkola.
Rodzice są współautorami życia przedszkola.
Misja
Misja przedszkola powstała w oparciu o wyniki ankiet przeprowadzonych wśród rodziców oraz
wnioski z dotychczasowej działalności placówki.
- Zapewniamy opiekę, wychowanie i edukację w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
- Budujemy system wartości, pomagając dziecku odróżnić dobro od zła z wykorzystaniem Programu
wychowawczego Przedszkola nr 142 w Poznaniu.
- Kształtujemy u dziecka odporność emocjonalną, pozwalając na radzeniu sobie w każdej sytuacji,
poczucia własnej wartości i asertywnej postawy.
- Propagujemy zdrowy styl życia.
- Rozwijamy umiejętności matematyczne, techniczne i logiczne myślenie.
- Kształtujemy właściwą postawę i wrażliwość na piękno świata sztuki.
- Propagujemy edukację prozdrowotną oraz zachowania przyjazne przyrodzie.
-Każdemu dziecku zapewniamy wszechstronny i bezpieczny rozwój zgodny z jego indywidualnym
tempem rozwoju, potrzebami, oczekiwaniami, zainteresowaniami i zdolnościami.
- Kształtujemy postawę przynależności do swojego regionu, kraju w zjednoczonej Europie.
- Rozwijamy sprawność językową poprzez zabawy przygotowujące do nauki języków obcych.
- Współpracujemy z rodzicami uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania.
Kierunki pracy przedszkola na lata 2016- 2021
Każdego roku realizowany jest i wdrażany plan pracy ukierunkowany na określoną dziedzinę wiedzy:
W roku szkolnym 2016 – 2017 „Lubimy zabawy matematyczne i rozwijamy zainteresowania
techniczne”
W roku szkolnym 2017 – 2018 „Poznajemy przyrodę i uczymy się ją szanować”
W roku szkolnym 2018 – 2019 „Umiemy dbać o swoje zdrowie”
W roku szkolnym 2019 – 2020 „Poznajemy swoje miasto Poznań. Wiemy, że jesteśmy Polakami”
W roku szkolnym 2020 – 2021 „ Twórcze zabawy ze sztuką”

Oferta przedszkola
W naszym przedszkolu:
- każde dziecko traktujemy podmiotowo, indywidualizujemy prace z dzieci uwzględniając ich
potrzeby, zainteresowania i możliwości,
- wspieramy rozwój dzieci, na bieżąco diagnozujemy ich osiągnięcia oraz wspieramy wychowanków w
sytuacjach trudnych,
- zapewniamy dzieciom bezpieczne warunki pobytu, funkcjonalne i estetyczne pomieszczenia oraz
bogatą bazę pomocy dydaktycznych i zabawek,
- oferujemy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną posiadającą duże doświadczenie w pracy z dziećmi
przedszkolnymi oraz opiekę psychologa,
- działalność wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o metody pracy
między innymi: E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, P. Dennisona, W. Scherbone, B. Strauss, F. Froebla
techniki parateatralne (zabawy w teatr), pedagogikę zabawy,
- organizujemy bezpłatne zajęcia dodatkowe w formie zabaw: zajęcia rytmiczne, zajęcia taneczno –
ruchowe, język angielski, język niemiecki,
- bierzemy udział w konkursach, akcjach charytatywnych i profilaktycznych,
- organizujemy teatrzyki, wycieczki, uroczystości i imprezy przedszkolne,
- utrzymujemy stały kontakt ze specjalistami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3
w Poznaniu,
- aktywnie współpracujemy z rodzicami .

Sylwetka absolwenta przedszkola
Absolwent Przedszkola nr 142 w Poznaniu jest:
- dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
- samodzielny, ma pozytywny obraz własnego „ja”,
- zainteresowany nauką i literaturą,
- aktywny w podejmowaniu działań, twórczy i otwarty,
- tolerancyjny, chętnie współpracuje z innymi,
- sprawny fizycznie i akceptuje zdrowy tryb życia,
- przyjazny przyrodzie i ma bogatą wiedzę o środowisku,
- ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.
Postanowienia końcowe:
- koncepcja jest otwarta i może być modyfikowana
- koncepcja jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie Przedszkola nr 142 w Poznaniu
- koncepcję zatwierdza Rada Pedagogiczna
- zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora przedszkola i Rady
Rodziców
- wnioski wynikające z realizacji koncepcji dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej na posiedzeniu
kończącym dany rok szkolny
- uszczegółowieniem a zarazem modyfikacją koncepcji pracy przedszkola jest roczny plan pracy
przedszkola

- koncepcja obowiązuje od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2021 roku
Załączniki do Koncepcji
- Roczne plany pracy Przedszkola nr 142 w Poznaniu.

