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1. Łagodny start dziecka w przedszkolu
DBAMY O ADAPTACJĘ DZIECI W PRZEDSZKOLU
a) realizujemy program adaptacji,
b) organizujemy spotkania dla rodziców przyszłych przedszkolaków informujące
o warunkach, możliwościach i formach pracy w przedszkolu,
c) zapraszamy rodziców przyszłych przedszkolaków wraz z dziećmi na dni i zajęcia otwarte
poprzez: informacje na tablicy ogłoszeń, ogłoszenia na stronie internetowej przedszkola,
zaproszenia indywidualne wysyłane na adres rodziców.
2. Nowoczesne formy i metody pracy
NAJCZĘŚCIEJ STOSUJEMY NASTĘPUJĄCE METODY I FORMY PRACY
Z DZIEĆMI:
a) metody wprowadzające dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijające umiejętności
wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne, sztuki plastyczne,
b) praca zespołowa,
c) indywidualizacja pracy na zajęciach,
d) kąciki tematyczne.

3. Dbamy o bezpieczeństwo dzieci
NASZE DZIECI CZUJĄ SIĘ W PRZEDSZKOLU BEZPIECZNIE, RELACJE MIĘDZY
RÓWIEŚNIKAMI OPIERAJĄ SIĘ NA OTWARTOŚCI I ZAUFANIU:
a) realizujemy
programy,
przedsięwzięcia,
przeprowadzamy
akcje
związane
z bezpieczeństwem dzieci,
b) w każdej grupie jest opracowany kontrakt współpracy,
c) systematycznie dbamy o sprzęt i wyposażenie przedszkola,
d) uczymy dzieci wzajemnego szacunku i respektowania norm społecznych,
e) organizujemy spotkania z policjantem, strażakiem i służbą zdrowia,
f) organizujemy konkursy podsumowujące zdobytą wiedzę na temat bezpieczeństwa.
4. Zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój
Nasza działalność dydaktyczna i wychowawcza nie ogranicza się tylko do zajęć
obowiązkowych. OFERUJEMY WIELE FORM DODATKOWYCH ROZWIJAJĄCYCH
ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA DZIECI:
a) kółko ekologiczne,
b) kółko teatralne,
c) programy ekologiczne,
d) programy promujące zdrowie,
e) konkursy,
f) kółka zainteresowań dotyczące różnej tematyki wynikającej z aktualnych potrzeb
nauczyciela.
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5. Naszą dumą jest posiadanie sprzętu audiowizualnego
Dzięki realizacji projektu "Mądraliński maluch" przedszkole zostało doposażone w sprzęt
audiowizualny:
a) na zajęciach nauczyciele stosują technologię komputerową,
b) posiadamy gry i programy multimedialne dla dzieci,
c) posiadamy laptopy, projektor, ekran, drukarkę.
6. Propagujemy zdrowy styl życia
Bardzo DBAMY O ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ, SENSOWNE SPĘDZANIE
WOLNEGO CZASU oraz ZDROWE NAWYKI ŻYWIENIOWE:
a) organizujemy grupowe rozgrywki sportowe,
b) zapraszamy specjalistów – lekarzy, psychologów, logopedów, dietetyków, pielęgniarki,
c) realizujemy szereg działań profilaktycznych,
d) prowadzimy wiele zajęć ruchowych na świeżym powietrzu.
7. Integrujemy
społeczność
przedszkolną
poprzez
organizowanie
imprez
okolicznościowych
MAMY BOGATY KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI. Celem jest integracja
naszej społeczności. Wszystkie działania są realizowane wspólnie z rodzicami
i zaproszonymi gośćmi.
Uroczystości w przedszkolu:
a) Dzień Babci i Dziadka
b) Wigilia
c) Zabawy karnawałowe
d) Dzień Dziecka
e) Pożegnanie przedszkolaków
f) Dzień Rodziny
g) Inne wg potrzeb.
8. W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna
a) nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje,
b) nauczyciele wymieniają się swoimi doświadczeniami,
c) współpracują ze sobą w ramach WDN,
d) nauczyciele organizują zajęcia otwarte dla rodziców i nauczycieli.
9. Przygotowujemy każde dziecko do szkolnego etapu kształcenia
JAKO PRZEDSZKOLE STARAMY SIĘ PRZYGOTOWAĆ DZIECI DO NASTĘPNEGO
ETAPU KSZTAŁCENIA poprzez:
a) rzetelne diagnozowanie rozwoju dziecka i gotowości do podjęcia nauki w szkole,
b) realizację wszystkich zadań edukacyjnych, które są określone przez państwo
w tzw. Podstawie Programowej,
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c) przeprowadzanie pogadanek i spotkań ze specjalistami dla rodziców.
10.Aktywnie współpracujemy z instytucjami działającymi w środowisku
TWORZYMY SIEĆ WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI DZIAŁAJĄCYMI
W ŚRODOWISKU:
a) z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, dzięki której dzieci otrzymują profesjonalne
wparcie w formie diagnozy i zaleceń do indywidualnej pracy, a także zajęć
terapeutycznych,
b) z Instytucjami pomocy społecznej - Pomagamy w organizowaniu właściwej pomocy
rodzinom dzieci znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
c) z samorządem lokalnym - Uczestniczymy w ważnych uroczystościach lokalnych.
Bierzemy udział w akcjach charytatywnych. Opiekujemy się miejscami pamięci
narodowej,
d) współpracujemy z policją, służbą zdrowia, biblioteką, MGOK .
11.
Ściśle współpracujemy z rodzicami
Nasze przedszkole może sprawnie funkcjonować tylko wtedy, jeśli RODZICE AKTYWNIE
WŁĄCZĄ SIĘ W JEGO ŻYCIE.
a) organizujemy spotkania grupowe i indywidualne,
b) jesteśmy do dyspozycji także w sprawach bieżących,
c) wszystkie uroczystości, wydarzenia, a także decyzje dotyczące przedszkola
są konsultowane i ustalane z rodzicami
d) zapoznajemy rodziców z dokumentacja przedszkola,
e) organizujemy spotkania ze specjalistami wg potrzeb i oczekiwań rodziców.
12.
Posiadamy nowoczesną bazę przedszkolną
Jesteśmy bardzo DUMNI Z NASZYCH SAL I WYPOSAŻENIA PRZEDSZKOLA
a) we wszystkich salach są wymienione okna, kolorowe ściany, nowe meble
dla dzieci,
b) posiadamy nowoczesne pomoce dydaktyczne w każdej sali,
c) dbamy o profesjonalny wystrój korytarzy (tablice informacyjne, wystawy prac dzieci),
d) mamy nowocześnie wyposażoną kuchnię,
e) szatnia jest wyremontowana.

5

