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Koncepcja opracowana jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: 

Ustawa o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w szczególności w 

podstawie programowej wychowania przedszkolnego i Statucie Przedszkola. 

Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. 

U. Nr 168, poz. 1324). 

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z 

póżn. zm.) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. (Dz. U. z dnia 15 

stycznia 2009r. Nr 4, poz. 17 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 

Statut Przedszkola Publicznego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mesznej. 



1. WIZJA NASZEGO PRZEDSZKOLA 

Przedszkole otacza dzieci troską i miłością, zapewnia dzieciom opiekę. Jest miejscem 

radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata. Zapewnia dzieciom wszechstronny 

rozwój ułatwiający adaptację szkolną i osiąganie sukcesów w dorosłym życiu. Przedszkole 

ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje 

rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Zajęcia wychowawczo dydaktyczne dostosowane są 

do możliwości rozwojowych dzieci. W naszym przedszkolu dzieci maja stworzone warunki 

do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w dorosłym życiu. 

 

2. MISJA NASZEGO PRZEDSZKOLA 

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące: 

 tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki, 

 zapewnia dzieciom opiekę i bezpieczeństwo,  

 buduje system wartości, wspiera każdego przedszkolaka w jego wszechstronnym 

rozwoju stosownie do jego indywidualnych potrzeb i możliwości, 

 rozwija twórczy potencjał dzieci,  

 rozbudza ciekawość świata i ludzi, wrażliwość i spostrzegawczość, 

 kształtuje postawy społecznie przyjęte takie jak: życzliwość, przyjaźń, otwarcie na 

drugiego człowieka, wzajemny szacunek, kulturę bycia, 

 promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, 

 wspomaga rodziców w pracy wychowawczej poprzez udzielanie rzetelnych informacji 

o dziecku i pomocy pedagogicznej, 

 kultywuje tradycje regionalne i narodowe, 

 przedszkole przygotowuje dzieci do dobrego startu w szkole.  

 

 

3. ORGANIZACJA ORAZ ZASOBY RZECZOWE I OSOBOWE NASZEGO 

PRZEDSZKOLA 

Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę 

pedagogiczną z zakresu wychowania przedszkolnego i zintegrowanej edukacji 



wczesnoszkolnej. Wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływa na wysoki poziom 

pracy placówki. Organizujemy dzieciom pobyt w przedszkolu w taki sposób, aby miały czas 

na swobodną zabawę, zajęcia dydaktyczne, pobyt na świeżym powietrzu i czynności 

organizacyjno – obsługowe. Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich 

potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do efektywnych działań  na rzecz przedszkola. 

Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, 

dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne. 

 

4. METODY PRACY STOSOWANE W PRZEDSZKOLU 

Metody pracy  zapewniają wychowankom atrakcyjny, aktywny i twórczy sposób na 

osiągnięcie prawidłowego rozwoju. Są to metody oparte na metodyce wychowanie 

przedszkolnego: 

 metody czynne: metoda samodzielnych doświadczeń, metoda kierowania własna 

działalnością dziecka, metoda zadań stawianych do wykonania, metoda ćwiczeń 

utrwalających, 

 metody oglądowe: obserwacja i pokaz, udostępnianie sztuki w formie przedstawień 

teatralnych, utworów literackich, przeglądów muzycznych,  

 metody słowne: rozmowy, opowiadania, zagadki, objaśnienia, instrukcje, 

 metody nowatorskie: pedagogika zabawy, Ruch Rozwijający W. Sherborne, 

gimnastyka ekspresyjna R. Labana, gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów, Metoda 

Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Metoda prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej 

Dziecięca Matematyka, relaksacja, gry i zabawy integracyjne. 

 

5. MODEL ABSOLWENTA 

Absolwent naszego przedszkola: 

 jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych, do uczenia się i 

wysiłku intelektualnego, 

 rozwija swoje talenty, jest aktywny, samodzielny i twórczy,  

 jest wrażliwy estetycznie, zna zasady kultury, normy współżycia społecznego i 

zachowania, 



 ma pozytywny obraz własnego „ja”, 

 umie wyrażać i kontrolować swoje emocje, umie radzić sobie w sytuacjach trudnych,  

 stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o własne zdrowie i sprawność 

fizyczną, 

 ma bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i ich ochronie, 

 jest tolerancyjny, chętnie współpracuje z innymi ludźmi, respektuje ich prawa, 

 ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem. 

 

6. KODEKS PRZEDSZKOLAKA 

 jestem miły dla kolegów, 

 potrafię chodzić w parze, 

 nie biegam po sali i terenie przedszkola, 

 podczas zabawy i zajęć zachowuję ciszę, 

 na zajęciu siadam w kole, 

 po skończonej zabawie odkładam zabawki na miejsce, 

 pamiętam o higienie osobistej, 

 kulturalnie spożywam posiłki i zachowuję się przy stole, 

 bezpiecznie bawię się w ogrodzie przedszkolnym. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Priorytety rozwoju, szczegółowe zadania i sposoby ich realizacji znajdują się w 

programie rocznym pracy przedszkola. 


