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KONCEPCJA  

NIEPUBLICZANEGO PRZEDSZKOLA „GALILEO”  

na lata 2021-2026 

 

Niepubliczne Przedszkole „GALILEO” jest miejscem radosnej  

i mądrej zabawy.  

Tutaj rozpoczyna się droga do świata wiedzy i sukcesu. 

 

Koncepcja pracy przedszkola została opracowana w oparciu o:  

 

1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 4) ze zm. 

2. Rozporządzenie  MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 

3. Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.  

4. Statut Niepublicznego Przedszkola „Galileo”.  

5. Program Wychowawczy.  

6. Program Profilaktyki. 

 
 

 

MISJA PRZEDSZKOLA 

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i 

zaspakaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania 

przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie stanu gotowości do podjęcia 

nauki w szkole podstawowej. Przedszkole buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego 

postawy moralne  oraz uczy odróżniania dobra od zła. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji 

Praw Dziecka. Wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zdrowie, zachowania przyjazne 

przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej. U podstaw rozwoju i doskonalenia 

pracy przedszkola leżą wymagania państwa wobec przedszkoli określone w rozporządzeniu o nadzorze 

pedagogicznym. 

 

WIZJA  PRZEDSZKOLA 
 

1. Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na 

ich potrzeby. 

2. Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowanie własnych  tradycji.  

3.  Kalendarz wydarzeń przedszkolnych i uroczystości pozostaje w ścisłym związku z tradycjami 

lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi.  

4. Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój 

osobowości. 

5. Dziecko jest aktywne i twórcze w  nabywaniu wiadomości, umiejętności i postaw w zakresie co 

najmniej podstawy programowej. 
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6. Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje do podjęcia 

nauki w szkole. 

7. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie oraz aktywności ruchowej i poznawczej w 

naturalnym otoczeniu. 

8. Uczy zachowań przyjaznych przyrodzie  i środowisku 

9. Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, 

społecznym, ekonomicznym i kulturowym. 

10. Rozwija osobowość dzieci w oparciu o uznany system wartości. 

11. Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną 

komunikację interpersonalną. 

12. Kształci tożsamość narodową. 

13. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa, współpracuje z nim na 

rzecz rozwoju własnego i lokalnego. 

14. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola. 

15. Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku. 

16. Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę 

pedagogiczną. 

17. Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy. 

18. Przedszkole monitoruje i doskonali efekty swojej pracy 

 

Cele główne 

1. Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa. Przedszkole doskonali 

efekty swojej pracy. Efektywna współpraca z rodzicami wpływa na jakość pracy  

przedszkola. 

2. Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji 

pracy. W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów 

edukacyjnych. 

3. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa. 

4. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego. 

Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa. 

Cele szczegółowe 

1. Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości zabawy i 

nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i nowoczesnych, dostosowanych do potrzeb 

rozwojowych dzieci. 

2.    Doskonalenie procesów zachodzących  przedszkolu, z uwzględnieniem:     

-     realizacji i ewaluacji koncepcji pracy przedszkola, 

-     monitoringu realizacji podstawy programowej wg nowego rozporządzenia, 

-     systematycznego współdziałania nauczycieli w procesie wspomagania rozwoju i edukacji  

dzieci i powadzenia działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych. 

3.  Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-dydaktycznej, a także zapewnienie atrakcyjnej 

oferty edukacyjnej. 

4.  Wykorzystywanie nowatorskich form i metod pracy w myśl zasady poprzez zabawę do wiedzy i 

sukcesu. 

5.    Realizacja projektów uwzględniających : 

- edukację teatralną, muzyczną , językową 

- edukację ekologiczną i prozdrowotną. 

 

6.   Udział w projektach i programach ogólnopolskich wzbogacających rozwój dzieci. 

7.   Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci. 

8.   Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami. 
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9.   Promowanie placówki w środowisku i społeczności lokalnej. 

 

 

MODEL ABSOLWENTA 

 

Dziecko kończące przedszkole: 

posiada: 

• motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego, 

• uważnego słuchania i  logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości,  

•  umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość, 

• umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów, 

• umiejętność radzenia sobie z trudnościami, 

• twórczego rozwiązywania zadań, 

• odpowiedni poziom samodzielności, 

• gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności , 

• umiejętność  komunikatywnego porozumiewania się, 

• podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym, 

• poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem. 

przestrzega: 

• praw innych ludzi, 

• zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną, 

• zasady kultury współżycia, postępowania wg ustalonych norm 

dostrzega i szanuje: 

• potrzeby innych ludzi, 

• odmienne  postawy, przekonania, upodobania, 

• symbole narodowe, 

• środowisko naturalne, 

nie obawia się: 

• występować publicznie, 

• reprezentować grupę, przedszkole, 

• dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami, 

• wykazywać inicjatywy w działaniu, 

• prosić o radę lub pomoc. 

 

Koncepcja naszej pracy uwzględnia cztery podmioty: 
1. Dzieci. 

2. Rodziców. 

3. Nauczycieli. 

4. Środowisko i  społeczność lokalną. 

 

Najważniejsze są dzieci. To im podporządkowane są cele, zadania i priorytety naszej działalności. 
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Procesy zachodzące w przedszkolu 

 Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w procesie 

systematycznych obserwacji w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia 

sukcesów rozwojowych. Przedszkole diagnozuje gotowość szkolną dzieci i w zależności od wyników 

badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka. Oferta zajęć prowadzonych w 

przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej. Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia 

rozwój zainteresowań przyrodniczych, naukowych i technicznych oraz talentów dzieci. Stosowane 

rozwiązania metodyczne wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego 

obejmują m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody projektu, aktywizujące, twórczego 

myślenia. Nauczyciele współpracują ze sobą i własnym przykładem potwierdzają głoszone wartości, 

w tym wartość dobra, współpracy, zasad demokracji oraz przestrzegania praw odpowiedzialnego 

wywiązywania się z obowiązków. Szczególna wagę kadra pedagogiczna przywiązuje do otwartości na 

innych ludzi i problemy pojawiające się w środowisku przyrodniczym i społecznym. 

Sposoby monitorowania osiągnięć dzieci 
 

1. Śledzenie losów absolwentów. 

2. Udział dzieci w konkursach, akcjach, uroczystościach. 

3. Spotkania z absolwentami, którzy odwiedzają przedszkole. 

4. Gromadzenie prac dzieci, wystawy. 

 

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci 
 

1. Przeprowadzenie obserwacji i diagnozy wstępnej. 

2. Szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, 

wspomaganie rozwoju. 

3. Informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej. 

4. Półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy. 

5. Bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu dokumentowanie 

wyników obserwacji. 

6. Przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy. 

7. Przekazanie rodzicom „Informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka” 

 

Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym 

 Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji 

swojej pracy. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowaniu dzieci i pokonywaniu trudności 

wychowawczych i edukacyjnych dzieci. Placówka zapewnia częste kontakty na linii przedszkole – 

dom i doskonali formy współpracy. Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska 

przyrodniczego i społecznego, a także odpowiada na jego potrzeby. Współpracuje z instytucjami 

działającymi na rzecz dzieci i ekorozwoju. W środowisku lokalnym pełni rolę ośrodka 

zrównoważonego rozwoju. Kalendarz wydarzeń przedszkolnych i uroczystości pozostaje w ścisłym 

związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi. Przedszkole 

podkreśla swoja odrębność poprzez wypracowane tradycje własne. W środowisku lokalnym promuje 

swoje działania. 
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Współpraca z rodzicami 
 

1. Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji 

swojej pracy. Wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci. W trosce o jednolite oddziaływanie 

nauczyciele: 

• systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących 

realizowanych w przedszkolu, 

•  zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich 

do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności, 

• informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do 

wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają, 

• promują zdrowie, 

• zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, i  wspólnie z 

rodzicami organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci. 

 

2. W miarę możliwości przedszkole udziela rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

Pomoc ta obejmuje m.in.: 

 

• rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i 

umożliwianie ich zaspokojenia, 

• rozpoznawanie  przyczyn trudności dziecka, 

• wspieranie rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka, 

• wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

• rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców. 

 

3. Corocznie w przedszkolu opracowywany jest plan współpracy z rodzicami . 

 

4. Realizacja zadań następuje poprzez następujące formy:  

• zebrania ogólne i zebrania grupowe, 

• zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci, 

• konsultacje i porady indywidualne, 

• kącik dla rodziców (informacje, eksponowanie prac), 

• poprzez  stronę internetową przedszkola,  

• organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców, 

• organizacja szkoleń i  warsztatów zwiększających umiejętności wychowawcze rodziców, 

• organizacja uroczystości, koncertów, konkursów, w tym włączenie rodziców do organizacji 

imprez przedszkolnych. 

 
 

 

Środowisko i społeczność lokalna 
 

Współpraca ze środowiskiem: 

 

1. Organizowanie akcji i przedsięwzięć na rzecz środowiska lokalnego. 

2. Udział w akcjach organizowanych przez środowisko i społeczność lokalną. 

3. Promowanie placówki w środowisku poprzez: 

• posługiwanie się własnym logo, 

• prowadzenie strony internetowej, 

• udział dzieci i nauczycieli w konkursach i programach, 

• organizowanie uroczystości i przedsięwzięć, na których są prezentowane dokonania 

   placówki oraz są zapraszani goście. 
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Nauczyciele 

 
Podnoszenie jakości pracy i formy doskonalenia własnego warsztatu pracy: 

 

1. Zebrania nauczycieli z dyrektorem. 

2. Udział w warsztatach i kursach tematycznych organizowanych przez  instytucje doskonalenia 

nauczycieli. 

3. Awans zawodowy. 

4. Udział w ogólnopolskich programach i projektach dotyczących pracy z dziećmi. 

5. Spotkania ze specjalistami w dziedzinie wychowania. 

6. Śledzenie literatury oraz publikacji na stronach internetowych. 

7. Systematyczne zapoznawanie się z aktualnościami prawa oświatowego. 

8. Systematyczna współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dzieci i wychowania. 

 

 

Monitorowanie pracy nauczyciela : 

 

1. Nauczyciele zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli 

dokonuje się na podstawie: 
- ankiet, 

- rozmów z nauczycielami, rodzicami, 

- obserwacji pracy nauczyciela 

- obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw, 

- innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela. 

2. Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola 

omawiane są na zebraniach odbywających się co pół roku. 

 

Zarządzanie przedszkolem 

Przedszkole zatrudnia kadra pedagogiczną posiadającą kwalifikacje pedagogiczne w zakresie 

wychowania przedszkolnego, a także w miarę potrzeb kwalifikacje specjalistyczne. Kadra tworzy 

życzliwy i rzeczowy klimat współdziałania. Systematyczność organizacyjna oparta jest na statucie 

oraz systemie czytelnych procedur i regulaminów. Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie 

przedszkola, w tym środki dydaktyczne pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji 

pracy przedszkola. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do 

swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji 

przyrodniczych. 

 

Priorytety kierunki planowanych zmian 

1. Poznanie, wdrożenie i upowszechnienie idei zrównoważonego rozwoju. 

2. Promocja zdrowia i świadomości ekologicznej. 

3. Upowszechnianie  i  respektowanie praw dziecka. 

4. Kujawy  –  moja Mała Ojczyzna. 

5. Dostrzeganie potrzeb innych ludzi i reagowanie na nie. 

6. Wprowadzenie systemu wspomagania rozwoju dziecka. 

7. Wspólne działania pracowników na rzecz podnoszenia jakości pracy przedszkola. 

8. Budowanie skutecznego systemu współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań 

wychowawczych. 

9. Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy, 

poszerzanie jej kompetencji. 
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10. Kontynuacja działań związanych z modernizacją, remontami, doposażaniem przedszkola w 

niezbędne urządzenia, meble, pomoce dydaktyczne, zabawki, doposażeniem placu zabaw. 

Dalsza praca nad koncepcją 

1. Koncepcja jest dostępna dla pracowników  i rodziców oraz szerszemu odbiorcy na stronie 

internetowej przedszkola. 

2. Zmiany w tekście będą nanoszone przy udziale, na wniosek nauczycieli , rodziców i pozostałych 

pracowników. 

3. Rodzice zapoznają się z koncepcją, nauczyciele pozyskują informację o akceptacji koncepcji. 

 

Koncepcja pracy została wprowadzona jednogłośnie uchwałą Rady Pedagogicznej nr   

                z dnia  

 

 

 

 

 

 

 

 


