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Wstęp 

 

         Niniejsza koncepcja  kierowania Publicznym Przedszkolem Nr 1 im. Krasnala Hałabały 

w Kobyłce powstała w oparciu o ewaluację pracy własnej.  Będzie to  placówka szeroko 

otwarta na dzieci, uwzgledniająca oczekiwania rodziców i środowiska.  Funkcjonująca 

różnokierunkowo.  Społeczna doniosłość prowadzenia placówki oświatowej i różnorodne 

zadania wymagają jednak troski o najwyższą jakość. Osiągnięcie tak złożonych i ważnych 

celów wyznacza szczególną rolę dyrektorowi. Dyrektor kierując placówką oświatową ma za 

zadanie: 

- dbać o wszechstronny rozwój wychowanków,  

- wspierać rozwój osobisty i zawodowy pracowników, wykorzystywać ich potencjał i 

inwencję 

- integrować placówkę ze środowiskiem  

- pozyskiwać wsparcie finansowe i merytoryczne od organizacji pozarządowych 

- tworzyć odpowiednią atmosferę w pracy 

- w ramach wspomagania nauczycieli promować różnorodne formy doskonalenia i    

samokształcenia, inspirować  kadrę pedagogiczną do realizacji nowatorskich metod pracy 

- służyć pomocą i wsparciem 
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„Gdzie jesteśmy”- charakterystyka przedszkola 

            Publiczne Przedszkole Nr1 im. Krasnala Hałabały swoją działalność rozpoczęło 

prawie 70 lat temu. Organem prowadzącym jest Urząd Miasta Kobyłka. 

           Placówka położona jest  przy ul. Kościuszki 6. Przedszkole posiada dwa place zabaw. 

Jeden z nich tworzy integralną część z budynkiem przedszkola. Ogród przedszkolny  

wyposażony jest w sprzęt rekreacyjny dający  możliwości aktywności dzieci w zabawie. 

Jednopiętrowy budynek stwarza dzieciom doskonałe warunki pobytu i zabawy. Placówka 

posiada 8 dużych, przestronnych  sal dydaktycznych.  Ponadto przedszkole dysponuje 

gabinetem terapeutyczno- logopedycznym. Na dużej sali gimnastycznej odbywają się rożnego 

rodzaju uroczystości przedszkolne, cykliczne przedstawienia teatralne, ćwiczenia 

gimnastyczne oraz zajęcia z rytmiki. 

        Procesem wychowawczo- dydaktyczno-opiekuńczym jest objętych obecnie 200 dzieci,     

w wieku od 3-6 lat, podzielonych na 8 oddziałów. W przedszkolu zatrudnionych jest 35 

pracowników tj. 17 nauczycieli,  w tym dyrektor,  logopeda, nauczyciel jęz. angielskiego,  

rytmiki, katecheta oraz 18 pracowników  samorządowych.  Pobyt dziecka w przedszkolu 

określa ramowy rozkład dnia. Ściśle określone godziny zabaw, zajęć, pobytu na świeżym 

powietrzu realizowane są zgodnie z zaleceniami  podstawy programowej.  

      Nasze przedszkole posiada wypracowane tradycje związane ze współpracą z rodzicami i 

środowiskiem lokalnym, w tym instytucjami oświatowymi i społecznymi. Gmina jako organ 

prowadzący finansuje w dużej mierze działalność przedszkola zapewniając bezpieczny pobyt 

dzieci  w dogodnym dla rodziców czasie. 
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   III . Diagnoza placówki  - analiza SWOT 

Przygotowując analizę wykorzystałam: arkusze diagnostyczne, analizę dokumentacji, 

wywiady z rodzicami, z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, personelem pomocniczym. 

Czynniki wewnętrzne 

Mocne strony placówki Słabe strony placówki 

 Wykształcona kadra pedagogiczna 

 Podmiotowe traktowanie dziecka, 

zapewnienie bezpieczeństwa 

 Przestronne, duże sale zabaw 

 Własna kuchnia 

 Duże zainteresowanie  przedszkolem 

mieszkańców miasta  

 Własny plac zabaw 

 Dobrze funkcjonujący w placówce 

system pomocy uczniom mającym 

trudności 

 

 

 

 

 

 Brak doradcy metodycznego. Mała 

ilość nauczycieli o specjalizacjach: 

oligofenopedagog, tyflopedagog, 

surdopedagog, terapii SI 

 Za mała ilość programów 

innowacyjnych, brak systemu pracy 

z uczniem szczególnie uzdolnionym. 

Brak mobilnej pracowni 

komputerowej. 

 Zbyt małe wyposażenie sal w 

zabawki i pomoce dydaktyczne 

 Zbyt słabe wyposażenie w 

nowoczesny sprzęt, wymagająca 

remontu baza lokalowa kuchni. 

 Zmodernizowanie nawierzchni 

sprzętu na placu zabaw. 

 Zbyt mała aktywność rodziców, 

mała partycypacja rodziców w życiu 

placówki 

 

  

 

 

          Opracowanie koncepcji Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce poprzedzone zostało 

diagnozą pracy przedszkola. Ponadto uwzględnione zostały akty prawne, potrzeby środowiska 

lokalnego, możliwości przedszkola, kwalifikacje i zainteresowania nauczycieli, personelu, 

baza przedszkola, statut, poprzednia koncepcja pracy. Zamierzam utrzymać  wysoką jakość 

pracy poprzez wzmacnianie mocnych stron naszej placówki. Planuję również realizację 

nowych zadań, które przyczynią się do zachowania ciągłości  i dalszego jej rozwoju. 

      Układ koncepcji, jaki wybrałam wynika z wymagań państwa w Rozporządzeniu  MEN w 

sprawie nadzoru pedagogicznego z dn. 7.10.2009r. Uwzględniam również najnowsze 

wymagania zawarte w Rozporządzeniu MEN z dn. 10.05.2013r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego.  

Zakładam, że głównymi kierunkami rozwoju, czyli priorytetami będą : 

1. Przeniesienie punktu ciężkości w procesie nauczania na uczenie się 

2. Zintegrowanie grona pedagogicznego wokół realizacji celów i zadań przedszkola. 

3. Zintensyfikowanie współpracy przedszkola z rodzicami wokół zagadnienia: 

przygotowanie, modyfikacja  i realizacja koncepcji pracy przedszkola. 

4. Utrzymanie wizerunku przedszkola na wysokim poziomie. 
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Cele ogólne i szczegółowe: 

I. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.   

 

Działalność przedszkola będzie oparta na przyjętej przez Radę Pedagogiczną Koncepcji 

pracy, uwzgledniającej potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę placówki, oraz oczekiwania 

środowiska lokalnego.  Głównym jej założeniem jest otoczenie opieką dzieci tak aby czuły się 

bezpieczne. Aktywizowanie ich poprzez wprowadzanie metod opartych na zadaniach 

twórczych, otwartych, badaniach, eksperymentowaniu. Rozwijanie wrażliwości, ciekawości 

świata, poczucia szacunku wobec innych.  Realizacja tych założeń jest możliwa jedynie przy 

udziale  zespołu  nauczycieli realizującego wspólne cele.                                                                                                                                                      

 

 

Zadania priorytetowe 

1. Wychowanie dziecka w poczuciu własnej wartości. 

2. Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia innowacyjnego i twórczego stylu 

pracy. 

3. Upowszechnienie historii przedszkola, miasta Kobyłka, własnego regionu. 

4. Integracja przedszkola z bliższym i dalszym środowiskiem. 

5. Zarządzanie zapewniające sprawne funkcjonowanie placówki. 

 

 

 

Wizja  

 Przedszkole posiada przestronne sale zabaw wyposażone w wysokiej jakości zabawki 

i pomoce dydaktyczne 

 Bezpieczny, zmodernizowany plac zabaw, z nową nawierzchnią 

 Zmodernizowana, wyremontowaną kuchnię 

 Przedszkole to placówka bezpieczna, przyjazna dzieciom, rodzicom, pracownikom,  

otwarta na ich potrzeby 

 Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, umożliwia 

wyrównywanie szans edukacyjnych 

 Oferta edukacyjna stwarza warunki do rozwijania  umiejętności, kształtowania 

samodzielności oraz wartości moralnych 

 Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji 

 Wszyscy znają prawa dziecka i przestrzegają ich 

 Rodzice są partnerami w życiu przedszkola 

 Przedszkole w swoich działaniach uwzględnia potrzeby środowiska  

 Stosowane aktywne metody pracy, nowatorskie programy gwarantują wysoką jakość 

pracy  

 Kadra pedagogiczna podnosząca swoje kwalifikacje 
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Misja przedszkola 

Jesteśmy przedszkolem, które wspólnie z rodzicami tworzy placówkę wychowawczo-

dydaktyczną, w której dzieci będą miały szansę pełnego rozwoju. Wartości, którymi się 

kierujemy to: radość, niepowtarzalność każdego z nas, umiejętność współdziałania w 

atmosferze wzajemnego poszanowania.  

 

„Gdy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” 

 

 

II. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób 

sprzyjający uczeniu się 

  Pełniąc funkcję dyrektora chciałabym, aby nauczanie w przedszkolu było dobrze 

zorganizowane, przygotowane i odbywało się:    

- w odpowiednim tempie, z jasno określonymi celami                                                                                                                                                                                                                                                          

- metody pracy nauczycieli oparte o najnowszą wiedzę pedagogiczną, z zakresu 

neurodydaktyki,                                                                                                                               

- programy pracy uzupełniane programami autorskimi,                                                                                     

- nauczyciele wykorzystują metodę projektu, eksperymentu pedagogicznego, wprowadzają     

innowacje pedagogiczne, tworzą atrakcyjne środowisko uczenia się                                                                                                                           

- pracują w oparciu o technologię informatyczną                                                                                                                                             

- przeprowadzają diagnozę potrzeb ucznia                                                                                                                         

- uczenie się zamiast nauczania = upodmiotowienie ucznia                                                                         

- uczniowie uczą się od siebie nawzajem, w zespołach                                                                                

- wychowanek ma możliwość wyboru różnorodnej własnej aktywności    

 W celu urozmaicenia zajęć planuję utworzenie mobilnej pracowni komputerowej, zakupienie 

tablicy interaktywnej, urozmaicenie kącików zainteresowań, wprowadzenie elementów 

pedagogiki Montessori. 

 

III. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 

 Nieodłącznym elementem nadzoru pedagogicznego jest monitorowanie realizacji podstawy 

programowej. Wdrażane wnioski z monitorowania przyczyniają się do wzrostu efektów 

uczenia się. Chciałabym, aby nauczyciele byli moderatorami przestrzeni edukacyjnej.  

Analizując osiągnięcia uczniów, stosują wypracowane metody pracy pedagogicznej 

uwzględniając: 

1. podmiotowość wychowanka: metody pracy są adresowane do dziecka, a nie odwrotnie                                                                                                                                                                         

2. indywidualizację procesu uczenia się:  każde dziecko ma indywidualny tok rozwoju 
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3. aktywność dziecka poprzez samodzielne odkrywanie, doświadczanie, analizowanie 

 

Jako dyrektor będę zwracać uwagę na szczególne traktowanie zainteresowań dzieci, oferując 

zajęcia dodatkowe w kole: plastycznym, teatralnym. Będę inspirować nauczycieli do 

organizacji  konkursów: literackich, tanecznych, piosenki. Nie tylko powiatowych, ale 

również ogólnopolskich promujących uzdolnienia  dzieci.  Będzie to placówka  

współpracująca z różnymi instytucjami kulturalnymi:  ze szkołą muzyczną w Kobyłce, MOK. 

Efekty działalności zobrazują dyplomy i wyróżnienia zgromadzone w  kąciku „Nasze 

sukcesy”. 

                 

IV. Dzieci są aktywne 

Aktywność dziecka w wieku przedszkolnym powinna być powiązana z różnymi działaniami 

w procesie uczenia się.  Duża rola w tym zadaniu należy do nauczycieli, to oni zachęcają, są 

inicjatorami do podejmowania różnorodnych  aktywności, stosują metody aktywne, 

indywidualizują proces uczenia, dostarczają bodźców, prowokują do działania. Wyzwalają u 

dzieci szeroko rozumianą aktywność twórczą.  W swojej pracy dydaktycznej będą stosować 

następujące metody aktywne: Metodę dobrego startu M. Bogdanowicz, ruchu rozwijającego 

W. Sherborne, gimnastyki twórczej R. Labana, aktywności muzycznej C. Orffa, pedagogiki 

zabawy Klanza, dziecięcą matematykę E. Gruszczyk –Kolczyńskiej, kinestezjologii 

edukacyjnej Dennisona, bajkoterapię oraz  programy własne. 

 

V. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne 

 Przedszkole powinno kształtować postawy zgodne z wartościami i normami społeczeństwa 

demokratycznego.  

W przedszkolu dzieci znają obowiązujący kodeks przedszkolaka: 

- zgodnie bawię się z dziećmi 

- potrafię czekać na swoją kolej 

- szanuję cudzą własność 

- bawię się tak, aby nie powodować zagrożenia i przykrości innym uczestnikom zabawy 

- pomagam innym 

- stosuję formy grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam. 

- próbuję samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe zgodnie z przyjętymi zasadami 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

W procesie wychowawczym przedszkole   kształtuje  postawę szacunku i zrozumienia wobec 

innych.  Jako dyrektor zamierzam  na bieżąco analizować poziom bezpieczeństwa fizycznego 

i psychicznego. W celu ujednolicenia działań wychowawczych planuję realizację  programu 

wychowawczego, programu profilaktycznego dotyczącego zdrowia psychicznego 

„Przyjaciele Zippiego. Działania wychowawcze będą modyfikowane w miarę potrzeb. Zasady 

postępowania i współżycia w przedszkolu  przestrzegane przez pracowników zgodnie z 

kodeksem etyki,  standardami Kontroli Zarządczej.    Nauczyciele w ramach tej współpracy 

organizują zebrania grupowe, dni otwarte. Dzieci rozpoznają swoje emocje, kontrolują je. 

Czują się pełnoprawnymi członkami społeczności przedszkolnej, znają swoje prawa i 

obowiązki.  
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VI. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej 

sytuacji. 

    W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne, potrzeby rozwojowe,  sytuację 

społeczną dziecka. Prowadzi się działania uwzględniające indywidualizację procesu uczenia 

się, przeciwdziała dyskryminacji. Nauczyciele dokonują diagnozy uczniów. Prowadzą zajęcia 

rozwijające zainteresowania,  rozwijające uzdolnienia. Dzieci z dysfunkcjami, mające 

trudności w uczeniu się  otrzymują wsparcie w organizowaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz pomoc specjalistów. 

   Jako dyrektor planuję rozszerzyć ofertę przedszkola o  terapię SI, wyposażenie sali 

gimnastycznej w sprzęt do prowadzenia takich zajęć. Wychodząc na przeciw potrzebom 

środowiska, ponieważ coraz więcej dzieci  z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego 

jest naszymi uczniami. Będę starała się zmotywować nauczycieli do podjęcia studiów 

podyplomowych w zakresie oligofrenopedagogiki, reedukacji, tyflopedagogiki, 

surdopedagogiki . 

VII. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizacji procesów edukacyjnych 

   Radę pedagogiczną  widzę jako zespół. Powoływane zespoły zadaniowe realizują główne 

założenia koncepcji. Zespół, który jest ukierunkowany na wspólny cel. Kompetentny, 

podnoszący swoje kwalifikacje w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia 

zawodowego. Otwarty na zmiany, udzielający sobie wsparcia merytorycznego i 

emocjonalnego. Profesjonalna kadra pedagogiczna, oceniana według jasno określonych 

kryteriów.  Kadra, która poznaje i wykorzystuje nowe metody współpracy np. world  cafe, 

open space, action learning 

VIII. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego 

    Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie edukacyjnej, podejmowanych 

działaniach  na stronie internetowej, w prasie lokalnej. Środowisko jest informowane o 

działaniach poprzez wystawy prac dzieci, udział w konkursach przedszkolnych, festynach 

organizowanych przez organ prowadzący.  Przedszkole promując wartości wychowania 

przedszkolnego współpracuje z innymi placówkami przedszkolnymi oraz szkołami.       

IX. Rodzice są partnerami przedszkola. 

W przedszkolu stawiam na partnerstwo z rodzicami. Włączanie ich  w  proces podejmowania 

decyzji dotyczących istotnych aspektów pracy przedszkola.  Planuję tworzenie przestrzeni do 

współpracy  i  wchodzenie na poszczególne stopnie „drabiny partycypacyjnej”                                     

( informowanie, konsultowanie, współdecydowanie). Opinie, pomysły rodzice będą mogli 

wyrażać na tablicy w holu tzw. „Gadającej  ścianie”. 

W ramach współpracy z rodzicami zamierzam nadal realizować „program adaptacyjny” dla 

dzieci, które rozpoczynają edukację w przedszkolu w celu minimalizacji stresu, ułatwienia 

startu. Rola nauczyciela we współpracy z rodzicami jest decydująca. Do ich zadań należy 

organizacja  systematycznych zajęć otwartych. Wspólna organizacja uroczystości, imprez 

przedszkolnych tj.: Dzień przedszkolaka, dzień ziemniaka, dzień uśmiechu, pasowanie na 

przedszkolaka, dzień niepodległości, dzień pluszowego misia, Quiz wiedzy o Kobyłce, 
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konkursy dotyczące regionu i miasta Kobyłka, góra grosza, zbiorka darów we współpracy z 

MOPS, koncert bożonarodzeniowy, bal  z Mikołajem, Dzień Babci i Dziadka, bal 

karnawałowy, powitanie wiosny, „Pomóż mi”- zbiórka charytatywna dla schroniska dla 

zwierząt w Zielonce, Dzień Mamy i Taty, organizacja pikniku rodzinnego, uroczystości 

związane z zakończeniem roku szkolnego.  Na każdy rok szkolny będzie opracowywany plan 

imprez współpracy z rodzicami. Zamierzam włączać rodziców do wykonywania drobnych prac 

i usług na rzecz przedszkola. Rodzice mogą również organizować pomoc dla dzieci w trudnej 

sytuacji oraz  w zdobywaniu sponsorów i środków pozabudżetowych poprzez organizowanie 

zabaw dochodowych na rzecz przedszkola. 

 

X. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz 

wzajemnego rozwoju 

Przedszkole korzysta z zasobów środowiskowych w procesie poznawania przez dzieci 

otaczającej rzeczywistości. Organizowane są wyjazdy do miejsc użyteczności publicznej : kino, 

teatr, wycieczki autokarowe, wyjścia do biblioteki, szkoły. Przedszkole zaprasza ludzi sztuki, 

ekspertów, specjalistów z rożnych dziedzin. Przedszkole organizuje imprezy środowiskowe i 

uczestniczy w nich. 

Przedszkole współpracuje z wieloma instytucjami i placówkami: PP1, PP2, MOK, Komenda 

policji w Kobyłce, Urząd Miasta w Kobyłce, Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w 

Wołominie, Komenda Straży Pożarnej w Kobyłce, Poradnią Psychologiczno-pedagogiczna w 

Zielonce, Miejską Biblioteką w Kobyłce. 

 

XI. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań 

zewnętrznych i wewnętrznych 

W przedszkolu działania wychowawcze edukacyjne i opiekuńcze są poddawane 

systematycznie ewaluacji wewnętrznej. Wyniki ewaluacji wyznaczają kierunek 

wprowadzanych zmian. Wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych na planowanie działań 

nauczycieli - badania Johna Hattiego. Prowadzi się badania dotyczące programu 

adaptacyjnego, ankiety dla rodziców dotyczące koncepcji pracy przedszkola, bezpieczeństwa. 

systematyczne  obserwacje, wywiady z rodzicami. Śledzi się losy absolwentów. 

XII. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi. 

      Dyrektor posiada umiejętności interpersonalne, tworzy w przedszkolu dobry klimat do 

współpracy i działania. Jest otwarty wobec inicjatyw pracowników i rodziców, wspiera 

twórcze pomysły i stwarza warunki do ich realizacji.  Motywuje nauczycieli poprzez 

przyznawanie dodatków motywacyjnych, nagród, wyróżnień. Dyrektor opracowując Plan 

Nadzoru uwzględnia wnioski Mazowieckiego Kuratora Oświaty z planu nadzoru za rok 

poprzedni  oraz kierunki polityki oświatowej państwa. Wnioski i wyniki ze sprawowanego 

nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do planowania dalszej pracy, przyczyniają się 

do rozwoju przedszkola. Skuteczne zarządzanie powinno koncentrować się na tworzeniu 

optymalnych warunków do nauczania i uczenia się. Należy również zwrócić uwagę na 

indywidualną i zespołową pracę nauczycieli, na doskonalenie zawodowe. Motywowanie, 

inspirowanie nauczycieli do nowatorskich metod pracy, opracowywania innowacji 

pedagogicznych, eksperymentów. Powszechny udział nauczycieli, rodziców i pracowników w 
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procesie podejmowania decyzji . Zarządzanie zgodne z dyscypliną finansów publicznych. 

Dyrektor, który podejmuje skuteczne działania zapewniające placówce wspomaganie 

zewnętrzne, adekwatne do jego potrzeb. Dyrektor, aby skutecznie zarządzać placówką 

deleguje uprawnienia, wykorzystuje  umiejętności liderów edukacyjnych. 

MODEL ABSOLWENTA 

Absolwent posiada: 

 Wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej 

 Umiejętności uważnego słuchania i logicznego myślenia, praktycznego korzystania ze 

zdobytych wiadomości 

 Umiejętność współpracy w grupie 

 Odpowiedni poziom samodzielności 

 Gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności 

 Umiejętność komunikatywnego porozumiewania się 

 Podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym 

 Poczucie bycia Polakiem, Europejczykiem, obywatelem świata 

 Przestrzega praw innych ludzi 

 Przestrzega zasad bezpieczeństwa 

 Zna zasady postępowania według ustalonych norm 

 Dostrzega i szanuje potrzeby innych ludzi, odmienne postawy, symbole narodowe, 

środowisko naturalne 

 Nie obawia się: występować publicznie, reprezentować przedszkole, dzielić się 

pomysłami, osiągnięciami sukcesami. 

Kierunki pracy na kolejne lata: 

 

1. Rok Szkolny 2016/2017 

Wielozmysłowe poznawanie siebie. Propagowanie zdrowego stylu życia. Prowadzenie 

działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dziecka. 

 

Cele: 

- tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej 

- kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia, współpraca z instytucjami  

- propagowanie zdrowego sposobu odżywiania się, spotkania z dietetykiem, lekarzem 

- udział w programach profilaktycznych organizowanych przez SANEPID-np. „Czyste 

powietrze wokół nas” 

 

2. Rok szkolny 2017/2018 

Wspomaganie rozwoju dzieci z uwzględnieniem ich indywidulanych potrzeb. 

 

Cele: 

- tworzenie warunków do podejmowania działalności artystycznej  

- pobudzenie inwencji twórczej dzieci poprzez odziaływanie na wyobraźnię  

- uwrażliwienie na piękno różnych form sztuki, wzbudzanie przeżyć estetycznych 

- współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 

 

 



Koncepcja pracy Publicznego Przedszkola Nr1 w Kobyłce 
 

 

 

3. Rok szkolny 2018/2019 

Podróżujemy po własnym regionie. 

 

Cele 

- rozwijanie i wzmacnianie postaw patriotycznych 

- wyzwalanie zainteresowania działalnością regionalną 

- kształtowanie więzi emocjonalnej ze swoim miejscem zamieszkania 

 

4. Rok szkolny 2019/2020 

Edukacja teatralna  

Cele: 

- tworzenie warunków służących rozwojowi ekspresji językowej 

- opracowanie projektów stymulujących rozwój aktywności werbalnej 

- nawiązanie współpracy z innymi placówkami  w celu wymiany doświadczeń teatralnych: 

udział w konkursach 

 

 

5. Rok szkolny 2020/2021 

Jesteśmy mieszkańcami EKO- Kobyłki 

Cele: 

- kształtowanie postaw proekologicznych – stosujemy dekalog ekologa 

- udział w akcjach typu: zużyte baterie, tonery, makulatura 

- przedszkole uczy szanować otaczająca przyrodę 

- realizacja autorskich programów ekologicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


