„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
Janusz Korczak

KONCEPCJA PRACY
GMINNEGO PRZEDSZKOLA
W GRĘBKOWIE
Na lata szkolne 2015/16 – 2019/20
Podstawa prawna:
Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:
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Ustawa o Systemie Oświaty oraz akty wykonawcze do tej ustawy, w tym w szczególności:



Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego,



Statut Gminnego Przedszkola w Grębkowie,



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego z późniejszymi zmianami

Cele :
 Wzmacnianie efektów działalności opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej poprzez:
- zapewnienie warunków sprzyjających rozwojowi dzieci na miarę ich możliwości i potrzeb
- diagnozowanie i rozwijanie uzdolnień, zainteresowań i umiejętności dzieci
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
- rozwijanie u wychowanków takich cech charakteru, jak: dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność,
kreatywność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania, wrażliwość na potrzeby innych
- doskonalenie umiejętności adekwatnego do sytuacji wyrażania emocji
 Współpraca z rodzicami oraz instytucjami i organizacjami, które stają się naszymi sprzymierzeńcami w organizacji procesu opiekuńczo –
wychowawczo - dydaktycznego: jesteśmy współpartnerami dążącymi do wspólnego celu, jakim jest dla nas dobro i wszechstronny rozwój
dziecka poprzez:
- stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym
- wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka
- nawiązanie współpracy z organizacjami i instytucjami wspierającymi działania
przedszkola
- promowanie osiągnięć dzieci w środowisku lokalnym przy współpracy z instytucjami i organizacjami środowiskowymi
 Doskonalenie procesów zachodzących w przedszkolu z uwzględnieniem realizacji i ewaluacji koncepcji pracy przedszkola oraz
monitoringu realizacji podstawy programowej
 Organizowanie i zarządzanie placówką odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym z równoczesnym uwzględnieniem
potrzeb i oczekiwań dzieci, pracowników i rodziców

Wizja przedszkola:
Każde dziecko jest niepowtarzalną osobą, dlatego też wraz z rodzicami dążymy do tego, by nasze dzieci wyposażone były w wiedzę, umiejętności
i sprawności, które pozwolą im sprostać wymaganiom stawianym w szkole i w dorosłym życiu, by były otwarte na kontakty z innymi ludźmi, by
cechowała je patriotyczna oraz twórcza postawa wobec otaczającego je świata, respektujemy prawo rodzica do zabierania głosu w sprawach
dotyczących jego dziecka, zabiegamy o partnerską współpracę z rodzicami
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Misja przedszkola
„Lata dziecięce są górami, z których rzeka bierze swój początek, rozpęd i kierunek”
Janusz Korczak
W naszym przedszkolu:
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Każde dziecko jest traktowane podmiotowo, jednakowo ważne i kochane



Nasze dzieci są otwarte, aktywne, spontaniczne i twórcze w swoich działaniach, mają poczucie własnej wartości, potrafią okazywać
swoje uczucia, radzą sobie w trudnych sytuacjach oraz nabywają wiedzę i umiejętności potrzebne w szkole



Każdemu dziecku zapewniamy wszechstronny i bezpieczny rozwój zgodny z jego indywidualnym tempem rozwoju, potrzebami,
oczekiwaniami, zainteresowaniami i zdolnościami



Każde dziecko ma świadomość, że jego prawa są szanowane



Diagnozujemy i obserwujemy indywidualny rozwój każdego dziecka by wspierać go na każdym etapie jego życia



Dziecko nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w starcie szkolnym



W atmosferze integracji uczymy dziecko szacunku, życzliwości, zrozumienia i akceptacji dla siebie i innych



Wprowadzamy dziecko w świat wartości uniwersalnych: piękna, dobra, prawdy i miłości: pośredniczymy w przyswajaniu norm
postępowania etycznego



Kadra pedagogiczna ciągle doskonali swoje umiejętności: jest innowacyjna i twórcza oraz wykorzystuje w pracy z dziećmi nowatorskie
metody i formy pracy



Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami w organizacji procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego: jesteśmy współpartnerami
dążącymi do wspólnego celu, jakim jest dla nas dobro i wszechstronny rozwój dziecka



Gwarantujemy bezpieczeństwo w czasie pobytu w placówce



Współpracujemy z instytucjami, organizacjami i specjalistami wspierającymi rozwój dziecka i działalność przedszkola

Oferta przedszkola:
W naszym przedszkolu:
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Każde dziecko traktujemy podmiotowo, indywidualizujemy pracę z dziećmi uwzględniając ich potrzeby, zainteresowania i możliwości



Stwarzamy wychowankom warunki do ich wszechstronnego rozwoju na miarę potrzeb i możliwości



Uczymy dzieci rozróżniania podstawowych wartości: dobra, miłości, przyjaźni



Rozbudzamy zainteresowania otaczającym dzieci światem



Kształtujemy postawy akceptowane społecznie



Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu i porażki



Zachęcamy do kreatywności we wszystkich dziedzinach aktywności



Budzimy wiarę dzieci we własne siły i skuteczność



Uczymy rozumienia i tolerancji dla innych



Pomagamy dziecku pozytywnie postrzegać i rozumieć siebie oraz innych ludzi



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



Organizujemy bezpłatne zajęcia dodatkowe : logopedia, język angielski, religia



Bierzemy udział w konkursach muzycznych, plastycznych, itp.



Organizujemy wycieczki, wyjazdy, imprezy i uroczystości przedszkolne



Utrzymujemy stały kontakt i umożliwiamy rodzicom współpracę z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Węgrowie



Współpracujemy z instytucjami i organizacjami wspierającymi działania przedszkola: Urząd Gminy w Grębkowie, Gminna Biblioteka w
Grębkowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Grębkowie, Powiatowa Komenda Policji w Węgrowie, Ośrodek Zdrowia, Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Grębkowie, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, itp.

Wizerunek wychowanka Gminnego Przedszkola w Grębkowie:
Absolwent naszego przedszkola :
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Jest kreatywny, aktywny oraz otwarty na otaczający go świat i ludzi



Jest pogodny, w kontaktach z ludźmi stosuje podstawowe zasady związane z komunikowaniem się. Formułuje pytania i poszukuje na nie
odpowiedzi.



Jest otwarty, swobodnie współpracuje z dorosłymi w swej codziennej aktywności. Umie prezentować własne zdanie i słuchać opinii
innych. Nawiązuje przyjazne kontakty z innymi ludźmi i akceptuje ich odmienność.



Jest ciekawy świata: chętnie korzysta z poznawanych źródeł wiedzy i obserwacji zjawisk zachodzących w otoczeniu. Potrafi wyciągnąć
wnioski ze swoich obserwacji.



Radzi sobie w różnych sytuacjach. Cieszy się z sukcesów, ale potrafi pogodzić się z porażką



Potrafi samodzielnie podejmować działania i współdziałać w zespole



Jest rozważny: zna zasady higieny i bezpieczeństwa, dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych



Potrafi nawiązywać kontakty z rówieśnikami i osobami dorosłymi



Szanuje siebie i jest wrażliwy na potrzeby innych



Jest prawy: stosuje się do norm obowiązujących w otoczeniu. Rozróżnia dobre i złe zachowania



Jest odpowiedzialny: umie przewidzieć skutki swoich działań

Uwagi o realizacji Koncepcji Pracy Przedszkola:
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koncepcja jest otwarta i może być modyfikowana
koncepcja jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie Przedszkola
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 koncepcji pracy przedszkola jest Roczny Plan Rozwoju Przedszkola w Grębkowie

