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KIERUNKI ROZWOJU 

 Tworzenie warunków do  indywidualnego i wszechstronnego rozwoju każdego dziecka, zgodnie  

z jego możliwościami i potrzebami, ze szczególnym uwzględnieniem sfery emocjonalno- 

- społecznej. 

 Modelowanie, projektowanie, pobudzanie, zdolności dziecka poprzez stosowanie metod 

wyzwalających jego aktywność. 

 Opracowanie i wdrożenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych. 

 Wzmacnianie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez 

upowszechnianie jego specyfiki, osiągnięć oraz rozszerzanie oferty edukacyjnej. 

CELE STRATEGICZNE 

 Podnoszenie, wzmacnianie efektów działalności wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej; 

 Doskonalenie procesów zachodzących w przedszkolu, z uwzględnieniem: 

− realizacji i ewaluacji koncepcji pracy przedszkola; 

− monitoringu realizacji podstawy programowej według nowego rozporządzenia; 

− systematycznego współdziałania nauczycieli w procesie edukacji dzieci i prowadzenia działań 

służących wyrównywaniu szans edukacyjnych; 

 Kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku. 

 Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenie jakości pracy. 

 

 

 



PLAN ROZWOJU ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

 

Cele strategiczne Sposób realizacji (zadania) Przewidywane efekty 

Podnoszenie, 

wzmacnianie 

efektów 

działalności 

dydaktycznej, 

wychowawczej 

i opiekuńczej 

− wspieranie wszechstronnej edukacji dziecka poprzez 
właściwe różnicowanie stosowanych metod 
aktywizujących; 

− diagnozowanie poziomu wiedzy, umiejętności, 
zachowań i potrzeb dzieci, poprzez obserwację 
i analizę wytworów działalności dziecięcej; 

− ewaluacja działań wychowawczych, profilaktycznych 
 i opiekuńczych; 

− propagowanie i przestrzeganie praw dziecka; 
− umożliwienie dzieciom swobodnego wyboru 

aktywności zabawowej; 
− wykorzystywanie naturalnych sytuacji  

do rozpoznawania i radzenia sobie przez dzieci 
z emocjami; 

− stwarzanie warunków do prezentacji swoich 
zainteresowań i umiejętności na forum grupy 
i przedszkola, oraz poza nim; 

− dzieci nabywają wiadomości 
i umiejętności zgodnie  
z podstawą programową, 

− pobudzane są do rozwoju 
własnej aktywizacji; 

Doskonalenie 

procesów 

zachodzących 

w przedszkolu 

− opracowanie i ewaluacja koncepcji pracy przedszkola; 
− trafny dobór programów wychowawczych 

i dydaktycznych, zgodnych z podstawą programową; 
− opracowanie programów do pracy indywidualnej 

z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
 i wychowawczych; 

− ujednolicenie oddziaływań wychowawczych 
z rodzicami; 

− wdrażanie aktywizujących metod pracy z dziećmi; 
− wprowadzenie zajęć dodatkowych poprzez 

wykorzystanie bazy przedszkola; 

− opracowana koncepcja 
pracy przedszkola; 

− oferta zajęć umożliwia 
realizację podstawy 
programowej; 

− procesy wspomagania 
rozwoju edukacji dzieci mają 
charakter zorganizowany; 
w przedszkolu prowadzone 
są działania służące 
wyrównywaniu szans 
edukacyjnych; 

Kształtowanie 

pozytywnego 

wizerunku 

placówki 

w środowisku 

− wypracowanie efektywnych sposobów komunikacji  
z rodzicami; 

− włączanie rodziców w działania przedszkola; 
− przygotowanie „kącików dla rodziców” z ciekawymi 

artykułami, informacjami, dotyczącymi wychowania 

dziecka; 
− współpracowanie z instytucjami i organizacjami 

− działającymi w środowisku w celu 

− wspomagania rozwoju dziecka; 

− udział w akcjach na rzecz środowiska; 

− współpraca z policją i strażą pożarną; 

− prowadzenie strony internetowej przedszkola; 

− zasoby środowiska 
wykorzystywane są na rzecz 

− wzajemnego rozwoju; 
− promowana jest wartość 

wychowania 

przedszkolnego; 

− rodzice są partnerami 

− przedszkola; 



Zapewnienie 

ciągłego rozwoju 

i doskonalenie 

jakości pracy 

− podejmowanie działań wzbogacających bazę 

i wyposażenie przedszkola, w celu zapewnienia 

prawidłowej realizacji przyjętych programów 

wychowania przedszkolnego i poszerzenia oferty 

zajęć inspirowanie i motywowanie nauczycieli do 

innowacji pedagogicznych i eksperymentów; 

− podniesienie stopni awansu zawodowego nauczycieli; 

− diagnoza potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia 

zawodowego; 

− prowadzenie corocznego monitoringu realizacji 

podstawy programowej; 

− usprawnianie funkcjonowania przedszkola w oparciu 

o wnioski z ewaluacji wewnętrznej; 

− przedszkole ma 

wyposażenie; 

− przedszkole ma opracowany 

wewnętrzny nadzór 

pedagogiczny; 

 

 

PROCEDURA DIAGNOZOWANIA DZIECI 5 I 6 LETNICH 

 

Lp. Etap procesu diagnozy Termin realizacji 

1. Przygotowanie arkuszy diagnostycznych i pomocy; wrzesień 

2. Przeprowadzenia diagnozy wstępnej; wrzesień-listopad 

3. Poinformowanie rodziców o wynikach diagnozy wstępnej, potwierdzenie 

podpisem rodzica; 

listopad 

4. Ustalenie działań wspomagających w indywidualnej karcie wspomagania rozwoju 

dziecka; 

listopad 

5. Indywidualne wspomaganie rozwoju dziecka; na bieżąco 

6. Przeprowadzenie diagnozy końcowej-określenie stopnia gotowości szkolnej kwiecień 

7. Udzielenie rodzicom informacji o osiągniętym poziomie gotowości szkolnej dzieci kwiecień 

 

 

 

 



MODEL ABSOLWENTA 

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze 

funkcjonować w roli ucznia, wykazuje: 

 motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego; 

 zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania nowych rzeczy; 

 umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania 

z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania; 

 umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość; 

 umiejętność radzenia sobie z trudnościami (nie zniechęca się, gdy mu się coś nie uda, podejmuje 

próby radzenia sobie z zadaniem); 

 umiejętność współpracy w grupie (podporządkowuje się poleceniom, normom, 

umie współdziałać z innymi); 

 tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań; 

 samodzielność; 

 odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami). 

 

 

 


