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DIAGNOZA AKTUALNEGO STANU PRZEDSZKOLA 

 

Miejskie Przedszkole Nr 7 w Piekarach Śląskich powstało w 1956 roku jako pierwsza 

placówka na Osiedlu Wieczorka. Obecnie mieści przy ulicy Gen.J.Hallera 1.  

Dziś „siódemka” przyjęła nazwę „Puchatkowo”, to wspaniała placówka dla wychowania 

małych dzieci. 

Placówka zlokalizowana jest na obrzeżach miasta w dzielnicy Stare Osiedle. 

Mieści się w wolnostojącym, dużym, dwupiętrowym budynku. Jego atutem jest położenie z 

dala od ruchliwej ulicy. Dzieci uczęszczające do przedszkola zamieszkują głównie okolice 

przedszkola.  

W przedszkolu funkcjonują cztery oddziały dziecięce, liczba dzieci 100 dzieci. 

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 16.00. 

Przedszkole zatrudnia 17 osób; 

- 9 nauczycieli, 

- 8 pracowników administracji i obsługi. 
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BAZA PRZEDSZKOLA 

Placówka posiada 

 4 sale dydaktyczne wielofunkcyjne, duże, jasne, wysokie, dostosowane do potrzeb i 

możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, dobrze wyposażone i estetyczne z 

bezpośrednim dostępem do sanitariatów. 

 Sala rytmiczna znajdująca się na piętrze - duży hol (organizacja zajęć zabaw 

ruchowych, muzycznych, teatralnych, uroczystości i  zajęć dodatkowych). 

 Mała sala do prowadzenia pracy indywidualnej, rewalidacji, zajęć logopedycznych. 

Ogród przedszkolny bogaty w różnorodne krzewy i drzewa. Słabą stroną jest małe 

zagospodarowanie dużego ogrodu przedszkolnego, zniszczenia. 

Wszystkie sale przedszkolne posiadają zestawy pomocy dydaktycznych, gier, planszy, 

zabawek, klocków i innych, które sukcesywnie chciałabym wzbogacać.  
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W salach zorganizowane są kąciki tematyczne i stałe, 

np. kącik biblioteczny, przyrodniczy, plastyczny, 

techniczny, lekarski, kuchenny itp. 
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Moim zamiarem jest też dalsza zmiana wnętrza placówki na bardziej nowoczesne i 

estetyczne, modernizację i wyposażenie placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym, remont 

łazienek. 

Remonty to oczywiście nie wszystko, najważniejsze są dzieci uczęszczające do 

przedszkola, dlatego to im poświęcam najwięcej uwagi w swojej koncepcji. 

 

Moim zamierzeniem jest, by placówka cieszyła się dobrą opinią wśród rodziców; aby 

panowała życzliwa i wesoła atmosfera sprzyjająca zabawie i pracy; wykwalifikowany 

personel współodpowiedzialny za przedszkole i to co się w nim dzieje; dbałość o 

wszechstronny rozwój dziecka; dobra kuchnia; atrakcyjne zajęcia; uroczystości na 

wysokim poziomie artystycznym. 

Zależy mi na tym, by dzieci czuły się bezpieczne i z radością spędzały czas ucząc się i 

bawiąc.  

Na terenie przedszkola co roku odbywa się szereg imprez, uroczystości oraz wycieczek, 

które chciałabym kontynuować i poszerzać tematycznie:  

- Spotkanie z policjantem 

- Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia, spotkanie z bibliotekarzem 
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- Spotkanie z Mikołajem,  

- Jasełka i spotkanie opłatkowe,  

- Dzień Babci i dzień Dziadka,  

- Bal karnawałowy  

- Powitanie wiosny,  

- Dzień Dziecka 

- Mama, Tata i Ja – festyn rodzinny  

- Uroczyste zakończenie roku 6 – latków,  

- wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do teatru 

 

Przedszkole posiada systematycznie aktualizowaną stronę internetową 

www.puchatkowo.piekary.pl i prowadzi Facebooka. 

Pragnę, by nasza placówka wobec rodziców pełniła rolę wspomagającą i integrującą 

działania wychowawcze, uwrażliwiając na potrzeby i możliwości dziecka. 

 

Mając na uwadze dobro dziecka chcę zaoferować najmłodszym: 

 Wysoko kwalifikowaną kadrę pedagogiczną prowadzącą zajęcia; 

 Funkcjonalne i estetyczne sale zajęć; 

 Duży ogród do zabaw i plac zabaw; 

 Bogatą literaturę dla dzieci; 

 Wyposażoną salę gimnastyczną do zajęć ruchowych 

 Nowoczesne pomoce dydaktyczne do zajęć; 

 Bezpośredni kontakt z przyrodą, sztuką. 

 

Akceptuj, toleruj, wspieraj –wydają mi się najwłaściwszymi określeniami i wskazaniami 

do pracy nauczyciela i determinują one codzienną naszą pracę . Aby zrealizować 

obowiązujące treści programowe, wykorzystuję metody aktywne, problemowe i twórcze. 

Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności tj. 

zabawę. W organizacji procesu edukacyjnego wykorzystuję i nadal zamierzam 

wykorzystywać elementy koncepcji pedagogicznych m.in.;  

 Metody aktywne: gimnastyka twórcza R. Labana, K.Orffa, A i M. Kniessów,  

W.Sherbone, techniki parateatralne (zabawa w teatr); 

 Pedagogika zabawy Klanza – zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji 

 Zajęcia i zabawy z obszaru edukacji matematycznej wg prof. E. Gruszczyk – 

Kolczyńskiej; 

http://www.puchatkowo.piekary.pl/
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 Kinezjologia edukacyjna Dennisona – zajęcia z zakresu mowy i myślenia 

 Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz; 

 Muzykoterapia – obszar edukacji kulturowo – estetycznej, zabawy dowolne, 

relaksacja; 

 Zajęcia z zakresu aktywności muzycznej i tanecznej wg Batii Strauss. 

 Elementy metody Ireny Majchrzak- przygotowanie do nauki pisania i czytania 
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MODEL ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA 

 

Moim zdaniem absolwent Miejskiego Przedszkola nr 7: 

      -    jest odpowiedzialny, 

 jest przygotowany do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami, 

 jest twórczy, dociekliwy, kreatywny,  

 jest samodzielny, radzi sobie w rożnych sytuacjach problemowych, 

 dba o swoje zdrowie i innych, 

 jest sprawny fizycznie, 

 potrafi pracować w zespole, 

 osiąga w większości dobre wyniki w szkole, 

 nawiązuje poprawne kontakty z innymi ludźmi, 

 potrafi szanować siebie, jest wrażliwy na potrzeby innych, 

 ma ukształtowane poczucie własnej wartości,  

 ma poczucie humoru i pogodę ducha. 
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MISJA PRZEDSZKOLA 

 

Przedszkole jest placówką otwartą, bezpieczną i przyjazną dla dzieci  

oraz ich rodziców. 

Przedszkole stwarza atmosferę akceptacji, bezpieczeństwa,  

w którym dziecko chętnie bawi się, poznaje świat, nabywa umiejętności rozwijając 

swoją osobowość i aktywność. 

Przedszkole rozbudza w dziecku ciekawość świata, spostrzegawczość i wrażliwość. 

Przedszkole sprawia, że czuję się akceptowany, wyrosnę na otwartego i twórczego 

człowieka, nastawionego na osiąganie sukcesów w miarę swoich możliwości. 

 

 

 

 

WIZJA PRZEDSZKOLA  

 

Przedszkole zapewnia każdemu dziecku podmiotowe i indywidualne traktowanie, 

bezpieczny, radosny i wszechstronny rozwój. 

Przedszkole ma na uwadze indywidualny rozwój dziecka, respektuje jego potrzeby, 

prawa, wspiera w dążeniu do samodzielności. 

Przedszkole umożliwia wyrównanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom, 

stwarza sposobność nauki języków obcych oraz rozwija talenty i zainteresowania. 

Przedszkole to miejsce zabawy,  

zdobywania nowych doświadczeń, pogłębiania wiedzy w atmosferze przyjaźni i 

akceptacji. 

Przedszkole umożliwia rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki oraz 

wspomaga ich w roli wychowawczej. 
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KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI I ROZWOJU PRZEDSZKOLA 

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KONCEPCJI 

 Każde dziecko wymaga indywidualnej uwagi wartościującej.  

 Obowiązkiem nauczyciela jest zauważanie zdolności i talentów u każdego dziecka 

oraz trudności 

 Rodzice partnerami przedszkola w rozwijaniu zdolności i umiejętności ich dzieci.  

 Aktywna współpraca z instytucjami wspomagającymi rozwój dzieci.  

 

CELE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA 

 stwarzanie korzystnych warunków do rozwoju dziecka; 

 stymulowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potrzebami; 

 poszanowanie osobowości i praw dziecka; 

 wyrabianie w dzieciach nawyku przestrzegania zasad bezpieczeństwa, zdrowego 

stylu życia; 

 współpraca z rodzicami płaszczyzną jednolitych oddziaływań,  

 współpraca z instytucjami, organizacjami działającymi na terenie miasta 

 

Priorytetem koncepcji jest zapewnienie wychowankom wszechstronnego rozwoju, 

bezpieczeństwa, akceptacji, poszanowania ich praw oraz rozwój kompetencji kluczowych, 

które wspierają rozwój osobisty, włączają w życie społeczne i obywatelskie. 

Kompetencje kluczowe: 

1. porozumiewanie się w języku ojczystym 

2. porozumiewanie się w językach obcych 

3. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne 

4. kompetencje informatyczne 

5. umiejętność uczenia się 

6. kompetencje społeczne i obywatelskie 

7. inicjatywność i przedsiębiorczość 

8. świadomość i ekspresja kulturalna 
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OBSZAR DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZY 

 

1. Stosowanie różnorodnych metod nauczania w pracy z dziećmi, ze szczególnym 

uwzględnieniem nowoczesnych metod, innowacji pedagogicznych.  

2. Organizowanie zajęć i zabaw dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

wychowawczych, opiekuńczych. Korzystanie z pomocy specjalistów. 

3. Tutoring - wykorzystanie potencjału dziecka, samodzielności w rozwijaniu się, 

wspieranie talentów, indywidualnych potrzeb, 

4. Tworzenie autorskich programów nauczania dostosowanych do potrzeb przedszkola, 

programów innowacyjnych. 

5. Rozwijanie umiejętności językowych przedszkolaków – zabawa z językiem niemieckim. 

6. Organizowanie dni otwartych i spotkań adaptacyjnych dla dzieci nowoprzyjętych do 

przedszkola. 

7. Gromadzenie materiału dydaktycznego, sukcesywne wzbogacanie go w atrakcyjne 

pomoce do zajęć i zabaw. 

8. Wprowadzenie nowych rozwiązań związanych z żywieniem dzieci, propagujących 

zdrowy styl życia. 

9. Udział w ogólnopolskich konkursach, akcjach. 
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WSPÓŁPRACA Z RADĄ PEDAGOGICZNĄ 
 

1.Rozpoznanie potrzeb Rady Pedagogicznej i poszczególnych nauczycieli w zakresie 

doskonalenia. 

2. Zdobywanie nowych kompetencji edukacyjnych, wychowawczych poprzez udział w 

różnych formach doskonalenia zawodowego. 

3. Wykorzystanie zdobytych na szkoleniach umiejętności w bezpośredniej praktyce 

pedagogicznej. 

4. Określenie potrzeb w zakresie bazy i wyposażenia przedszkola (sal przedszkolnych, 

sali rytmicznej, ogrodu przedszkolnego) 

 

 

 

 

 

 

WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA  Z RODZICAMI 
 
1. Zapewnienie rodzicom dostępu do dokumentacji regulującej zasady funkcjonowania 

placówki. 

2. Współpraca z rodzicami (spotkania, uroczystości, prelekcje, zajęcia otwarte, itp.) 

3. Tutoring – wspieranie rozwoju dziecka poprzez ścisłą współpracę z rodzicami – łączenie 

procesu dydaktycznego z wychowawczym, organizacja spotkań z rodzicami w celu 

informowania ich o osiągnięciach dzieci, bądź ewentualnych trudnościach. 

4. Przybliżanie rodzicom wiedzy na w/w problemy. Korzystanie z pomocy specjalistów, 

współpraca rodziców z Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną. 
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WSPÓŁPRACA  ZE ŚRODOWSKIEM LOKALNYM 

 
Osiągnięcie zamierzonych celów wychowawczych i edukacyjnych niewątpliwie związane 

jest ze ścisłą współpracą ze środowiskiem lokalnym, różnymi instytucjami i organizacjami. 

Prowadzona jest ona zależnie od postawionych zadań, które planuję nadal realizować; 

1. Wykorzystanie folderu do promocji placówki w środowisku lokalnym. 

2. Wykorzystanie logo przedszkola w celach promujących placówkę. 

3. Prowadzenie kroniki przedszkolnej, strony internetowej i Facebooka 

4. Współpraca z mediami i instytucjami działającymi na terenie naszego miasta.  

5. Pozyskiwanie sponsorów wspierających działalność dydaktyczno-wychowawczą. 

6. Organizacja imprez w placówce i dla środowiska. 

7. Udział w imprezach organizowanych na zewnątrz: przeglądy, konkursy, olimpiady 

8. Eksponowanie dyplomów, pucharów w szatni przedszkolnej. 

9. Nawiązanie współpracy z instytucjami użyteczności publicznej, wycieczki i spotkania ze 

znanymi osobami. 

 W ostatnich latach szczególnie aktywnie współpracowaliśmy i nadal chcę kontynuować 

współpracę z: 

 Młodzieżowym Domem Kultury Nr 2– udział dzieci w konkursach 

             plastycznych, 

 Dzielnicowym Domem Kultury w Brzezinach Śląskich – udział w konkursach 

plastycznych, recytatorskich i konkursie „Przedszkolak Roku”, 

 Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. 

 Miejską Szkołą Podstawową Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi: 

 Sąsiadującymi placówkami przedszkolnymi; MP 2, MP 5, MP 8, MP 4, MP17 

(konkursy, zawody sportowe, spotkania podczas uroczystości), 

 Miejską Biblioteką Publiczną Filia Nr 1 – nawiązanie stałej współpracy w ramach 

organizowania w przedszkolu Święta Pluszowego Misia 

 Policją – pokazy dla dzieci, pogadanki, zajęcia edukacyjne, zasady prawidłowego 

uczestnictwa w ruchu drogowym, 

 Strażą Pożarną – pogadanki na temat zagrożeń pożarowych, pokazy dla dzieci 

 WOPR – bezpieczeństwo nad akwenami wodnymi 

 Z zakładami pracy, prywatnymi przedsiębiorstwami, itp.- pozyskiwanie 

            środków na upominki dla dzieci, wzbogacanie bazy placówki 

 Udział w konkursach, uroczystościach organizowanych na terenie miasta „Sportowy 

Turniej Rodzin” 
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KIERUNEK PRACY PRZEDSZKOLA NA LATA 2018-2023 
 
 
ZADANIA:  
 
2018/2019 
Przedszkolak - polakiem 

 rozbudzanie świadomości patriotycznej 
 
2019/2020 
Przedszkolak – żyje na sportowo, bo to zdrowo 

 rozbudzanie aktywności ruchowej, propagowanie zdrowego stylu życia 
 

2020/2021 
Przedszkolak – ekologiem  

 pogłębianie wiadomości na temat roślin i zwierząt oraz podnoszenie świadomości 
ekologicznej 

 
2021/2022 
Twórczy przedszkolak  

 rozwijanie twórczych postaw dziecka, talentów i zainteresowań poprzez zabawy 
badawcze i eksperymentowanie. 

 
2022/23 
Bezpieczny przedszkolak 

 kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo 
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PODSUMOWANIE 

 

Reasumując pragnę stwierdzić, iż jako dyrektor przedszkola będę kierować się 

następującymi zasadami: 

1. Dbać o dobrą opinię przedszkola. 

2. Ściśle współpracować z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i 

instytucjami. 

3. Promować wychowanie przedszkolne przez uczestnictwo w kulturze – poprzez 

edukację teatralną, medialną, udział w konkursach twórczości dziecięcej. 

4. Ściśle współpracować z rodzicami jako współpartnerami w procesie edukacji i 

wychowania dzieci. 

 

Jako dyrektor placówki, uwzględniając jej możliwości i zasoby pragnę stworzyć 

przedszkole twórcze, otwarte i przyjazne zarówno dla dzieci jak i ich rodziców. 

 
 
 
 

                                                          Justyna Błaszczak 


