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{]li]r1], c(llllilcyitre slMrłuają
walutrki clo tw(il.czoś(i. rozwiianił !tniciętl]olici
l irrlnlL{)r\,łllia san]ooziclllości olłz
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rl łltlllrr: slosrrrlki llięclzylLrrlzkic

w życiu przcclszkolł,
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i odpowicdzialllą kaclrę pcilagogiczną,
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ltlż§dszkole uwzględnia w swoich ddałariach potueby ślodowiskłlokalnegcl,
p|onruic gwojc osiągnięcia i ma dobĘ opin ię w środowlsku.
|ilosowa]lc a](t}\vng metody pracy! proglamy i nowatorskie roz..rłiązania gwalalltttią
rl r l,,1.o j:rkośćpracy przcdszkola,
ułza. lvypo§ażenic. e§tetyka pomieszcżeń i otoczćnia wpĘ,wają na wysoli pozitlnr
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N4ili;r przcłlszliolil
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;,apL:rł,nia dziecio]11 opiekę ofąz

tworrry waI,utrki
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bezłiecze]isbro,
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lrvzględnienierrr jego aktywlości.
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tozwqju jcgo talentow

ksżtaltuic postawy nrordhld, proe'kologiaalą
,q/ljilielB działanja wychowawcze i edukacyjne rr.ldziców,

1,r,,ll,rqc łdrowie lizyczlle i psychiczne.
FfzL]slrżegą ząsad wyuikających z Korrwencji Pmw Dziecka.

orlilriżuie §pl6wlle zarządzalie placówką
iulr,rlizrtje i ocelria el'ękty §wojej pracy.

Wi7Jn driccl{ll w nri§zyrD pĘed§zkolu
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ll'nc !v §tosuDku do nauczycieli

Ilkl,\,wnie

uczę§tnicące w życiu przedszkola

kltltllr.]lnc i tolerąncyjnę
uceciu,c i pruwdomówne
t]łii|c..,c i §amodzielrre w działalnościzabawowej i edŃacl,jncj

pł.lpou,iedziaine i obowjązko,\łe

iwiadomę żąg1,ożćń,

il$z.yrn przetlszkolu dziecko:
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nlajdujc możliwośćildpvidualnego roz,woju
r(}Z,lłiia akrylvność twórc7ą
I,o;lrvija zainteresowa.nia muzyką kulfurą sztuką
(lt,(xli§ żc §żlliką
;*lob)lła wiedzę i urniejętności dzięki akt}nvnym metodom pracy
kri)łlJi\Ąnitj wpaża własne nryśli, doświadczeltia i Nlażenia odbiemlrc ż
ywi5tości
1xlzna]e swoje prawiL
.:l| ie się bezpiecnir: w źyczliwcj atmosfe|ze
fzeci,,
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Mo(1.1 flb§olweirfa
1},,i()cko l,iLrń§zące przcd§żkol. i rożpóczymjące

naukęv §zko]e:
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sarnłldziolność
lt]Olywację d0 licżęniłsię i wysiłku irrtelektualnego
uniic,iętfiośćkoncent a§jj iwllwi ość
odponośćna strcs
unli§ięttrość prryswajaDią llowych pojęó, logicznego myśleniąkoĘy§tanid z
pl,,lsiadanych wiadolności, u\łażnęgo §łuchąnia,,
l]jliejętnońć ł,§półpracy w grupie
podporządk)wanią §ię normom i za§adom
łLlllicjęlłość
un}iei§lność lvsŃłdziałania z rówieśnikami
l(,l$anc]ę wobe§ odmieDności po§taą plzekorlań i wyglądu
c i zng:
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b€zpieażei§twą
/]?tsiiiy raba\ty
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il§l,tdlł

;lłsłdy]rigieily i dbalości o irdrcwie i sprąłnośćfizycztlą
znsl.]rl1, lłultury współżycią nolmy po§lępowarLia i współdziałania z rówieśnikąmi
1:rlrłir i oborłiązki dziecka i l e§poktuje prawa innych ltdzi
|)otr,nrlrę §zanowania przryrody i

środowiska
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rvvl,aż,uuria swoięb ur-zuć

,:l,r,rajcnia się swclimi pomyslami

lvysl,ipowac publicnie i ieprezentować śwojągrupę czy pzgd§zkole
,:hrłali
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1tlL1:;lilwxvą

lłicdzę o świecie

r,dolnośćc]o obdatzania innych uwagą

7 l)lnośćpoloarmiewania

się w sposób zrozumiał1, dla iunyclt
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pozylywne po§zucie włąsnej wartości talq aby srluacjo, w których ]e§t occniatic nie
h;lntlwaly jego aktymości
poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem
wicllz1, i wyoblażęnie o obpwiązkąclr wynikających z roli uezria.

i'ł,i[t(l§rkole intćrgsuje §ię lo§ąmi świrieh łh§olwcrrtó.w poprzez różne formy dźialaliośei:
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ż),cia i rozwoirt

ind\rridualnego proce\u rozwoju
włitsflego tempa lo?awoju
§plrk()itl i samomości, gdy teso polrzebqje
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\r],|nżanl'a wła§nyelr uczuć i rrryśli

polrl0cy ue stfony innych
lloświ.ldczanią konsekwencji swojogo postępowatrią
r.vyilot,u lor my i tov,arzyszy zabawy
nri!,lści iciepla
lrnrrki, irrfqrtrraoji, badąnia i

doświadczaa.
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\ł$zcch§rfonły lozwój dzieoka i uspołeczdcde,
*c,ł-cnic samódzięlnośoj i oclpowiedziallości za siebie i

inlych,

porlm iotowa. zittdFvidualiżowaDa rćaliza§ja prooćsu ćdukacyjnego opalla rta

lvriililiwej olrseIwacji pedąogicznei,
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dialllor-orłanie i rozwij ]tlie inlęligelcji wielorakich,
t:lzwiiąnic u wychowarrków optymistycznyoh cecb charakteru( dobroć, enpaLia,
otwrfiość,odponość,emocionalną k§at}}ność, umiejętllośdwspl)klz-ialalia),

l,,,rviinnie unricjętl)oici do wylażnia clnolji,
§iwarząnię atmosfel.y bezpieczęń§twą i żaufani8 do środowisl€ lodzinnego
plżcdlizkolncgo,
r*-spomaganic dzioci w rozwoju uzdolnisń,

\\slrollligonic rodziców w wychowaniu_
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dzittIalności dydlkycznoj, wychowawczcj
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zlehodąrie w ptzedszkolu służąręaliżacjjprżyjętgj w plzedszkoltr

(IEiirł1lllości§łatutowej.
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l'raetlsZ,kole o§iąga cele żgQdne z polityką oświatowąpań§twa.

Pl,r,:,lizkrlle doskonali cI'ek(y swoicj pmcy,

l:lliktywna w§pólpraoa z rodzicami wpływa najakośćpracy przedsżl(oia,
i}ro§ś§y i\achodz4ce w lrzed§zkolu.
I]rIx]cliy

koncepr,:ii

Pli}ry,

w przcclszkolu dba się o pruwidłówy plzebieg i doskorralenie
fi urrl(fjonołanie przedszlrola w środowisk{ ldkaĘm.

proeesów- edukacl,inych.

Prcdsakole.iest integląinym elementem ślodowiska, w J<tórlm działa.
l'rzrr.lszkoie współpracuje ze śrotlowiskicm na zecz Lozwojrr własncgcl
,',,l,,lllr.ts.,,

l)rzcliszkolc racioualnie wykorzystuje waruŃi, w których działa,
r,^łżr|łżAti'iepfredszkolem.
z.iuządzallie zape,wnia tinkcjolowauic ptżedśzktllazgodnie z prziętą kol)cepcią
1.ozrł,liu.

szf]ZEcÓŁowtr
llcaliźacjrr żaloż-eń rc{bnny oświatowej.
,/epewniąnie finrkcii opiekuńczych, wychowawcżyclr i ksztalcących, dlaliźe
ll1ożliwości1łspólnęi zabawy i nauki W walunkaclr bezpiccznyoil, przyjazllyclr
i dostoliowanych do pou,zeb rozwojowych dzieci,
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l}llanic o wysoki poziom ptacy wychowawczo-dydaktrcznci,
tritlkacl,jną.
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lloalizacja plo8lirtnu wy§hówawczego uwzgięiniającega system wzmacninnia
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takżc atnkcyiną o1'edę

t)OZ]-t},wllycb żachowań Ciżieci.

wvkorzystl.walic nrlwalorskiego i twórczego §tyitt p]!cy kadly pędagogiczncj,
lłcnlil,'llcja pro$arnów łutorskiclr uwzględniających edukacię kulinamą. muzyczlą
|)ro]u)wanie zdrowego stylu ży,cia dzieckaw domu i w przedszJ<oIt,
Śr:isla współpruca z rodzicanri, jako współpartieliirni w plocesie edukacji
! \.,/},c.howania dżieci.

l,ili lccinc inlblmoflanie rodzicóW o postępacL ędukacyjnych dziccka,
Ws],xilpracir z Iokalnymi placórvkami oświatołltli,orgatrizacjaDli i instytltciaDli
,l"ialair]ćynii na tclenie miastĄ.
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Wl]lo§t beżpieczeństwa p§ichiczlego i tizycznego dzieci,

lv7ho8accnie olbńy e,1Ńacyjnej przed§zkola.
!\l7l.]§l skuteozności pracy tauczycieli.
]pcr.vszeclhŃerrie i akcepłacia praw dziecka.

t

Zrvięltszcnie itrteglacji .odzi[y z prż€dsżkolon.
l{e?rliZiłcja autor§kich plogramów edul(a§yjnych.

zacicśnienie współpriłcy z in§tytucjami wspomagająeymi przedszkole.

wptlwadzenie skutecż,[ęgo sy§tęmu diagnozorłanił dzic,ci oraz ioh potrzetl
roz.wojolvych,

l]lx.rvszcclrrrięnię wiedzry o dzialalności przedszkoln w środowiskrr,

l,iczny ,:dział dzieci w koŃursach, pź€glądach iĘ.
ztłodt:rnizowarrie lrrzy plzedszkolą wzbogacenie o nowocze,sno polllocć
d1,,lakt_vcirne, księgozbiór, pł14olekę, mąteriały rrretodyczne i inrre media_
W,.fo§t zadowoIenia nalczpioli z dobrzo spełniol1ąo obo\łiązku i
do osiągrrlęcia, sukcesu.

.ł ,Jązcnit

nolywŃji
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nl(rlYWacii dzieci:

§k|lłrł,łnerlagtrldy:

p,thr,r,łla incllrviclualrra,
1l,rch.vłla pr:zotl cłlą grupą
- prrcltwtlrl pued rtldzicami,
,

rlklłski.
(/ff\łotlc §crca na Tbblicy,, Nasze zachowanie",
- p,;vrlziłl lirnkcji.
-

kr§rlrvfiJrc kat}i
- brllli lrłgrrldy.
i{i

- u|lollinicnii) usine,
. ł:|lrłilołeoclsunięcie dziecka od zabaw1;
,,,i:r,,,,\ł i:, ąlclr1,ollie przydzlclonej lur*cji.

- 1,74l!lt Felce na T{rblicy ,,hiaszc zochowanie"
l1,1il
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lol,rrlorł,łnie rodziców o ząchowaniu

.IL l|1\ tlir,:Ilo7owrrria osiąglięc dzicci:
o ptzr:protładzeiriediagnozyw§tgpnej(wrzesisń
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llżl:zeBr'rlowe roąoztrarric sltuacii dziecka,
,\ \ |)iLńw. \\sP,InłgUlrie rozwoju.

pździemik),

bicące monilJorou,anic, dokunęnłowanie

ilrlłrutowarrie rodzjców o stąrlie mzwoju dziecka po diaguozie wstępne;.

lrlc2i.p!, wspieratrie rozwoju dzieci, praca według indpvidlalncgo proglątnu,
ll(,l L|llrull{owżnic
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ników obserwacjl,

l1l1.'l)|,!,wadlcnie diagnozy lrolicorłej,

n

żapo:rnt]lie rodziców z rvynikami diagnozy kolicowei wrioski do dalsz.,i pracy,
lłł(l1Ifiil| o§iągllięć dzieci w prze<lszkolu odb}.rva §ię na podstawio:
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p|czcltac.ii dołonań dzieci (wy§tępy ątry§tycżDe, wystawy),
iccl:el< pmc i innych dokunientów,
atkrrsz_y olrserwacji

tozwoju dziecka,

llbtlntów. lrrłuik,
l

na

lcrialó\ł, lepoltdżowy§h (Zdjęcia, filmy itp.)

rolnli]W.

',,iF)\(,h), l1lonitorowania osiąguięó nauczyeieli:

]',Jłtlcż),łiclestosują ewaluację własnej pracy (sarnoqceIrę), jak lównięż zostąią poddali
,n]
pr7l:7 .łyrcktora i rodżców. Badania o§i€iięć oauozycieli dokotrujc się na pr:dśawie:
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|l)/:nk'|w ż nauc/yciclatnj, rodzicalni.
iI, ,! l,,lr
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olrlcrwacji ]]ręzetlowłnych przez
tlrku§7y ocętly pracy

dzieci

nięjętności, więd7,y i po§tał.

ialcżyciela i §afioocęny nauczyaielą

irrlrych tlol<umentów obrazujących pracę rrauczyciela,

|iprx,by irllolmorł,ania lodzicórv o po§tępach edukacinych dżieoi:
n lr.lufżyciele na poezątku roku §żkolnego infonĄą rodziców o wyrnaganiach
cd kł§yjh},ch wylikającyc]r Z lealizowanego prżcz §icbię progl?lnu l]auczania i
,,vr

o
*
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ń
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,,lro'ovarria,

nauclyciele zobowiqpali są do gromadżeńa infornraqji o dziecku i dokumen|owania
i.l21J lozwoju w spGób przyjęty 1v pĘedszkolu,
innr

o

dzie9ku zawarte §ą w alkuszaqlr ob§erwacyjnych, diagnostyczłych.
cI l do|ulncntacll zbicrartych przez lrauczycieli.

inlirfll]dcjc

ro,]ziee o po$tępach eLlukacyjnyoh swoiclr dzieci do$,iadują się na ze[,1laniłch
oEi)il]J-ch. w trak§ię indywidualnyoh rozrBó\fu podejńowattych Z inicjatywy
llłucr1,otela lub rodzica,

nil /}c7rllie rodzica nauczyciel może napisać opinię !r aktlalnyn slrnie rozwoiu
dżi§kd,
irriblrnację o stanie lozwoju dzieeka rodzic€ olrzyrnują dwa razy w lolru po
przcprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.

Zl\|i,Ąl)Y PllACY
łtsar]y prłcy rł.. przedszJrolu zapewniająpodt otówe tritktowaoic dżeckł sąnimi:
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rasada incl)łłidualiz,rrci i
.,rlsarll integmcj

i

ztrsrlila lvolt,tości i srł,obody działania

źaśplkąi8niepobzeLl dżiecka
7nsada .ktywności

"

0tg?rni?-o*ania

\h,

łcią społecuręgo

treści progrfflowe, wykot,z},stywąle b§{tą mglody
akly\łlr0, problemowe, twófcze oraż badycyjłe. Wszyst&ie metody pracy ż dziickiem
eali7rrvyać obowi€ująec

U,lĘ!.]ędniaj4 pod§tawową folńęjego aktyrt}ośai,fj. !abąwę. organizacja pracy
l,tlBc7vciela z wykoźy§lfllięnl ww, netod ltwzglę'drria
IĘdżii: Wie]ostlonny rozwój dziecił.
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rnętodaptof. E. §ruszczyk- Kqlezyliskiej- dzieoięca matematyka,

Ruń rożwijający werdniki sherbomą
opowieśćruchową
gi mDa§tyką

ek§pr9syjEa,

girinastŃa r},tmicżną , ,
pedagogika zabawy,

gimnasłykł mózgu Dennisotrą
odmiennc metoda nauli cz}4ania autofstwa l. Majchrzak,

Ręląksqcja,

Baikoterapią
zebawy palu%kowę,

l()ltMY PRACY:

e
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, "

praca indyrłidualna

praca w małl,ch zespQłaoh
praca z całągrupą

foliesięłzrre planołvanie pracy pedŁgogiczn€j

l
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uwzgl{dnia!

cele wychowałia i nauczania,

dzialania zorientouane na dziecko,
nktualne pory roku,

świętai u,oczystości,

lmdycje prz€d.%kola

(kalendarz imprez),

pĄekty ogóhopolekie,

PÓŁPRACA PRZED§7j(0LA

Wsplrlptaca z rodzicgmj

"

dąłenię do jedtrolitośoi odduiaływań dydaktyczng.wychowawczych
plzedszkola i ślodowiska rodzinłego

.
6
ł

lv§Zech§tronny rozwój dziecką
nawiązanie dobręgo kontaklu z rodzicarni

mpozlanie rodzit]ów

z realizowan}mj w pt-żedszkolu p]anami, plogramami

pr&cy

{,

o
ł

,
ł
n
.

prżekazaltie \viedzy a tęmą1 li$k§jonoweDia dziecka w przedsz.kolu
przekazanie i.nfomraoji o slanig gotowości szko]nej dziecka

przekazlwatie porad i w§kazówek od nauczycieli i speojalislów w
rozpomawąni! prżyćżyntrudlości rłychowawczych 9,1az dobo],7-e Dlqtod
rrtlzielaŃa dziecku pouocy
r,vmracnialde wi§zi rodzinnych i

reĘi m,i$zypokoleniowych,

lvłączęnic Iodziców dżeci do życia grupy i przedszkolą
,la.rngaźowani§ rodziców_w prace na rzecz przedszkola,
ukazanie przedszkola jako

plłówki aktxwej. rcalizującęj oczekiwąnia

rodziców

n,

promorłanie placówki w środowisku lokalnyn.

|'orny lłsfrłpracyz rodzicauni:

.
Ń
*
ł
ł
ł
.
r,

zcbrauia ogólnę z lcdzjcami,
7rjęcia adąptaoyjDć dla Dowó przyjętych dzisri,
konsultacje,fudywidualne,

prowadzelio kąc,ka dlalódżiców(itlformacje, eksponowanie prac,).
organizacja dni otwafych i uajęć otwańych dla rodzicó\Ą,,
orgalrizncjq uoczystości, koncęftów, inscenizacji, kontursów,
włąpżenjeloddoów do ol8aiizacji implez kalendarzowyclr, przedszkolnych,
konkursy, wycieczki,

aigaźnlvanję fodzićów w pńcę na luecz przedsziola i poszczegóhyclr grup,

r!ry§nirIPts§a

$
ó

7,€

s(udentfl ruiI

odbywanie w placówce praktyk studerrckich pedagógiki ogóluęj,
edukacji rłczesnosżkolnej i przcdszkolnej

zi

legrowancj

opieka nauczycieii pfzed§żkolą nad praktykantami

\\ispilłplaca z innymi przedsz,kolatłri i szkolarni:

.

prcdszkolaki uczo§tni(ą
innyni przedszkolarrri.

W

przeglądach. koŃursach, festiwalaa:h w§pólnie z

Wspólpraca z ilnymi instytucjami:

.
ó
ł
"
"
ó

*

I,or,lrucllaflie zaintercsowń i rozwijarrie zdolności dzięęi,

lratysfakcja z wykonanej placy w po§taci pqdziękowań, wyróżnień ,uagl.ód,
klrżJa]towa[ie po§taw §połecżnie pożądanyclr,

k§żałto$,anie awlłu dbiruia

o ber"pieczeństwg swoje

i irrnych dzieci,

Lrtozmaicelrie pracy dyrlaktycznej, vychovlawczej, opiekurlczej,

kontaldów zó\łódowych, któlr mĘą zaowocować dalszą łspółpracą
na rzecz dzieci i placówki

peszęrzeni€

prz}T:ta]ężnoścido społecznościlokahei,
ksżtałtowanie śłjadomości

Pli_o|4ocJA PLACÓWKI

"
.

gliryskiwlmie przyszłyclr kliertórł - dzie§i
|lirwiąZanię wspĘracy

,

z panneramitj.

biblioteia publiczoa,lłÓK, idno Sokół, PaIk Etnograficaly, Gażeta Kl,akowska i
sądecka. teliwizje sądeaki6, Urząd Mia§la, Teatr ,,Pinokio", Sanepid, stiaż poż"al'm,
Ńi,,iu, itruz r,łi"jrłu ,Człowiek ,,OL,tłięstrą", Aninu iak, Tęab 'Nowy". PWSZ,
-

.

tlpowszechnianie w środo\ł/isku]§ajowyrn i światowym roli wychowania
puedszlrolnego

l)liainnia pnnncyjne obejmują

ą

prezelrtowari§ życzliwej posławy wobec klierrtów,

"
n
"
*
o

dbałóśćc} dobĘopinię pląŃwki w śmdowisku lgkalnyrn,

"
,

prez.etrtĄa rv lokaLnych m€diach,

popuJaryzowanie wychowatria przedszkolnego,
Prowad7,enil] §h,ony internetorłej,

orgłnizaojauroczystośei,
zabieganie o notałki w prasie,

dbałośco estetykę otoczonia wę§vnątrz i ila zo\łnątrz budynku,

&.!lłlłLI]\{Ki FRACY PRZED§ZI(OLA NA LATA 2014_2017
l.toh rzitohl.y

"{il.§,ł€§ilr
l'.nłlłnill:

2014ź015
muj.yczna w różJrych foro}ach dzlalalności dziesi'l

li,r1,1łłi{'\ł,anie\ĄĘż]iwośaie§totycznej

lll,rillii
{

1,k::

l

R(,41.!,iianie
iikl

ywrości

... Ik)g.ujeoie

i

i

słuchowej

ż lwliolzy§tsrierT

ekspono.łanie dyspozycji muzycżrryc]] dziecka

clemetlló$. ruchu i

w lóżtych lbrmach

przcźyćestętyoaych związanyc]r z odbiorein rnuzyki

i, KształtQ,wanie ek§pręsji i tvćrozęj pq§tawy dzięcka

4 ilr§lJokąianie naturalłej potrzeby.działania
5 !\rżnalł,anję in§truluentćw muzycznych (ro<lzaj,

uazwa, brzmienię i budowa}

6, Nabl,rłanie i doskonalenie mrięjętnościwokalnychłanecznyeh,

llriłlłnia:
], l\lolzcnic Warunków

.
.
.

udział dzieci w kolrceftach fiuzyczllych
śpiewiudywidualrry, zbiororły
laniec

,| N.lbFyauie um

].

do b§Zpośl,eduiggo kontaktu z muzykąpoplz§Z:

iej

ęfuościsłuchania i lozumienia rnuzyki "żywe_j" o ftz z "nagtań''

In§pilowanio zaba,\v rytmiczrryclr

iirtcl pretacii ruchowci.

4.

i

tanecznyclr

z

\łykorzy§tanienr s\łobodlej

Kictowąnie aktydnośą nlrlżycżnąw zLkresie rozwijania ekspre§ii dziqal€
1irlprowizĘe wokalno i §łniczne)

,;. lr..7,.eDłowanie posiadanyoh

.
.

|i, Roiwii.lnie

.
.
o
o
"

unriejętlości wokalnych i talecznych:

udziął w przeglądach i fe§liwalsch pio§eŃi dziecięcaj
organizowanie urocąstości okazjonalnych ną terelię pEed§zkola
ż-dolmścimuzycarych dziecka poprzez:

.loskołalenię gly na instrumentaelr perku§yjnych i męlódyczlych
ęk§pelynentówarrie

w 1worzeniu dźwięku

ć,,viczerriąemisyjne
śpięwanic i słuehanie piosęnek
urz,,ądz,enie

ł, saląch "kącików muycznyclr''

"

łączeni€ {ktywlości muzycznei u inłry,rni obszaranri oddzia]}ałań (m.in.
plastyką tąatD

Monih,i1}}rrrnit
I]/oL}cży

llęłlilir: ptdjęt.vch działali zmiei.iłającyclr do rozwijat a ekspresji muąlcżnej dzi€ci
7ir§ll}suienry rla§tq)liące nązędzia badawczę: Atkiety dla nnucz}Ęidi. kart), §bseł\Ą,acji,
ilrli sr]c d;3gl!ó§tyczoe 1eśt na dojizalqśćsz,kolną dzi€ci, ho§pitącja diagnozującł. rxcltiającł
,lr,;lr lrlrlIiza dokrrmenlów i rlauyclr.

fłli,rlłr{itt plogfafiu będzie płowadzona na bieąco

w roku szk.

20lłl20]5. a lvyniti 7,o§tflą

|n:?{]d|ililwifJilć na Raclzię PĘdagogicznej podsumowuiąr.ej pracę W d6nym roku oLaz podczas
:iprltkal1 r iodzicami.q

(]!jclłl (lol(onirtla pojedtrym roku urrrożiiwi korektę
{}łżt:l{ivl, nf, efekty: Dzięcii
l,

1utl

prognozorłanie kiennlęu zmian.

{Ęli{r.l\łłjąwłasne możliwościi rullolnienia urruyczne

l'olrJt'ją §łuchać, twofzy
tr,ylażąć
i
wlas e prżeżłaiaw

]].

ńhych

formach aktywnóśei muzycłro-ruclrrrwcj

j. odcztl}iąą mdośćw bezpośręólim kontakcie z rłuzyką in§trufientalną
,ł, ./,nają podstawowe elernęnly utworóW muzycznych (nrelodią
l!_

tctrqro)

!.,k§ponuią i poszukująlóź"nych ź"fódęłdźwięku

(ł, (iltrią na

7

lym,

imtrunrentłcb nelodyczrych i perkusyjnych

{"'ilętllic uoą się nbwych piosenek oLaz wykoĘy§tuią
irl;rłowizaci! i ilxcenizacii

je do

spottaniczoyclr

1 Itl,,rq udziłl w przegl.1dach i festiwaIach piosenhi dziecięcej
i), i)(ll:7uwają r,adośćż oksponowania s-tłiojej twórczości murycznej poza
nl7edsżi(o]6.

terancm

lłłlkszlłolny 201§/2016
"'Flltircry pruetlszkolalr"

Z,adnrrie
'[

\yQlzel]ie rvarunków do rozwijanią aktywności twórczej dzieci w różnorodnych

lhtlluch działalności,

(i:lc:

l,

PobLrdzerrie irricjatywy, inwencji i aktyrvnośei własnej dzicci poprzez
orldziaływanie na wyobtlrznię, fantażję, sfefę ucźtlciowo-intelektualną.

ż. [łtlzrvijanie swoborlnego, twótczego wytńania własłrych przn{ć i myśli
w twlil,czo ścji aktywr, ościwłasnej.

.]. K§ztałiowani§ ziangażowauej postawy wobgc otaczającego świata oraz
uwraźJiwianie najego piękno i wzbudzanie przeżyć estetycznych.

Dzitllrrnia;

§tosowanie różrorodnych metod i lotm p?cy jako inspiracji do
podejnrowania działń twórcryeh,
2. 'lworzenie wafinków do pcidejmowania działirlnośeiańystycz,}ej w

I.

korelacji z innymi ob§żaraini edulócji" aranźacja sal prueclszkolnych;
cl

Kąciki plaĘczrrc

o K-rpiki l-eatralne

o

LJkspozycje, prao dzieci
poza nią

4. Pzegląd

5,
l:,.

p rz-ed

i

w salach i na terenie caiej placówki .iak

i

wystawa pfao pla§ty§żnych dzięęi zę współpracujących

szko l i.

|.Jdział w wybralych koŃursa.ch, wystawach

ot,galrizowanych w środowisku.

i

przeglądach

l}ezpłlśrednieobcolłanie że sźuk6
a Konaerty muzyazne

l2

o

Tćatkyki

W przedszkolu i

wyjściado teatlu.

o Wystawy i pokazy szfuki ludowej

o Wystawy, galerie, wenrisaże, koncelty
7. l itlział w alicjach organizowanych pzez środowisko:

Morrilorowanio
l)ilgnrlzowaniu reru]tatów doĘczyć bęclzie sposobów rozwijania akL}.\łnośći
twól,cze.j
_.dzieci. .Ząstosujeniy narądzia: ĄŃieĘ dla nauczycieli. Karty
łrbserwacji clzieci. Karty kornoli dokuńentacji rrauczyciela, Ar.kusze
diJ|.no§tyczne do
na dojrza|ośc szkolną dzieci. hospiłację diagnoztljącą i
_Iestu
,loradczo-doskotlalącą oceniającą Analizę dokunrerriów i łanyliłoraz nudędzia

żawnrte

ił ptogramach własnych nauerycieleJ<

służącedo ich ewaluacji.

pfogt'ttnlu będzie prowadzona na bieżąco w roku szkolnym
20i5,/20L6,
wyniki zostalrą przedstawione rra Radzie Pedagogiczlrej
poclsumorvLljącej p!cę, W danym rolru oraz na zebraniach z rodzicani .

P1,1i.!19j'

a

{)cłIlłdokonana
l,nl illlt-

po jednym roku

umożliwi kor.elłtę 1rrb prognozuwanie kierunku

Ocrłd*iwłnt efekty: Dźieei:
l.

zrIają różnorrrdne teehrriki plastyczne

:l. Znająróżnorodne fonrry i środki wyrazu arty§tycnego

li. tłltrafią posługiwać się rózrlorodnyrli

materiałami i na*ęclziarni w

lłalizacji własnych zańłuzeń allystyczlr.ych

4. Potralią wylażać swoje stany etnoqjonalne i pneirycia poplaez różnorodne

lbrmy wylaąu

5. Wykazują inwencję, aklywnośćw pracach, w;Ąworaoh
lvła snej.

i

działalności

13

tłok §?liollty 20|óaOU
l'l"l3iłcif cn f k§presja rłerbalnł''

;łt!lrni,!j

l"*rrlrirłllł warr,nltów sprzyjająoych rozwojowi ekspresii językowej dziecka poprzez
lłl}s1l\Ą,Onic

łł1).wlychrnetod pracy i

bez.

lośrcdnikontakt

Z

litętafurą sztuką i łoatleln.

{]r,lc:

l. l{ozrtijalie dzicci

1lod względem emocjonalnynr. inteiękluahyn i śpolecąrynr po]]rzeż
\/lł,ściwieul<ieiur (owaną ekspresję wetbalłrą,

], li,llrr§llie łvarurnliólv sprzyjających swobodzie 4powiedzi z-wiąanej z przyjcnrnymi
1llzł:i:iciłlri i t,erballyrn "otwarciem się" dziecka,
]. ljtrgacenie doświadczeń językolryah dzieci prz,ez sto§owanic spawdzonych i
"n, rwulrlrskich" rozrłiąań.
4. SllmIrbwanie zaitrteresowa{r ciytilniczych dzieci, lv tyn kontynuacja wczesncj nauki
<,zytr:nia wg, L Majcluzak.
.r. Il()r]\łjillnił wlMliyości, $yobrażni aĄĄtycznej i poozucia estetyki,

l}Zii|l.!§ił;

l,

(-ł,ganiżacja żajęć łożwiil{ących aktylvność1wórczą dziecka we wszystkiclr sferaclr, a
rv szczególności w s,feize rozwoju językowęgo, n,].in,: dtatna, gry ekspresyjne, gry
dfun]at,yczną toksty ofll\łórcże, żywy tęatr, teatl §amolodiy, tTeiring twórczęgo
lrlvś|enjir" i inne.

_|,'li..{)rre ie §ytuacji §przyjająo),ch beż,pośrcddenN obcowaniu ze sżuką. litcrahLrą,
(l la] rlł, tcatL-em j ako iuspiracj i do lozwoj u d zięcięeej ek§pr€sii
werbalĄ, rrr, in. :
(}

{nalizrr 1le§ci pożłcjilitęrackich,

o przedstawianie ich tręści w]a§nymj słowami,
{|

(lkladan;e k|ótkich opowiadoó.

rr

zatlawy slownikolve,

rl inscenizcrwatrie,
rl nłuka wiaszykóą

l

wyliczalek,

trvorzenie własnych zakończeń opowiadań,

łL poprawa

bŃti,

cmisjl głosu i 1ł}Tazistościwymowy,

tl ć.wiczcnia usprawniające Ąarządy artykuladrre, oddechowc

i

sluchu, zabawy

słownc.

bluy ptnedszkata (poirrocę, scenariusz,e, publikacje, literatur.a)_
1, { ]|ri]co$,llnit ploiektóW i proglaDlów stymulujących rozwój aktyrvności .werbalnej dzieci.
]- W7t,ogncęnię

li. Zapożilanic ,]auozycieti z wybranymi pozy§jami litcratuly pedagogicznej tla

te]nat

stymulowani.r rQrłVoju werbalnego dziecka.
(t,

( )Tll

aco

\,vJ,-\Ą/an

,i l'tllrl;k]rcie

ie i gto

nT

adzenie ciekawyclr scenariuszy zajgc.

oa stlo!1ach i[tel,netowych \Y colaoh promoryjrrycil,

1! l\ll}skiwzrnie rcdziców
!,icrl iŁ]J,

wspóĘracy Zoięcia otwańe, pfaca na rzccl, pIz-edszko]a.
]iterdckic, c7,yta]Iy dżieciom bajki, teat rodzioiel§ki i inlJe.

(i, i\llwiązłhie ko[taklóvr

r,lo

z

irrnynri ptzedszkolanri i iDstytućiamj w qclu wynialy
r]ośq,iaclczerl taatlalny§i!, riltlzyczl1yah, teahżyld \ł wykonaniu dzieci, wyjścia do
inrrych placówek. Występy tzw. Dziełi dzieciom.

lti. { )r!łi]nizowanie §potkai z ciokawymi ludź'lui, ,.

i]- wspó]piagt

żB środowiskien lokalnym, w tym z telitręm,

galąiłll]i sżt!]ki i domami

krll1rrly,

fuI[!llifu}'owflnie
|Jol] !:żv

b.]tlż]c sp()sjobów rozwijania aktlłłrrościwerbalrrej dzieci, Za§tosujemy tarzędżią: Ankicty
rlll llłtrrz_vr:icli. Kalty ob§eńłacji dzieci i Ad<uszo zbiorcze do !)ich, Kat.| koŃrcli
tlt;lrrrrrrr,,nli;cji ttąuczycielą
diagno§tyczuę do te§iu na dojtzałośó szkolną dzieci,
l 1ł§iłitłcję occniająca, Alralizę
dokumeltów i darlyclr.
^.rku§ze

!,]lr,{funtjl pl,ograt,nu będzie prowadzona rra bieĘco w loku szłolnym 2016/2O17, a wyrtiki
7ł:il|nl:! lLt,;/,cd:łąwione na Raieie Pcdagogicmej podsumowującej plaĘ w danyfn 11]](u olaż
p,l,:!,;zul spotkati z rcclzicrtnri.

{

(

)r,tIlł dokonata po jeduym toku utnożliwi korektę lub prognożowanie tieruoku zlrlinn,

}vcl*iwrlne r:l'elĘ: Dzieoi:
i , (]ż\:§to cżestŃ§zą w imprezach kt furalnych

]

|ią ,Jniale iolwańe

i

a

kontakly

l]0,,l wnie wypowiądają $ię

1. N4rLją btlgaty

i. ('i,yllnic
i.;

li

słownik

rłlączają się lve wszystkie dzialania zmierzające do rozwoju koInpgtencji

i1,Ii,lwych

(}l)rllią że śztuką,w :jzerokin lego słolva irnacżcniu: leatl,, dlamą muzyka. ualalstwo.
litl]rulura

;' Zlli]ią ulwory lilelackie dla dzieci i ich autorów

!,

|',,,,l rłl,: bogacLwrl,ięzyka

9 ]rolfalj insceniz9wać

literackicgo

teksty i odgrywać tzw. minirole

ll}, lll{rjl(rs(ię §ię tck§tęm i iitarami
l

1 ftxlqimuje działalnośćożytelniczą §tymulującą rożwój [lowy

i ], t)dre6i._.{)\łuie ncgatyw}g ąnocj§, rożladowqje stresy
rrlri,1

lłllłliłirł,lasłcj-

i napięcia w toku lóżno],odnych lbr

1

li$,nlt!n.jł i lffyteri8 §ulica§u ( po 3 lataclr)
.l],v|l1llĄ§ia|J](utecznościieielctywnościwdrcżonyohdziałańna§tąripoprżezpotólvnywąrtic
osiągarllłllr clektów pracy z zalożon}T nj oelami na poszczególne lata szkolnc, zdiagnozujclny
v]!." }
lr,

§L

ki(j

i

n

ltQwacj e pedagogicz, re i wszystkie podj ęte

deiał.$ia zwiążanc Z rozwlj

an

icn]

lllilir, lv,ólc,l.ycll.

l,,ft,f15,Łt $.lkcaśtli

rl, I!5$/y1,1 ptzodsl,l<olu

d,,

iĘcko:

, l'o/,naje §Woje pfawo i obowiqpk.
. L]zLljc się bszpier:znie,
^ lłozwijc się twórczo.
l t/o motliwośćindl,widualnego rozwoju
o [icżJ §ię dostzega

i osiąga suL<ces,

ślvoiell1ocflć śłlony,

.
ł

lJKlqie pozl.}Ą,Vuy obfaz sa$ego §icbie,

tJcży 5ię dolrtrzega
tlotizcby irnych ludzi.

!'y na3ł,!!r prrtd§rkolu trsułiiy ci€le|

r

ł
.
,
n
"
,

.

,\til},wnic realialją zadaoiB przedsz,kola qkeślone w c,lo(umęntach wewnętrżnych
Ft,zcclszkola.

l'odejmujądziałania ifiuowacine. Są akqĄ,vni i twólcą,.
WlŃ}prącują z lodzicami i środowiskiem lokaln]m.
Doslrorralą swoją wiedzę
l<Iltsach i sż<oleniach,

i żbierają lrowe doświadcżeniapopr.iaez uc7ć§tnir*wo w

w sży§cj, nau czyciele wykorzystu_ją metody aktywne w pracy.

|)rlr,łliiuj{ rodziców do eGktywnyclr dziatai na rzecz pueclszkrrla oraz poszukują
]i}t],l&łtyków i pańnerów przedsz,kola.
Monilorrrją elbklywrośćwla§nęj pracy - §amokontroLa.

Iirielą sję rłiet]zą i doświadczełienrz iu}ĄTi nauazyaielami.

11,'

tl*szł,nr pnetlszl<oltr rodzica:

"
"

t]Z),lkuią porroc §pecjalistów,
f]tl,;,ynrqią obi€kt},\łuą oceńę postępów i nieporłodzeń dziecka,

*

Mtllvi
olrł, Icic o §wdich §postżĘżeniach o pracy przedszkola_

n
n

Bczpośr€dni0 roanawiaó z nauczycielenr o fuudnych sprawach wychoławcą,ch.

illogil cżynnie ucżest.liczy
w zl,r ill 1ll,z-edszkola.

"
"

l{t,dzicc w sposób poz}tyłny w)powiada_jąsię nl, pmcy plzcdwJ<ola.

Rodzicę czynnie wspiera.ią przedszkole w jego dzialarriach: filransowa ptlnroc dla

|ueia\,vianych inicjalyw. chęhie rłspółpracuią z nauczycielami.
\'r'

|lzcc h§lionną

rr{btują

|on]oc

||/\l 5;i'^ l)i{^c^ },iAD NASZĄ KoNCEI'CJĄ;
l,i.lrźłr1ll,ircclwnili pcdagogicżny otrz}nuje cgzenrplau Korrcepeji, żeby z nią prałclwati.
/l0lian} w tckście hędąnąlo§zone w obecności i przy udziale cttłego zęlpolL1 pedagogiczl}9go,
kilii:11, n<rrł,y prafilwnik obaymlię egzemplłz Koncepeji.
li;17 rr' rr)kll llodjęln bedzit dyskusja w cclu poprauęk, innowacji i i/nljaIt.
tło Zic§ żo§ttlją Zapozlani z I(oncepcjąpoplzez stronę intemetową na ZebraDiac]!
!.i,Lllorłyr:lr nauozł,ciele pozyskają infonaację o akceptacji koncępoji.
;Ą1,4lI l{;ll.]Nl A D0 DALSZEJ

l) ,l

ril]l

r,ł::l

ł
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PRACY

ic ]Tary

dL)p0sirż€iie pż§dszftole rv pomoce dydaktycane,
rł,rbogacęnie bibliotecżłiprzedszkolnej.

l,j \\ iillircs|ć dostrze8alia potrzeb dzi€ci i rodzió\ł,

o
f,
.

,:] u.

(lohOnlentowanie fotogfali9n€

kątelrn

olelly zajęó dodlttkołYch,

działłlnościdziecka nł życzenie rodzica.

1llanowanie cyklicznyolr spotkań ildywidrralnyclr z rodzicami w celu wynJany
inlbrtlacii o dziec)<ui

/iil(|esie dqskonalenia załodowegg nauczyeieli:

e

*

irnłliza potrzeb dzieci i rodziców pod

!Ą,li!-}ornąiulię i ill§pirowanie

muczycieli do podnoszerria kwalifikacii

i

Z obyrvr[lią dodatkowych u.rniejętności,

dos,łrollaleuie ulr ejętnościoauczycieli związanych z wykorzystauienr rv swcj ptlley
i,_.l,hllnlogii irrlblmacyinej i kommikacyjnej, co spowodqje szŃki prżepł]^łiśtotDycll

inlilrlIlłrcii rlł plarzozyźnie dyrektorłtauczyciel. nauczyciel-nauczyciel,

],

i lL

l,' rrlilrllplircv

.
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zc śl'oritltisLicln j p1,0nocij pr7cd,śzko]n:

,]ll]\llllo\!all]ic i1,ol|]7cl;|itlit] wslnillrail(]) z illnynli
Ilflc(i\vlriu)i §'cr:lll
(]7icćnri
1,1 l rlr,,,,vłnia
lrlct()dalni illi§(vnyllli_
lll;rl].)r,,
l1,1ll1,||l|1)\ł]ljt]

iLols/ć17łllic tldljrllu \ł korrlrllL'sach iln,zc!]]!llłljl]

| ).,i;Irl,n i,,i]i^ kol'i(:or!ł
,,,r],,l\lnIr|;1c),1n'l(l(]s]7li()ia.icstoiwl]11łlllloŹcrrlcglr|;lrlorlyliliacii,
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tt:rtllrItlicnicnl zilrlali ok|cślonyr:ll \! §lal(lcic.
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