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KONCEPCJA KIEROWANIA PRZEDSZKOLEM NR 7 „BOLEK I LOLEK”  

W KONINIE 

 

Przedszkole nr 7 „Bolek i Lolek” w Koninie funkcjonuje już 45 lat. Placówka cieszy 

się wśród rodziców dobrą opinią. Jej atuty to: dobre położenie, dogodny dojazd, duży, zielony 

pięknie zadrzewiony ogród, dobrze wyposażony w sprzęt; życzliwa atmosfera sprzyjająca 

zabawie i pracy, wykwalifikowany personel. 

Placówka posiada bardzo dobrze urządzoną i wyposażoną kuchnię z dobrym 

zapleczem pomocniczym. Nauczyciele mają do dyspozycji dobrze wyposażony gabinet 

dydaktyczny, bibliotekę oraz pokój nauczycielski z komputerami do dyspozycji nauczycieli.  

Do przedszkola uczęszcza 150 dzieci, z którymi pracuje 13 nauczycieli  

oraz 16 pracowników niepedagogicznych. 

Praca odbywa się w sześciu oddziałach: dwa oddziały, do których uczęszczają dzieci  

w wieku 3 lat, dwa oddziały dzieci 4-5- letnich oraz  dwa oddziały dzieci 5-6- letnich.  

Placówka zapewnia nieodpłatne zajęcia dodatkowe dla wszystkich dzieci: zajęcia  

z gimnastyki korekcyjnej, języka angielskiego, logopedyczne, taneczne oraz rytmiki. Ponadto 

dzieci 5 i 6- letnie biorą udział w zajęciach teatralnych prowadzonych przez instruktora  

Młodzieżowego Domu Kultury.  

Jest  to przede  wszystkim  placówka  szeroko  otwarta   nie  tylko  dla  dzieci,  

ale   uwzględniająca  także  potrzeby  i  oczekiwania  rodziców  i  środowiska . 

Z poprzedniej koncepcji zrealizowano wszystkie zadania  na najwyższym  

z możliwych poziomie, co sprawiło, że placówka cieszy się dobrą opinią  

w środowisku. 

 

Ostatnie lata  sprawiły, ze wizerunek polskiego  przedszkola ustawicznie się zmienia. 

Zmieniona ustawa o systemie oświaty, a także wymagania ustalone przez Ministra Edukacji 

Narodowej  wyznaczają kierunki zmian wewnątrz przedszkoli. To duża odpowiedzialność,  

ale i ogromne wyzwanie. Wymaga szerokiej wiedzy, licznych kompetencji  

i odpowiedzialności w realizacji przyjętych zadań. 

Dążenie do realizacji celów i zadań jakie ma współczesne przedszkole wyznacza  

placówce  szczególną  rolę.   

Są to m.in. zadania: 

 troska o bezpieczeństwo dzieci i pracowników oraz czuwanie nad przestrzeganiem 

praw dziecka, 

 właściwa organizacja pracy przedszkola, 

 przestrzeganie przepisów prawa i stworzenie na ich bazie wewnętrznego systemu 

przepisów i procedur, 

 organizowanie bazy materialnej dla funkcjonowania przedszkola, w tym pomocy 

dydaktycznych, 

 sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w tym dążenie do realizacji wymagań  

na wysokim  poziomie, 

 czuwanie nad realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego,  

 organizowanie zasobów  ludzkich, w tym tworzenie dobrego klimatu pracy  

i wykorzystywanie potencjału oraz kreatywności pracowników,  

 rozwój zawodowy pracowników, w tym troska o młodych nauczycieli, 

 poszukiwanie  partnerów zewnętrznych w realizacji przyjętych zadań, 

 integracja  placówki  ze  środowiskiem oraz  promocja  prowadzonych  w  przedszkolu  

działań. 
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Jako  wartości nadrzędne w stosunku do dzieci, pracowników i rodziców uznajemy: 

 bezpieczeństwo, 

 czytelność zasad i sprawny przepływ informacji, 

 samodzielność,  

 tworzenie warunków do rozwoju,  

 kreatywność i otwartość na zmiany, 

 dialog.  

 

Niniejsza  koncepcja pracy przedszkola podkreśla znaczenie bezpiecznych warunków  

do wspólnej zabawy i nauki naszych podopiecznych. Jako cel nadrzędny zgodnie z podstawą 

programową wychowania przedszkolnego przyjmuje się wspieranie wszechstronnego rozwoju 

dziecka zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami oraz dobre 

przygotowanie do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole musi także pełnić funkcję doradczą  

i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.  

Od wielu lat placówka promuje prozdrowotne zachowania, stąd jednym  

z priorytetów będzie edukacja zdrowotna dzieci i ich rodziców zmierzająca do ukształtowania 

wysokiego poziomu kultury zdrowotnej. Wśród ważnych celów znajdzie się edukacja 

naukowo-techniczna kształcąca  podstawowe kompetencje dotyczące opanowania, 

wykorzystywania i stosowania wiedzy oraz metod objaśniających świat przyrody, a także 

edukacja wielokulturowa, której celem będzie pokazanie różnorodności kulturowej  

i uwypuklania własnej kultury. 

Proponowana treść koncepcji uwzględnia dotychczasowy dorobek przedszkola. 

MISJA PRZEDSZKOLA 

Przedszkole wspiera rozwój dziecka, w tym rozpoznaje i zaspakaja potrzeby  

oraz rozwija możliwości i talenty wychowanka w bezpiecznym i przyjaznym dla niego 

środowisku społecznym i przyrodniczym.  U podstaw rozwoju przedszkola leżą wymagania 

państwa wobec przedszkoli określone w rozporządzeniu o z 6 sierpnia 2015 r. w sprawie 

wymagań wobec szkół i placówek. 

WIZJA PRZEDSZKOLA 

Podstawą budowania wizji nie jest świadomość tego, czego nie mamy, lecz to jak powinna 

wyglądać przyszłość – przyszłość zarówno placówki, jak i jej wychowanków. Przedszkole winno 

charakteryzować się następującymi cechami: 

 być placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich 

potrzeby,  

  praca przedszkola powinna być ukierunkowana  na dziecko, jego potrzeby i możliwości 

oraz wszechstronny rozwój każdego wychowanka,  

 umożliwiać wszystkim dzieciom wyrównywanie szans edukacyjnych i przygotowywać  

do podjęcia nauki w szkole, 

 oferta edukacyjna powinna stwarzać warunki do twórczości, rozwijania umiejętności, 

kształtowania samodzielności i wpajania wartości moralnych, 

  przestrzegać praw dziecka, dbać o dobre relacje międzyludzkie i skuteczną komunikację 

interpersonalną,  

  rodzice powinni być  partnerami przedszkola uczestniczącymi w jego codziennym życiu 

 i świętowaniu,  

 zatrudniać wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę 

pedagogiczną oraz personel pomocniczy,  
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  uwzględniać w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego, 

  promować swoje osiągnięcia i mieć dobrą opinię w środowisku,  

 stosować aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantujące 

wysoką jakość pracy przedszkola,  

 dbać o bazę, wyposażenie, estetykę pomieszczeń i otoczenia wpływając na wysoki 

poziom świadczonych usług,  

 stworzyć atmosferę  sprzyjającą  akceptacji każdego dziecka, przeciwdziałającą izolacji 

społecznej i nietolerancji wobec wszelkiej inności.  

Dziecko-absolwent Przedszkola nr 7 „Bolek i Lolek” w Koninie: 

 posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, 

 jest samodzielny, aktywny ruchowo, 

 dba o bezpieczeństwo własne i innych, 

 aktywny w poznawaniu świata,  

 aktywny uczestnik środowiska społecznego, 

 otwarty na potrzeby innych ludzi, 

 twórczo rozwiązuje zadania i problemy, 

 wykazuje gotowość do działania na rzecz środowiska przyrodniczego, 

  ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.  

Procesy zachodzące w przedszkolu 

Nauczyciele m.in.: 

 obserwują rozwój każdego wychowanka,  

 badają gotowość do nauki w szkole, 

 odpowiednio do wyników obserwacji i diagnozy gotowości szkolnej, indywidualizują 

oddziaływania w celu zapewnienia dziecku sukcesów rozwojowych, 

 realizują podstawę programową w planowym procesie  wspomagania i edukacji, 

 współdziałają ze sobą na rzecz dziecka i rozwoju przedszkola, 

 poszerzają swój warsztat pracy o nowe metody pracy, 

 współpracują z rodzicami na rzecz rozwoju dziecka, 

 analizują efekty swojej pracy i wdrażają wnioski. 

 

Przedszkole będzie doskonalić ten system wspomagania rozwoju dziecka oraz poszerzy 

działania w zakresie  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Oferta zajęć  

prowadzonych w przedszkolu zmierza do poszerzania treści podstawy programowej  

o nowatorskie rozwiązania programowe, a w przyszłości być może metodyczne  

i organizacyjne. Uruchomiony w tym kierunku proces, to krok w kierunku nowego rozdziału 

w pracy placówki nacechowanego twórczymi pomysłami i rozwiązaniami. Działania te będą 

nadal wspierane i kontynuowane. 

Najbliższe lata będą nakierowane na stworzenie jeszcze  lepszych warunków (baza 

przedszkola, organizacja oraz nowe kompetencje nauczycieli) do wspomagania rozwoju 

dziecka, a także rozwijania uzdolnień i zainteresowań, w tym naukowo-technicznych. 

Stosowane rozwiązania metodyczne już dziś wykraczają poza katalog tradycyjnych metod 

wychowania przedszkolnego i obejmują m.in.: 

 metodę projektu,  

 metody aktywizujące i twórczego myślenia, 

 zabawy badawcze i doświadczenia, 

Istotnym czynnikiem, który sprzyja  twórczemu podejściu do pracy są relacje 

interpersonalne miedzy pracownikami, w tym także pomiędzy dyrektorem a resztą zespołu. 
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Szczególną wagę  kadra pedagogiczna zawsze przywiązywała do otwartości na innych ludzi  

i problemy pojawiające się w środowisku przyrodniczym i społecznym i te wartości będą  

w przedszkolu kontynuowane. 

Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym 

Przedszkole nr7 „Bolek i Lolek” w Koninie  ma już wypracowane swoje tradycje,  

które należy podtrzymywać, ale także  rozwijać. To tradycje wyróżniają nas w środowisku 

lokalnym. Są to m.in.: 

 Olimpiada Sportowa z Bolkiem i Lolkiem 

 Dzień Przedszkolaka 

 Festyn Pożegnanie Lata 

 Dzień Flagi 

 Kolędowanie  

 Święto Ziemi 

 

Poszerzymy ten wykaz o: 

 

 Dzień Małego Naukowca 

 Rodzinne Odkrywanie 

 „Kolorowy Świat”. 

 

Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci i pokonywaniu trudności 

wychowawczych i edukacyjnych dzieci. Placówka doskonali formy tej współpracy. Aktualnie 

są to zebrania z rodzicami, kontakty indywidualne, porady, konsultacje specjalistów, 

warsztaty i szkolenia dla rodziców, festyny, konkursy i inne. Działania będą zmierzać  

do poszerzenia katalogu form współpracy z rodzicami i środowiskiem.  Zaproponujmy np. 

 kontrakty wzajemnych oczekiwań między rodzicami i przedszkolem, 

 sympozja dla dzieci, rodziców i środowiska dotyczące promocji zdrowia i postaw 

przyjaznych wielokulturowości, 

 warsztaty dla rodziców i dzieci „Mały odkrywca”, 

 stworzenie szerszej oferty w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

dla rodziców. 

Aktualnie przedszkole podejmuje m.in. inicjatywy na rzecz promowania zdrowego stylu 

życia oraz edukacji naukowo- technicznej.  Kroki  nasze będą zmierzać do intensyfikacji tych 

działań.  

  Kalendarz wydarzeń przedszkolnych i uroczystości pozostaje w ścisłym związku  

z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi. Zaakcentowanie 

w pracy przedszkola działań na edukacji wielokulturowej poszerzy katalog tradycji  

i uroczystości własnych.   

Monitorowane będą  także losy dzieci, będących w trudnych sytuacjach życiowej  

 i materialnych i uda się zorganizować pomoc dla tych rodzin dzięki dobrej współpracy rady 

pedagogicznej z instytucjami społecznymi.  
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Zarządzanie przedszkolem 

 

Na  jakość pracy przedszkola  ma wpływ zaangażowanie wszystkich osób 

zatrudnionych w placówce. Bardzo ważną grupą pracowników przedszkola są nauczyciele. 

Przedszkole nr 7 „Bolek i Lolek” zgodnie z prawem zatrudnia kadrę pedagogiczną 

posiadającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne w zakresie wychowania przedszkolnego. 

Będą zmierzać do doskonalenia swoich kompetencji oraz w miarę potrzeb do poszerzania 

kwalifikacji specjalistycznych potrzebnych do udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej.  

Praktyką ostatnich lat w naszym przedszkolu jest realizacja zadań w zespołach 

zadaniowych. Zespoły te zostały powołane w celu demokratycznego i  kreatywnego 

wykonywania zadań i rozwiązywania pojawiających się problemów oraz doskonalenia pracy 

przedszkola. Fakt, że praca w zespole to bardziej efektywne wykonywanie zadań, to większa 

liczba pomysłów, spojrzenie z różnych perspektyw, nowe możliwości.   

W nadchodzącym okresie system ten powinien być doskonalony, ujęty w czytelne procedury.  

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne 

pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola  

w bezpiecznych warunkach. W miarę możliwości baza przedszkola będzie poszerzana  

np. o środki do edukacji naukowo-technicznej.  

Otoczenie przedszkola sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji 

przyrodniczych dzięki założonym ogródkom przez poszczególne grupy. Obszar ten będzie 

wzbogacony o „ogródek czterech pór roku”, gdzie dzieci będą uprawiać i obserwować 

rośliny, których kwitnienie, owocowanie i piękno przypadają na kolejne pory roku.  

PRIORYTETY – KIERUNKI PLANOWANYCH ZMIAN  

W związku z powyższym jako wiodące zadania  dla  placówki na najbliższe lata będą   

przyjęte: 

w obszarze organizacji i zarządzania  

 

 wprowadzenie system szkoleń warsztatowych w zespołach nauczycielskich,  

 w ramach WDN wspieranie młodych nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

edukacyjnych i wychowawczych w pracy z dzieckiem 6-letnim, 

 zorganizowanie cykl warsztatów dla rodziców i dzieci z zakresu edukacji naukowo-

technicznej, 

 wprowadzenie innowacji metodycznej i organizacyjnej z zakresu edukacji naukowo-

technicznej, 

 promowanie placówki na portalach społecznościowych oraz poprzez etwinning, 

 

w obszarze kształcenia  

 

 powołanie zespołów odpowiedzialnych za gromadzenie pomocy do ćwiczeń z zakresu 

integracji sensorycznej oraz edukacji naukowo- technicznej, 

 powołanie zespołów odpowiedzialnych za opracowanie projektu edukacyjnego  

z zakresu edukacji wielokulturowej, 

 dobranie  zespołów do prowadzenia zajęć technicznych dla wszystkich grup 

wiekowych, 

 włączanie do codziennych zajęć gry i zabawy sensoryczne, 
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 poszerzenie form upowszechniania prawa oświatowego, wiedzy pedagogicznej i praw 

dziecka wśród pracowników i rodziców, 

 

w obszarze wychowanie 

 

 powołanie zespołu odpowiedzialnego za kontynuację projektu „Dobre maniery 

przedszkolaka”, 

 wypracowanie systemu współpracy przedszkola z rodziną w oddziaływaniach 

wychowawczych, 

 podejmowanie działań promujących pozytywne postawy społeczne oraz  dostarczanie 

dzieciom specyficznej wiedzy i osobistych doświadczeń wielokulturowych, 

 opracowanie i wdrożenie cyklu działań umożliwiających dzieciom prawidłowo 

przeżywać sukces oraz radzić sobie z porażkami, 

 

w obszarze opieka  

 

 nawiązanie współpracy ze stomatologiem , 

 wypracowanie systemu współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu 

wczesnego diagnozowania dzieci z grupy ryzyka zaburzeń integracji sensorycznej, 

 kształtowanie w rodzicach otwartej postawy na rozwijanie integracji sensorycznej 

wśród najmłodszych, 

 współpracowanie z instytucjami społecznymi  w zakresie wspierania dzieci w trudnej 

sytuacji materialnej i życiowej, 

 podejmowanie wspólnych działań nauczycieli i rodziców  w celu umożliwienia 

dzieciom zrozumienie otaczającego je świata, doskonalenia swoich umiejętności 

prospołecznych, odczuwania i nazywania emocji, budowania systemu wartości 

zgodnie z najlepszymi wzorami, 

 

w obszarze bezpieczeństwo i higiena  

 

 kontynuowanie  realizacji projektów prozdrowotnych i „Bezpieczny Przedszkolak”, 

 wprowadzenie zajęć kulinarnych z zakresu zdrowego żywienia, 

 pozyskanie środków na wymianę ogrodzenia całej placówki, 

 wybudowanie stanowisk dla rowerów i innych środków lokomocji, 

 dokonanie  modernizacji wejścia do placówki. 

 

Zaproponowana koncepcja została przedstawiona radzie pedagogicznej, a także zostanie 

rodzicom do dyskusji w celu ustalenia jej ostatecznego kształtu. Zależy nam na akceptacji 

społeczności przedszkola i aktywnym uczestnictwie w realizacji koncepcji. Integracja 

środowiska i aktywność wokół wyznaczonych celów i priorytetów to gwarancja  

jakościowych zmian w przedszkolu i edukacji. 

 

 


