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1.Łagodny start dziecka w przedszkolu 

DBAMY O ADAPTACJĘ DZIECI W PRZEDSZKOLU 

a) odwiedziny rodziców i przyszłych przedszkolaków w placówce. Rozmowy z nauczycielami 
odnośnie warunków i form pracy w przedszkolu, 

b) umożliwiamy udział rodziców przyszłych przedszkolaków wraz z dziedmi w zajęciach i 
wybranych uroczystościach przedszkolnych. 

2. Dbamy  o bezpieczeostwo dzieci 

NASZE DZIECI CZUJĄ SIĘ W PRZEDSZKOLU BEZPIECZNIE, RELACJE MIĘDZY RÓWIEŚNIKAMI OPIERAJĄ 

SIĘ NA OTWARTOŚCI I ZAUFANIU: 

a) w każdej grupie jest opracowany kontrakt , 

b) systematycznie dbamy o sprzęt i wyposażenie przedszkola, 

c) uczymy dzieci wzajemnego szacunku  i respektowania norm społecznych, 

d) organizujemy spotkania z policjantem i weterynarzem, 

e) pełnimy dyżury zapewniając opiekę dzieciom dojeżdżającym i pozostającym w sali, 

f) organizujemy dodatkową pomoc stażystów. 

3.Oferujemy dzieciom różnorodne formy zajęd poprzez które rozwijamy ich 

uzdolnienia i zainteresowania. 

   a) rytmika, zajęcia z języka angielskiego i religii, 

 b) angażujemy wychowanków do uczestnictwa w konkursach, różnych innych formach 

         artystycznych. 

4.Integrujemy społecznośd przedszkolną poprzez świętowanie, wspólne 

spędzanie wolnego czasu i działanie na rzecz przedszkola. 

Jak integrujemy społecznośd przedszkolną, jak świętujemy i spędzamy wolny czas? MAMY BOGATY 

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI. Celem  jest integracja naszej społeczności. Wszystkie działania 

są realizowane wspólnie z rodzicami. 

a) wspólne święta i imprezy: 

 święto pieczonego ziemniaka, andrzejki, mikołajki, wigilia, dzieo babci i dzieo dziadka, 
zabawa karnawałowa,  powitanie wiosny, dzieo rodziny, wycieczki, spektakle teatralne 

b) urodziny dziecka 

5. Przygotowujemy każde dziecko do szkolnego etapu kształcenia  



Jako przedszkole ponosimy odpowiedzialnośd za to, czy dzieci dobrze sobie poradzą  w szkole. 

STARAMY SIĘ JE PRZYGOTOWAD DO NASTĘPNEGO ETAPU KSZTAŁCENIA  poprzez: 

a) rzetelne diagnozowanie rozwoju dziecka i gotowości  do podjęcia nauki w szkole, 

b) realizację wszystkich zadao edukacyjnych, które są określone poprzez paostwo w tzw. 
Podstawie Programowej, 

c) przeprowadzanie pogadanek i spotkao ze specjalistami dla rodziców, 

d) współpracę ze szkołą podstawową -  zapoznanie z klasą, nauczycielem i uczniami, 

e) zapewnienie pomocy logopedy. 

6. Dbamy o więź  dziecka z regionem i krajem  

TWORZYMY SIED WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI  DZIAŁAJĄCYMI W ŚRODOWISKU: 

a) z poradnią psychologiczno – pedagogiczną-  diagnozowanie problemów dzieci oraz pomoc 
w ocenie gotowości szkolnej, 

b) z instytucjami pomocy społecznej – pomagamy w organizowaniu właściwej pomocy rodzinom 
dzieci znajdujących  się w trudnej sytuacji  życiowej,  

c) z biblioteką publicznąi szkolną – w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.  

d) z parafią - godnie reprezentujemy  przedszkole w ważnych uroczystościach lokalnych. 

e) fundacje - bierzemy udział w akcjach charytatywnych 

f) Lhoist Bukowa – świętowanie Dnia Górnika i sponsorowanie wycieczek  dla najmłodszych. 

7. Ściśle współpracujemy  z rodzicami  

JAK WSPÓŁPRACUJEMY  Z RODZICAMI ? 

Nasze przedszkole może sprawnie funkcjonowad tylko wtedy, jeśli rodzice aktywnie włączą się w jego 

życie. 

a) poza grupowymi zebraniami z rodzicami przeprowadzamy również rozmowy  indywidualne 
z każdym  rodzicem na temat jego dziecka, 

b) jesteśmy do  dyspozycji także w sprawach  bieżących, 

c) wszystkie uroczystości, wydarzenia, a także decyzje dotyczące przedszkola są  konsultowane 
i ustalane z rodzicami. 

d) zajęcia otwarte dla rodziców i z rodzicami, 

8. Posiadamy  zadowalającą bazę przedszkolną 

Rozumiejąc sytuacjęi możliwości lokalowe szkoły jesteśmy zadowoleni z istnienia przedszkola na 

miejscu. 

a) posiadamy nowoczesne pomoce dydaktyczne w każdej sali, 



b) dbamy o jak najlepszy wystrój sal i korytarza (tablice informacyjne, wystawy prac dzieci), 

c) otoczenie przedszkola (w budynku szkoły) jest estetyczne, plac zabaw jest wyposażony 
w zadowalający sprzęt, 

d) korzystamy z nowoczesnego sprzętu zgromadzonego na bawialni, 

e) korzystamy z komputera i rzutnika w harcówce i pracowni komputerowej, 

f) korzystamy ze zbiorów biblioteki szkolnej. 

 


