
KONCEPCJA  
FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU  

PRZEDSZKOLA NR 260 W WARSZAWIE  
NA LATA 2022-2027



CHARAKTERYSTYKA  
PRZEDSZKOLA

•   Przedszkole nr 260 jest zlokalizowane na terenie osiedla Stara Miłosna  
Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy przy ul. Trakt Brzeski 85:

•   piętrowy, wolnostojący budynek – trzy sale dla dzieci;

•   do przedszkola uczęszczają dzieci w trzech grupach wiekowych  
(3-latki, 4-latki i 5-6-latki) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00

•   wykwalifikowana kadra pedagogiczna z przygotowaniem do pracy z dziećmi  
w wieku przedszkolnym

•   praca oparta o programy wychowania przedszkolnego zgodne z podstawą  

programową



CHARAKTERYSTYKA  
PRZEDSZKOLA

•   Realizowane programy i projekty edukacyjne:
 „Kolorowe dni przedszkolaka”  „Magiczne koła” 
 „Przyjaciele Zippiego”   „Dzieciaki Mleczaki”  
 „Cała Polska czyta dzieciom”   „Z Pyzą po Mazowszu” 

 „Ekokulturalne przedszkole”   „Emocje, komunikacja, akceptacja” 

 „Na sportowo jest zdrowo”  „Adaptacja malucha”

 „Sprytne rączki”    „Papieroplastyka – bawimy się papierem’

 „Grafomotoryka i plastyka”   „Cyferkowo – zabawy matematyczne” 

•   Zajęcia dodatkowe prowadzone w przedszkolu: rytmika,  
zajęcia ogólnorozwojowe - gimnastyka oraz religia

•   Dzieci są objęte fachową pomocą specjalistów: logopedy i psychologa



CHARAKTERYSTYKA  
PRZEDSZKOLA

•   W przedszkolu organizowane są koncerty muzyczne, wycieczki,  
warsztaty i zajęcia otwarte dla rodziców oraz uroczystości  
dla rodziców - pikniki, imprezy okolicznościowe tj. Pasowanie  
na Przedszkolaka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty

•   Atutem placówki jest piękny ogród z wydzielonym placem zabaw dla dzieci,  
wyposażonym w sprzęt rekreacyjny i zabawki terenowe

•   Przedszkole stwarza rodzinny, ciepły, przyjazny klimat dla swoich wychowanków



WIZJA REALIZACJI KONCEPCJI  
I FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
 

Janusz Korczak



WIZJA 
PRZEDSZKOLA

•   Dzieci w przedszkolu odnajdą szczęście, radość, przyjemność podczas 
codziennych zajęć i zabaw

•   Będą czuły się ważne i bezpieczne

•   Będą w przyjaznej atmosferze tworzyć, bawić się, eksperymentować, rozwijać 
talenty i zainteresowania

•   Swoimi działaniami będziemy dążyć do tego, aby wzmacniać ich poczucie 
wartości, oryginalności, aby każde dziecko mogło rozwijać się mając na względzie 
rozwój fizyczny, umysłowy, emocjonalny i społeczny oraz zdobywać umiejętności, 
które przydadzą im się w następnych etapach kształcenia

•   Będziemy kształtować i rozwijać zainteresowania w różnych dziedzinach,  
a w szczególności w zakresie edukacji matematycznej, przyrodniczej, 
patriotycznej



MISJA 
PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole:

•   Stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju, 
ukierunkowuje i wspomaga rozwój dziecka  
stosownie do jego wrodzonych możliwości.

•   Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo 
psychiczne i fizyczne.

•   Zapewnia wysokiej jakości edukację dla dzieci 
prowadzoną przez kompetentnych nauczycieli.

•   Traktuje każde dziecko indywidualnie  
i podmiotowo.

•   Dba o dobre samopoczucie dziecka, wzmacnia 
poczucie jego wartości i uczy szacunku do innych, 
uświadamia mu, że jest kimś wyjątkowym.

•   Inspiruje do samodzielnego działania, poznawa-
nia świata i nabierania doświadczeń przez dzieci.

•   Dostosowuje metody pracy do konkretnych  
sytuacji i potrzeb dziecka.

•   Wychowuje wrażliwego odbiorcę literatury  
i sztuki – umożliwia prezentację osiągnięć  
dzieci w środowisku.

•   Przygotowuje dziecko do przeżywania sukcesu, 
ale i do radzenia sobie z porażkami.

•   Propaguje trwałe i uniwersalne wzorce  
postępowania.

•   Promuje i propaguje zachowania proekologiczne 
i prozdrowotne.

•   Otacza specjalistyczną opieką dzieci  
z problemami rozwojowymi i emocjonalnymi.



DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO- 
-WYCHOWAWCZA I OPIEKUŃCZA 
PRZEDSZKOLA

Realizując założenia koncepcji funkcjonowania przedszkola pragnę  
zwrócić uwagę na programy i projekty edukacyjne, które będą  
kontynuowane i takie, które chciałabym wprowadzić do działań i pracy 
przedszkola w latach 2022-2027.

1.  „Z przyrodą za pan brat”. Działania w ramach projektu:

•   realizacja programów własnych, włączenie do oferty edukacyjnej programów 
związanych z tematem ekologii, przyrody, 

•   aktywny udział w akcjach i świętach związanych z ochroną naturalnego 
środowiska człowieka takich jak  „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”, „Dzień 
Drzewa”, „Światowy Dzień Ochrony Środowiska”, „Dzień Czystego Powietrza”,

•   założenie ogródka warzywnego w przedszkolnym ogrodzie,



DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO- 
-WYCHOWAWCZA I OPIEKUŃCZA 
PRZEDSZKOLA

•   organizowanie wycieczek, spacerów do różnych ekosystemów, instytucji – 
Mazowiecki Park Krajobrazowy, Muzeum Jeździectwa i Łowiectwa, Ogród 
Botaniczny,

•   udział w akcji „Poznajemy gości zimowej stołówki” – dokarmianie ptaków  
w okresie zimowym, 

•   spotkania z ekspertami w dziedzinie przyrody np. leśnikiem, ornitologiem,

•   prowadzenie zajęć dla dzieci połączonych z obserwacjami zjawisk 
przyrodniczych – „Cztery żywioły” – cykliczne zajęcia poświęcone budowaniu 
wiedzy o czterech żywiołach, pobudzaniu aktywności twórczej i zmysłu 
obserwacji,

•   przygotowywanie przedstawień słowno-muzycznych związanych z życiem 
przyrody,



DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO- 
-WYCHOWAWCZA I OPIEKUŃCZA 
PRZEDSZKOLA

•   udział nauczycieli w szkoleniach, warsztatach z zakresu edukacji przyrodniczej – 
doskonalenie własnych umiejętności, poszukiwanie inspiracji do pracy,

•   założenie Klubu Małego Odkrywcy,

•   stworzenie innowacyjnych Kącików Wiedzy w których dzieci będą mogły 
wcielić się w rolę Młodych Naukowców – przeprowadzanie eksperymentów, 
doświadczeń, badanie empiryczne przyrody, żeby móc zrozumieć jej działanie  
i funkcjonowanie,

•   organizowanie wycieczek i podjęcie systematycznej współpracy z Centrum 
Nauki Kopernik,

•   organizowanie i udział w konkursach o tematyce przyrodniczej,

•   założenie w grupach kalendarzy pogody – dokonywanie obserwacji,



DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO- 
-WYCHOWAWCZA I OPIEKUŃCZA 
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•   organizowanie warsztatów dla dzieci o tematyce ekologicznej, przyrodniczej,

•   organizowanie akcji upiększania ogrodu – dosadzanie roślin, krzewów, dbanie  
o stan ogrodu – włączanie do akcji rodziców,

•   zakładanie i opieka nad zielonymi ogródkami w sali,

•   organizowanie i udział dzieci w warsztatach naukowych i eksperymentalnych 
na terenie przedszkola.

 



DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO- 
-WYCHOWAWCZA I OPIEKUŃCZA 
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2. „Matematyka – wspaniała przygoda”. Planowane działania:

•   wprowadzenie do pracy z dziećmi programu edukacji matematycznej  
Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka”,

•   kontynuowanie programu własnego „Cyferkowo – zabawy matematyczne”,

•   poszukiwanie inspiracji do pracy – udział w różnych projektach edukacyjnych 
dotyczących kształcenia matematycznego, tworzenie własnych,

•   organizowanie spotkań dla rodziców i warsztatów z zakresu edukacji 
matematycznej,

•   udział w konkursach, olimpiadach, turniejach matematycznych,

•   wyposażenie biblioteki przedszkolnej w pozycje książkowe dotyczące 
matematyki,
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•   wprowadzenie do programu wychowania przedszkolnego programu  
Doroty Dziamskiej „Edukacja przez ruch”,

•   zorganizowanie pikniku matematycznego,

•   wykorzystywanie podczas zajęć niekonwencjonalnych metod pracy,

•   prowadzenie zajęć z origami „Magiczne koła”,

•   współpraca z  mFundacją – stworzenie projektu matematycznego,

•   udział przedszkola w Ogólnopolskim Programie „Uczymy Dzieci Programować”.
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3. „Moja mała ojczyzna”. Planowane działania:

•   wzbogacenie księgozbiorów przedszkolnych o legendy i podania  
związane z Warszawą i okolicą,

•   udział w programach i projektach edukacyjnych z zakresu edukacji 
patriotycznej,

•   stwarzanie okazji do poznawania polskich tańców narodowych i ludowych  
takich jak polonez, krakowiak, oberek, mazur podczas zajęć rytmicznych,

•   organizowanie wycieczek tematycznych w najbliższej okolicy, poznawanie 
historii Wesołej,

•   udział w konkursach i przeglądach tanecznych,

•   organizowanie spotkań z mieszkańcami Wesołej,
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•   współpraca z władzami samorządowymi i lokalnymi instytucjami tworzącymi 
kulturę regionu – uczestnictwo w organizowanych działaniach związanych  
z naszą dzielnicą,

•   prezentacja w formach teatralnych, słowno-muzycznych historii Polski  
przez dzieci,

•   współpraca z instytucjami kulturalnymi Warszawy i okolic np. Muzeum  
Zamek Królewski, Muzeum Łazienki Królewskie, Muzeum w Sulejówku.
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4.  „Książka – przyjaciel dziecka”.  
Projekt kontynuowany w kolejnych latach. Planowane działania:

•   udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa,

•   spotkania z autorami książek dla dzieci,

•   organizowanie wycieczek tematycznych np. do księgarni, drukarni,

•   współpraca z bibliotekami w dzielnicy – udział w lekcjach bibliotecznych 
i spotkaniach z bibliotekarzami,

•   kontynuowanie akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, czyli codzienne głośne 
czytanie dzieciom przez co najmniej 20 minut przez nauczycieli, personel 
niepedagogiczny, zaproszonych gości: rodziców, dziadków, wolontariuszy  
ze szkół podstawowych,
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•   organizowanie przedstawień słowno-muzycznych z wykorzystaniem  
utworów literatury dziecięcej,

•   „Czytam sobie – czytam Tobie” – akcja promująca czytelnictwo wśród dzieci – 
stworzenie wspólnie z rodzicami audiobooka czytanego przez nauczycieli  
i rodziców dla naszych przedszkolaków,

•   aktywny udział w projektach związanych z teatrem – stworzenie własnego 
programu „Teatr – znamy i kochamy”,

•   „Opowieści babci i dziadka” – spotkania i warsztaty z najbliższymi – czytanie 
wybranych bajek, słuchanie opowieści,

•   udział dzieci w akcjach związanych z promocją czytelnictwa takch jak  
„Dzień Postaci z Bajek”, „Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania”, 
„Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci”,
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•   aktywny udział w konkursach czytelniczych, recytatorskich, promujących 
czytelnictwo w dzielnicy, udział w konkursach warszawskich, ogólnopolskich.
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5.   Bardzo ważną sprawą w koncepcji funkcjonowania i rozwoju  
przedszkola będzie priorytet związany z bezpieczeństwem  
psychicznym dzieci.

•   zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, opieka, wzmacnianie 
poczucia bezpieczeństwa dzieci,

•   realizacja programu promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego” – 
kształtowanie i rozwijanie umiejętności psychospołecznych u dzieci, nauka 
różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych 
umiejętności w codziennym życiu, doskonalenie relacji dzieci z innymi,

•   realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego „Plecak szczęśliwego 
ucznia” – „Emocje, komunikacja, akceptacja” – wspieranie rozwoju społeczno-
emocjonalnego dzieci, pomoc dzieciom w lepszym radzeniu sobie w sytuacjach 
społecznych i lepszym poznaniu siebie.



DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO- 
-WYCHOWAWCZA I OPIEKUŃCZA 
PRZEDSZKOLA

6.   Kolejne działania do realizacji w pracy przedszkola –  
tworzenie warunków do rozwijania samorządnej pracy dzieci:

•   stworzenie wspólnego programu, którego celem będzie nauczenie dzieci 
samorządności – we wzajemnym współdziałaniu i kontaktach z otoczeniem 
poprzez przyswajanie zasad opartych na uniwersalnych wartościach:  
dobra, prawdy i piękna, a także szacunku dla siebie i innych, uczciwości  
i odpowiedzialności,

•   omawianie w każdej grupie zasad postępowania – Kodeksu postępowania – 
zasad współpracy, współdziałania, respektowania norm społecznych, pełnienia 
roli dyżurnych w grupie, współdecydowania w planowaniu przebiegu imprez 
przedszkolnych, wykonywania upominków dla najbliższych, pracy na rzecz 
innych grup jak przygotowanie teatrzyków i zabaw integracyjnych z młodszymi 
kolegami,
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•   włączanie dzieci do udziału w akcjach organizowanych na terenie przedszkola 
np. zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt (Fundacja Znajdki, Biblioteka 
Publiczna w dzielnicy Wesoła), Pola Nadziei (Ośrodek Hospicjum Domowe) 
– sadzenie cebulek żonkili, akcja „Góra Grosza” (Towarzystwo Nasz Dom) – 
zbiórka groszy na rzecz dzieci, które nie wychowują się we własnej rodzinie, 
udział dzieci w corocznej akcji „Sprzątanie Świata” – dbałość o porządek na 
terenie ogrodu przedszkolnego, angażowanie się w akcje „Szlachetnej Paczki”, 
wykonanie prac plastycznych dla osób starszych w domach opieki społecznej – 
udział w akcji „Mali Artyści dla Seniorów”.
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7.   Udzielanie dzieciom specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
zgodnie z obowiązującymi zasadami.

•   organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej 
pracy, realizowanie zajęć logopedycznych dla dzieci wymagających podjęcia 
działań,

•   prowadzenie w każdym roku przez nauczycieli obserwacji pedagogicznych 
dzieci, badań przesiewowych mowy (logopeda),

•   wspomaganie przez nauczycieli dzieci wymagających pomocy w zakresie 
rozwoju umiejętności matematycznych, rozwoju poznawczego, społeczno-
emocjonalnego, sprawności motorycznych i koordynacji wzrokowo-ruchowej, 
wspomagania możliwości komunikacyjnych, 
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•   planowanie i realizowanie indywidualnych programów pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, 

•   realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia 
specjalnego i wskazań zawartych w opiniach poradni psychologiczno-
pedagogicznej – dokonanie analizy orzeczeń przez zespół nauczycieli, 
stworzenie Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia, 
Indywidualnych Programów Edukacji Terapeutycznej, spotkania zespołu  
z rodzicami, dokonywanie ewaluacji programów, wyposażanie w miarę potrzeb 
sal w pomoce dydaktyczne i materiały,

•   monitorowanie na bieżąco działań, współpraca z rodzicami, przekazywanie 
informacji o postępach, sukcesach dzieci, o dalszych etapach pracy.
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8.   Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa podczas pobytu dzieci  
w przedszkolu – dziecko bezpieczne to dziecko szczęśliwe, wesołe, ufne.

       Działania w tym zakresie będą obejmowały spotkania z policjantami, strażą 
miejską – nauka prawidłowego zachowania się na drodze, znajomość 
podstawowych przepisów ruchu drogowego, prawidłowe zachowanie się  
w kontakcie z nieznajomym, bezpieczne zabawy ze zwierzętami jak również 
realizacje zagadnień wynikających z podstawy programowej.



WSPÓŁPRACA Z RADĄ  
PEDAGOGICZNĄ, DOSKONALENIE  
KADRY PEDAGOGICZNEJ

O sukcesie placówki świadczy wykwalifikowana, profesjonalna, kompetentna, 
zaangażowana, odpowiedzialna kadra pedagogiczna. W swojej koncepcji 
rozwoju i funkcjonowania przedszkola priorytetem będzie, stworzenie optymalnych 
warunków do doskonalenia nauczycieli, kształcenia się, podnoszenia kwalifikacji, 
zdobywania doświadczeń. Przeprowadzenie diagnozy zapotrzebowań dotyczących 
kierunków rozwijania się i możliwości doskonalenia kadry pedagogicznej, plan 
Wewnątrzprzedszkolnego Doskonalenia Nauczycieli, to warunki sprzyjające 
wytworzeniu pozytywnej, dobrej atmosfery zespołu, motywacji do podejmowania 
wyzwań przez kadrę pedagogiczną.

Nauczyciele współpracują ze sobą, dzielą się wiedzą i doświadczeniem w pracy. 
Zadaniem dyrektora, zarządzającego placówką będzie znalezienie drogi dzięki  
której współpraca na linii dyrektor – nauczyciele będzie owocna, prawidłowa,  
będzie sprzyjała rozwojowi osobistemu jak i przedszkola.  



WSPÓŁPRACA Z RADĄ  
PEDAGOGICZNĄ, DOSKONALENIE  
KADRY PEDAGOGICZNEJ

Zamierzam wspomagać każdego nauczyciela, zachęcać i proponować różne formy 
doskonalenia zawodowego – warsztaty, seminaria, kursy zgodnie z potrzebami 
indywidualnymi i planem pracy przedszkola.  Inne działania to:

•   prezentowanie osiągnięć nauczycieli i promowanie efektów pracy na forum 
przedszkola i poza nim (publikacje w prasie, artykuły na stronie internetowej),

•   prowadzenie zajęć otwartych dla młodych nauczycieli z innych placówek 
przedszkolnych na terenie dzielnicy,

•   podejmowanie przez nauczycieli działań związanych z awansem zawodowym.



WSPÓŁPRACA  
Z RODZICAMI

Bardzo ważnym elementem w procesie właściwego rozwoju dzieci  
jest współpraca z rodzicami. Współpraca, czyli:

•   aktywne współdziałanie w celu stworzenia jednolitego systemu  
wychowawczo-opiekuńczego,

•   troska o przyszłe losy dziecka, o zaspokojenie jego potrzeb,

•   tworzenie warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka,

•   kształtowanie pozytywnych relacji na płaszczyźnie przedszkole-rodzina,

•   włączanie rodziców w życie przedszkola,

•   przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,

•   dzielenie się wiedzą i umiejętnościami pedagogicznymi z rodzicami,

•   zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami  
i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej.



WSPÓŁPRACA  
Z RODZICAMI

Formy współpracy z rodzicami obejmują:

•   spotkania indywidualne, konsultacje,

•   zebrania grupowe,

•   spotkania Rady Rodziców co najmniej co 2 miesiące,

•   uroczystości i imprezy przedszkolne i grupowe,

•   pikniki rodzinne,

•   zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych do przedszkola,

•   zajęcia otwarte w grupach,

•   warsztaty rodzinne,

•   tablica informacyjna „Kącik dla rodziców”,



WSPÓŁPRACA  
Z RODZICAMI

•   prezentacja przez rodziców swoich pasji, hobby, zainteresowań  
na forum grupy – udział w realizowanym programie „Bohater tygodnia”,

•   aktywny udział w organizowanych rodzinnych konkursach plastycznych,

•   współorganizowanie balu karnawałowego dla dzieci, Dnia Dziecka,

•   włączanie się do różnych akcji takich jak „Szlachetna Paczka”, „Góra Grosza”,  
„Cała Polska czyta dzieciom” , zbiórka karmy dla zwierząt.



WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM 
ORAZ INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI  
WSPIERAJĄCYMI PRZEDSZKOLE

Przedszkole nie może funkcjonować samo w sobie, bez wsparcia  
i pomocy wielu podmiotów współdziałających w procesie edukacyjnym.  
Współpraca z różnymi podmiotami ma na celu:

•   urozmaicanie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, 

•   kształtowanie postaw społecznie pożądanych, 

•   kształtowanie poczucia własnej wartości jako członka społeczności lokalnej, 

•   integrowanie ze środowiskiem lokalnym, rozbudzanie zainteresowań,  
rozwijanie zdolności i talentów dzieci, 

•   promowanie osiągnięć przedszkola, jego wychowanków i nauczycieli.

W najbliższych latach chciałabym kontynuować dotychczasową współpracę  
z instytucjami i organizacjami wspierającymi przedszkole, rozwój dzieci,  
jak również nawiązać nowe kontakty.



WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM 
ORAZ INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI  
WSPIERAJĄCYMI PRZEDSZKOLE

Chcemy szczególnie aktywnie współpracować z:

•   Przedszkolami – udział dzieci w konkursach i przeglądach, wymiana doświadczeń 
zawodowych między nauczycielami,

•   Szkołami Podstawowymi w dzielnicy – kontynuowanie współpracy  
z wolontariuszami ze Szkoły Podstawowej nr 385 im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Warszawie i wolontariuszami ze Szkoły Podstawowej nr 353  
im. „Wielkich Odkrywców” Warszawie, wizyty w oddziałach przedszkolnych  
w szkole (m.in. w Szkole Podstawowej nr 353 im. „Wielkich Odkrywców”),  
udział w charakterze widzów uroczystościach grup „zerówkowych”,

•   Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 23 w Warszawie – współpraca  
w zakresie wydawania opinii, udzielania porad i konsultacji rodzicom  
i nauczycielom,



WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM 
ORAZ INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI  
WSPIERAJĄCYMI PRZEDSZKOLE

•   Ośrodkiem Kultury w Dzielnicy Wesoła, 

•   Biblioteką Publiczną dla dzieci – rozwijanie zainteresowań czytelniczych, udział dzieci 
w zajęciach bibliotecznych, akcjach organizowanych na rzecz środowiska lokalnego,

•   Policją i Strażą Miejską – spotkania dzieci z funkcjonariuszem policji połączone  
z pogadankami na temat zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz  
w innych sytuacjach, zasad zachowania bezpieczeństwa podczas odpoczynku,

•   Służbą Zdrowia – organizowanie spotkań ze stomatologiem, lekarzem pediatrą, 
farmaceutą, które będą miały na celu profilaktykę dbania o własne zdrowie,

•   Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń – udział 
w różnych proponowanych formach doskonalenia zawodowego, organizacja 
rad szkoleniowych na terenie placówki, współpraca z metodykami wychowania 
przedszkolnego,

•   



WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM 
ORAZ INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI  
WSPIERAJĄCYMI PRZEDSZKOLE

•   agencjami muzycznymi i teatralnymi – korzystanie z oferty koncertów 
muzycznych, spektakli dla dzieci – urozmaicanie oferty zajęć dla dzieci,

•   Fundacją „Akogo?”, Towarzystwem „Nasz Dom” i innymi fundacjami  
i organizacjami prowadzącymi działania na rzecz edukacji,

•   Przytuliskiem „Znajdki” k/Radzymina,

•   Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła,

•   organem prowadzącym, w zakresie diagnozowania potrzeb finansowych 
przedszkola i ich zaspokajania, organizacji pracy przedszkola, pomocy przy 
organizowaniu konkursów dzielnicowych, realizacji założeń Programów  
Edukacji Kulturalnej,

•   organem nadzoru pedagogicznego, Biurem Edukacji, Związkami Zawodowymi.



WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM 
ORAZ INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI  
WSPIERAJĄCYMI PRZEDSZKOLE

Do grona instytucji współpracujących chciałabym dołączyć:

•   Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

•   Centrum Nauki Kopernik

•   Straż Pożarną

•   Wyższe uczelnie – prowadzenie i realizacja praktyk studenckich



PROMOCJA PRZEDSZKOLA  
W ŚRODOWISKU

Działania promocyjne przedszkola obejmują:

•   prezentowanie przez wszystkich pracowników placówki życzliwej postawy wobec 
wychowanków i rodziców, utożsamianie się z przedszkolem, zaangażowanie 
personelu w działania przedszkola,

•   systematyczne prowadzenie strony internetowej przedszkola – zamieszczanie 
aktualnych materiałów, informacji o wydarzeniach z życia grupy, konkursach, 
uroczystościach, wycieczkach,

•   uczestnictwo dzieci w konkursach o zasięgu dzielnicowym, warszawskim, 
ogólnopolskim, imprezach kulturalnych, sportowych, 

•   organizowanie konkursów, imprez, pikników,



PROMOCJA PRZEDSZKOLA  
W ŚRODOWISKU

•   prezentowanie wyników, działalności przedszkola w środowisku  
lokalnym, poprzez wykorzystanie dostępnych mediów (np. artykuły  
w lokalnej prasie),

•   organizowanie spotkań z rodzicami i dziećmi ubiegającymi się o przyjęcie  
do przedszkola w celu zapoznania z ofertą przedszkola (dzień otwarty),  
zebrania organizacyjne dla nowoprzyjętych, dni adaptacyjne,

•   realizacja innowacji pedagogicznych,

•   stworzenie filmu prezentującego realizowane działania, aktywności w przedszkolu 
– Dzień z życia Przedszkola nr 260.



ROZWÓJ BAZY  
PRZEDSZKOLA

•   stałe doposażanie sal w zabawki, pomoce dydaktyczne,

•   wymiana mebli w sali 3-latków,

•   zagospodarowanie biblioteczki przedszkolnej – zakup mebli,

•   zagospodarowanie otoczenia przedszkola (wzbogacanie ogrodu w rośliny,  
drzewa, krzewy),

•   renowacja bądź wymiana bramy wjazdowej do przedszkola,

•   wymiana dużego zestawu zabawkowego w ogrodzie przedszkolnym,

•   zakup tablic interaktywnych do sal,

•   systematyczne przeprowadzanie prac remontowych (cyklinowanie podłóg,  
malowanie pomieszczeń przedszkola itp.),

•   odnowienie elewacji budynku przedszkola.



PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY PLACÓWKI POLEGAJĄCE  
NA ZAPEWNIENIU SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA  
WSZYSTKIMI DZIEDZINAMI PRACY PRZEDSZKOLA.  
ORGANIZACJA PRACY DYREKTORA PRZEDSZKOLA

Jakość pracy placówki zależy od skutecznego zarządzania i organizowania 
wszystkich dziedzin pracy przez dyrektora przedszkola. Dyrektor jest 
odpowiedzialny za prawidłową organizację systemu pracy, zapewnienie 
odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych  
i opiekuńczo-wychowawczych, umiejętne i skuteczne planowanie pracy organów 
przedszkola. Do zadań dyrektora przedszkola z tym związaną należy m.in.:

•   organizowanie pracy przedszkola zgodnie ze statutem, arkuszem organizacyjnym 
i wewnętrznymi regulaminami przy współudziale nauczycieli i rodziców,

•   prowadzenie dokumentacji przedszkolnej z uwzględnieniem zmian w przepisach 
prawa a także monitorowanie sposobu prowadzenia dokumentacji przez 
nauczycieli i eliminowanie nieprawidłowości,

•   planowanie i organizowanie pracy rady pedagogicznej, realizowanie zadań 
zgodnie z uchwałami,



PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY PLACÓWKI POLEGAJĄCE  
NA ZAPEWNIENIU SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA  
WSZYSTKIMI DZIEDZINAMI PRACY PRZEDSZKOLA.  
ORGANIZACJA PRACY DYREKTORA PRZEDSZKOLA

•   prowadzenie polityki kadrowej zgodnie z obowiązującym prawem –  
zatrudnianie nauczycieli posiadającymi wymagane kwalifikacje,  
zatrudnianie pracowników niepedagogicznych,

•   zapewnienie właściwej ochrony danych osobowych (RODO),

•   wydawanie zarządzeń wewnętrznych i opracowywanie regulaminów,  
procedur zgodnie z przepisami prawa,

•   udzielanie merytorycznej pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich  
zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych,

•   systematyczne realizowanie zadań wynikających z planu nadzoru 
pedagogicznego, wykorzystywanie wniosków do dalszej pracy  
i podnoszenia jakości procesów edukacyjnych,



PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY PLACÓWKI POLEGAJĄCE  
NA ZAPEWNIENIU SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA  
WSZYSTKIMI DZIEDZINAMI PRACY PRZEDSZKOLA.  
ORGANIZACJA PRACY DYREKTORA PRZEDSZKOLA

•   gromadzenie informacji na temat pracy nauczycieli, pracowników obsługi, 
typowanie do wyróżnień, nagród,

•   współpraca z nauczycielami w ramach tworzenia Rocznego Planu Pracy 
Dydaktyczno-Wychowawczej,

•   stworzenie atmosfery i warunków do pracy zespołowej poprzez demokratyczne 
zarządzanie placówką,

•   prawidłowe dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym 
przedszkola i racjonalne ich wykorzystywanie,

•   współpraca z rodzicami, Radą Rodziców, organem prowadzącym, organem 
nadzorującym,

•   współpraca ze środowiskiem lokalnym,

•   właściwe i racjonalne wykorzystanie bazy przedszkola: ludzkiej i materialnej.



ZAKOŃCZENIE

Przedstawiona koncepcja obejmuje wszystkie, strategiczne dziedziny pracy 
placówki, które przyczynią się do dalszego rozwoju Przedszkola nr 260  
w Warszawie. Postawione cele, zadania i działania do realizacji stanowią nowe, 
inspirujące wyzwanie z którym chciałabym się zmierzyć podczas kolejnej 
kadencji. Dołożę wszelkich starań, aby przedszkole było bezpieczne, przyjazne 
dzieciom, nowoczesne, kreatywne, twórcze, w którym panuje ciepły, rodzinny 
klimat, atmosfera życzliwości i serdeczności, wzajemnego zaufania, szacunku, 
akceptacji, tolerancji. Będę starała się, aby przedszkole optymalnie realizowało 
zamierzenia i osiągało cele we wszystkich obszarach funkcjonowania: przedszkole 
jako miejsce dla dzieci, przedszkole jako instytucja, przedszkole jako miejsce 
pracy. Swoim zaangażowaniem i własnym przykładem będę mobilizowała zespół 
do jak najbardziej efektywnej pracy na rzecz całej społeczności przedszkolnej 
i środowiska lokalnego. Chcę, aby pracownicy postrzegali przedszkole jako 
własne i identyfikowali się z nim. Aby osiągnąć zamierzone cele będę aktywnie 
współpracowała z radą pedagogiczną, rodzicami, środowiskiem lokalnym. 



ZAKOŃCZENIE

Wykorzystam dotychczasowy dorobek placówki, osiągnięcia, potencjał  
i doświadczenie grona pedagogicznego oraz zaangażowanie środowiska.  
Uważam, że dzięki temu w trakcie ewentualnej pracy na stanowisku dyrektora, 
będzie widoczny dalszy jej rozwój, a osoby tworzące jej społeczność – 
wychowankowie, rodzice, nauczyciele – będą z niej zadowoleni.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


