
MISJA  

PRZEDSZKOLA KRÓLA MACIUSIA I 

W   KOMORNIKACH 

 
„ Ma dziecko przyszłość, ale ma i przeszłość, pamiętne zdarzenia, wspomnienia, wiele godzin 

najistotniejszych samotnych rozważań. Nie inaczej niż my pamięta, ceni i lekceważy, logicznie 

rozumuje – i błądzi, gdy nie wie. Rozważnie ufa i wątpi … Jakże opłakanie ubogie byłyby 

wiadomości dziecka, gdyby ich nie czerpało od rówieśników, nie podsłuchiwało, nie 

wykradało ze słów i rozmów dojrzałych. Szacunku dla pracy poznania! Szacunku dla 

niepowodzeń i łez! Żądajmy szacunku dla jasnych oczu, gładkich skroni, młodego wysiłku i 

ufności. Szacunku, jeśli nie pokory, dla białego, jasnego ,niepokalanego, świętego 

dziecięctwa!” 

 

                                                               Janusz Korczak   

 
 

 
 Wspólnie z rodzicami, jako najbardziej znaczącymi autorytetami dziecka w wieku 

przedszkolnym, koncentrujemy nasze działania wychowawczo- dydaktyczne na 

wspomaganiu jego rozwoju w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Wobec rodziny 

przyjmujemy postawę doradczą i wspierającą działania wychowawcze: rozpoznawanie 

możliwości rozwojowych dziecka i podjęcie interwencji specjalistycznej; informowanie 

na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunki i zakres 

zadań realizowanych w naszym przedszkolu. 

 Przygotowujemy naszych wychowanków, na miarę swoich możliwości, do życia w 

zgodzie z ludźmi, z przyrodą i samym sobą. 

 Budzimy zaciekawienie otaczającym światem poprzez organizowanie działań i sytuacji  

pozwalających na poznanie i rozumienie siebie i świata, a tym samym dostarczanie 

radości odkrywania. 

 Zwracamy uwagę dzieci na piękno ojczystego słowa w pięknej literaturze dziecięcej i 

muzyce. 

 Umożliwiamy dzieciom wyrażania siebie w różnych formach ekspresji: słownej, 

plastycznej, muzycznej. 

 Wspieramy działania twórcze w różnych dziedzinach aktywności. 

 Pomagamy odnaleźć im swoje miejsce w grupie rówieśniczej poprzez uczenie 

nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami, budowaniu własnego 

„ ja”. 

 Tworzymy warunki sprzyjające spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej i 

zabawowej dziecka. 

 Naszym priorytetowym celem jest wprowadzanie dziecka w świat wartości 

uniwersalnych. Uczymy patrzeć na potrzeby innych ludzi. 

 Wychowujemy człowieka myślącego, kochającego, altruistycznego, poszukującego.   

 

 

 

 

 

 



WIZJA 

 PRZEDSZKOLA KRÓLA MACIUSIA I 
W KOMORNIKACH 

 
 Nasze przedszkole jest bardzo dobrze wyposażone w pomoce i środki dydaktyczne. 

 Kadra pedagogiczna jest wysoko wykwalifikowana. 

 Przedszkole posiada swój piękny, zielony, ogród z bezpiecznym kolorowym sprzętem 

do zabawy. 

 Panuje tu klimat wzajemnej współpracy, życzliwości i zaufania. 

 Przedszkole jest drugim domem dla przedszkolaka – ciepłym, bezpiecznym, 

przytulnym, gdzie zdobywają wiedzę o sobie i o otaczającym świecie w sposób 

ciekawy, drogą poznania, doświadczania i przeżywania. 

 Dziecko kończące edukację w naszym przedszkolu jest przygotowane intelektualnie, 

emocjonalnie, psycho - ruchowo, o dobrze rozwiniętej motywacji do dalszego etapu 

edukacji. 

 Każdy wychowanek rozumie i przestrzega zasady prawidłowego funkcjonowania w 

grupie rówieśniczej i w stosunku do osób starszych. 

 Kieruje się w swoim postępowaniu uniwersalnymi wartościami, jak: prawda, dobro, 

miłość i piękno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRZEDSZKOLE KRÓLA MACIUSIA I W KOMORNIKACH 

PLAN ROZWOJU W LATACH  2009 - 2012 

 
DYDAKTYKA 

 

1. Analiza umiejętności i diagnoza rozwoju dziecka. 

 
 Dostarczenie informacji o indywidualnych możliwościach i poziomie rozwoju 

fizycznego, społeczno - emocjonalnego oraz funkcji poznawczo - motorycznych 

dziecka. 

 Rozpoznawanie zdolności i odchyleń w rozwoju na podstawie obserwowanych 

objawów. 

 Ustalenie przyczyn mechanizmów skutków nieprawidłowości w opanowaniu wiedzy i 

umiejętności. 

 

 

2. Wypracowanie przez nauczyciela systemu pracy zapewniającego każdemu 

dziecku maksymalny rozwój. 

  
 Praca z dzieckiem zdolnym. 

 Praca z dziećmi z zaobserwowanymi zaburzeniami rozwojowymi. 

           

 

3. Podnoszenie poziomu nauczania.  

        
 Wybór odpowiednich programów nauczania dostosowanych do  możliwości dzieci w 

wieku od 3 -5 lat w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego. 

 Przyjecie kierunku oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych  „ Jestem częścią 

świata” 

- rok 2009/2010 -  Gmina Komorniki i Wielkopolska to moja mała ojczyzna 

- rok 2010/2011 -  Jestem  Polakiem 

- rok 2011/2012  - Jestem Europejczykiem i dzieckiem świata 

 Doskonalenie warsztatu i metod pracy. 

 Zastosowanie nowych metod i form nauczania w procesie wychowawczo- 

dydaktycznym. 

 Poszerzanie doświadczeń w pracy metodą Weroniki Sherborne   „ Ruch Rozwijający”. 

 Rozwijanie umiejętności plastycznych; poznawanie nowych technik plastycznych. 

 Poszerzanie repertuaru wierszy, piosenek, zabaw ruchowych 

 Tworzenie warunków do podejmowania przez dzieci twórczych zabaw. 

 Dostarczanie bogatych przeżyć, wiadomości w różnorodnych kontaktach ze 

środowiskiem / sztuka, teatr, kino, uroczystości, z ludźmi wykonującymi ciekawe 

zawody/. 

 Pogłębianie wiedzy psychologicznej przez stałe kontakty z psychologiem; literaturę z 

dziedziny psychologii. 

 Udział w uroczystościach przedszkolnych i  pozaszkolnych.  

 Wdrażanie do programu „ Czytamy Dzieciom”. 

 Wdrażanie programów autorskich i innowacji pedagogicznych. 



 Wykorzystanie techniki komputerowej. 

 Diagnoza realizacji programu nauczania. 

 Wnioski i planowanie dalszych działań. 

 

WYCHOWANIE I OPIEKA 

 
1. Prawidłowa realizacja programu wychowawczego. 

2. Przygotowanie i wdrażanie profilaktyki. Przeciwdziałanie agresji. 

3. Wyselekcjonowanie grup dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Ścisła współpraca ze 

specjalistami / logopedą, psychologiem i pedagogiem szkolnym/. 

4. Integracja grupy. 

5. Działania ekologiczne. 

6. Budowanie systemu wartości. 

7. Ścisła współpraca z rodzicami w procesie wychowawczo - opiekuńczym /pedagogizacja, 

kontakty ze specjalistami psychologiczno- pedagogicznymi, lekarzami różnej specjalności 

/. 

8. Kształtowanie nawyków higieniczno- kulturalnych. 

9. Diagnoza skuteczności realizacji programu wychowawczego profilaktyki. 

10. Zapoznanie rodziców i dzieci z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi 

w przedszkolu. 

11. Stworzenie bezpiecznej i przyjaznej atmosfery przedszkola. 

 

 

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM 

 
1. Nawiązanie ścisłej współpracy . 

2. Otwartość przedszkola na inicjatywę rodziców. 

3. Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę ( fundacje, GOK, straż pożarna, policja 

itp. ). 

4. Pozyskiwanie sponsorów i sojuszników działań przedszkolnych. 

 

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA 

 
1. Planowanie pracy przedszkola i konsekwentna realizacja planu. 

2. Stałe doskonalenie kadry przedszkola. 

3. Przestrzeganie BHP: 

a) Wdrażanie i przestrzeganie instrukcji BHP. 

b) Wdrażanie regulaminów pracy 

c) Przeprowadzanie corocznych przeglądów obiektu przedszkolnego i urządzeń 

technicznych. 

4. Analiza kosztów eksploatacji budynku. 

5. Poszerzanie bazy dydaktycznej i wyposażenia przedszkola. 

6. Sprawny obieg informacji. 

 

 

EWALUACJA PRACY PRZEDSZKOLA 

 
1. Wewnętrzne mierzenie jakości pracy przedszkola. ( ewaluacja wewnętrzna)  

2. Analiza raportów,  ew. plany naprawcze. 


