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Wizja 
 
Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kożuchowie jest placówką gdzie każdy dzień jest                    
dla dziecka niepowtarzalnym przeżyciem, a nauka przyjemnością i jedyną grą,                 
w którą warto się bawić. 
 
 

Cele strategiczne 
 
1. W Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kożuchowie najważniejsze jest rozbudzanie                

u każdego dziecka naturalnej ciekawości poznawania świata i zdolności uczenia 

się. 

2. W Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kożuchowie każde dziecko rozwija się zdrowo                   

i szczęśliwie w atmosferze szacunku, uczciwości i odpowiedzialności,                                 

w poszanowaniu jego godności, równości i wolności. 

 

Misja 
 

Misją Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kożuchowie jest stymulowanie 
prawidłowego rozwoju intelektualnego, społecznego, emocjonalnego                                 
i fizycznego wychowanków dzięki opartej  na wartościach kulturze współpracy 
pracowników placówki z rodzicami  i środowiskiem.  

 
 
Cele szczegółowe: 
 
1.1 Wprowadzenie nowatorskich sposobów realizacji oferty edukacyjnej wzmacniających                  

u dzieci nieskrępowaną radość poznawania i doświadczania. 

1.2 Kreowanie potrzeb i zainteresowań dzieci wyzwalających ich aktywność w zabawie                      

i nauce. 

2.1 Tworzenie przestrzeni współpracy przedszkola z rodzicami i środowiskiem                               

w zakresie wychowania dzieci w kierunku uniwersalnych wartości,  poszanowania jego 

godności, równości i wolności. 

 

2.2 Urozmaicenie działań placówki powodujących wzrost liczby zwolenników prowadzenia 
zdrowego stylu życia wśród społeczności przedszkolnej. 
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1. W Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kożuchowie najważniejsze jest rozbudzanie                                      

u każdego dziecka naturalnej ciekawości poznawania świata i zdolności uczenia 

się. 
 

1.1   Wprowadzenie nowatorskich sposobów realizacji oferty edukacyjnej 

wzmacniających   u dzieci nieskrępowaną radość poznawania i doświadczania. 

 

Zadania: 

 Wprowadzenie jako stałego elementu pracy we wszystkich grupach, organizacji pracy 

wg LABORATORYJNEGO PLANU DALTOŃSKIEGO Helen Parkhurst: 

 Organizacja daltońskiej przestrzeni edukacyjnej (dokończenie); 

 Wprowadzenie do planowania pracy grupy przedszkolnej  elementów daltońskich: 

planowanie tygodniowych zadań, pracy – współpracy w różnolicznych grupach, 

włączenia rodziców w działania grupy/przedszkola; 

 Nawiązanie kontaktu z innymi przedszkolami w Polsce, które pracują wg założeń 

systemu daltońskiego, celem wymiany doświadczeń; 

 Organizacja wizyt studyjnych w przedszkolach daltońskich – możliwość obserwacji 

pracy z dziećmi, organizacji przestrzeni edukacyjnej; 

 Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie organizacji codziennej pracy                                              

z dziećmi (udział w konferencjach, samokształcenie, doposażenie biblioteki                            

w literaturę) – włączenie w niektóre działania szkoleniowe pracowników 

technicznych; 

 Uzyskanie certyfikatu „Przedszkole  Daltońskie” – zamknięcie ścieżki certyfikacji na 

jakiej jesteśmy. 
 

 Wprowadzenie metod, form i narzędzi pracy umożliwiających rozwijanie u dzieci 

KOMPETENCJI KLUCZOWYCH1 oraz UMIEJĘTNOŚCI UNIWERSALNYCH:  analizy                                

i rozwiązywania problemów, stawiania pytań, intuicji, wyobraźni, kreatywności, 

koncentracji, samomotywacji i motywowania innych do pracy, pracy zespołowej, 

delegowania zadań, radzenia sobie ze stresem, formułowania pytań i wyciąganie 

wniosków (opartych na dowodach): 

 Wprowadzenie nowatorskiego narzędzia WIATRAK MATEMATYCZNY, stworzonego 

przez Izabelę Żukowską i Urszulę Dobrowską,  rozwijającego umiejętności 

                                                        
  
1 Kompetencje zdefiniowane w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 XII 2006r. w sprawie kompetencji  
kluczowych w procesie uczenia sie przez całe życie jako połączenie: wiedzy, umiejętności, postaw odpowiednich 
do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, „których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju 
osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia” . W tym samym dokumencie 
ustanowiono osiem kompetencji kluczowych, które zdefiniowano jako: 1) porozumiewanie się w języku 
ojczystym; 2) porozumiewanie się w językach obcych; 3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje 
naukowo-techniczne; 4) kompetencje informatyczne; 5) umiejętność uczenia się; 6) kompetencje społeczne i 
obywatelskie; 7) inicjatywność i przedsiębiorczość; 8) świadomość i ekspresja kulturalna. 
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matematyczne: orientacji własnego ciała i przestrzeni, rytmów, kodowania, 

konstruowania gier, liczenia, dodawania, odejmowania, mierzenia, rozumienia 

pojęć geometrycznych, ćwiczącego koordynację, równowagę oraz sprawność 

manualną dzieci.  Wiatrak to łączenie bodźców wzrokowych, dotykowych                                  

i ruchowych przez co zachęca dzieci do aktywnego działania; 
 

 Wprowadzenie nowatorskich NARZĘDZI MYŚLOWYCH TOC zawartych w pakiecie 

KUFEREK TAJEMNIC –  dzięki swojej budowie, zastosowaniu, procesom myślowym, 

które trzeba uruchomić są doskonałymi narzędziami do rozwoju MYŚLENIA 

KRYTYCZNEGO. Myślenie krytyczne to zestaw następujących umiejętności, postaw: 

przetwarzania informacji, odróżniania faktów od opinii, tworzenia związków 

przyczynowo-skutkowych, argumentacji logicznej, tworzenia hipotez, gromadzenia 

informacji (dowodów) na ich obronę, przewidywania konsekwencji swoich decyzji, 

wnioskowania, tworzenie kreatywnych rozwiązań, rozpoznawania uczuć, emocji, 

potrzeb swoich oraz drugiego człowieka (empatia); 
 

 Wprowadzenie nauki KODOWANIA I PROGRAMOWANIA NA DYWANIE, które 

pozwoli rozwinąć u dzieci logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do 

stawianych problemów, szukanie różnych rozwiązań, analizowanie ich                              i 

wybieranie tych najbardziej optymalnych. Rozumienie sensu kodowania 

oraz dekodowania informacji to m.in.: odczytywania uproszczonych rysunków, 

piktogramów, znaków informacyjnych. Posługiwanie się nowoczesnymi 

technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,  ułatwi / umożliwi  wyszukiwanie 

i korzystania z różnego typu informacji jakie otaczają dziecko/człowieka                                  

we współczesnym świecie technologii, reklam; 
 

 Organizacja „MOBILNYCH LABORATORIÓW” - dobrze wyposażonych w ciekawe                         

i zachęcające do działania pomoce, umożliwiających badanie i doświadczanie 

otaczającej nas przyrody ożywionej i nieożywionej poprzez: oglądanie, 

obserwowanie, doświadczanie, eksperymentowanie, szacowanie, pomiar 

(mikroskop, szkiełka z preparatami,  lupy, magnesy, menzurki, probówki, naczynia 

do mierzenia pojemności, różne miary, zestawy odczynników – sól, cukier, woda, 

olej, ocet, soda, płyn do mycia naczyń, farby, itp.); 
 

 Organizacja „LABORATORIÓW WIEDZY” prowadzonych przez ekspertów – 

fachowców, specjalistów, pasjonatów wiedzy i chęcią dzielenia się nią z innymi; 

wzbudzenie motywacji do poszukiwania i rozwijania wiedzy, umiejętności, 

zainteresowań, pasji różnymi sposobami. Przykładam takiego specjalisty jest dr Jan 

Amos Jelinek, wykładowca w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, który                        

z pasji i zamiłowania „uczy” dzieci w przedszkolach przyrody ożywionej                                            

i nieożywionej, techniki i matematyki. Wykorzystuje do tego proste materiały, często 

odpady czyli materiały z odzysku: butelki plastikowe, kartony po sokach, resztki rur, 
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kabli, taśm itp. (przykładowy temat – Rzeka i jej źródło, bieg rzeki i jej wylewy / 

realizacja w piaskownicy); 
 

 Organizacja „JĘZYKOWEGO PRZEDSZKOLA” – dwujęzycznej wakacyjnej i feryjnej 

grupy przedszkolnej, którą poprowadzą jednocześnie nauczyciel wychowania 

przedszkolnego i lektor języka angielskiego. Możliwość kontaktu dziecka z  językiem 

angielskim przez długi w ciągu dnia czas, w zabawie i czynnościach dnia codziennego 

- poszerzy znajomość języka, a ciekawy sposób organizacji pracy - zmotywuje i 

zachęci dzieci do efektywniejszej nauki poprzez zabawę. Zakupienie ciekawych 

pomocy umożliwiających naukę j. angielskiego / kontynuowanie zajęć we wszystkich 

grupach wg programu: Tom and Keri Dwujęzyczne Przedszkole; 
 

 Pozyskanie POZABUDŻETOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH (unijne, fundacyjne, 

sponsoring) na uatrakcyjnienie form pracy z dziećmi np. olimpiady, konkursy, 

wycieczki, zakup ciekawych pomocy dydaktycznych czy wyposażenia – potrzebnych do 

wdrożenia zaplanowanych wyżej działań oraz innych wg pomysłu nauczycieli; 

  

 Pozyskiwanie pozabudżetowych środków na DOSKONALENIE ZAWODOWE 

NAUCZYCIELI: 

 GRANTY FINANSOWE na rozszerzenie realizowanych projektów unijnych                                 

(w ramach RPO Lubuskie - 2020) o komponent międzynarodowy w ramach  projektu 

”Ścieżki Współpracy” realizowanego przez  Fundacje Fundusz Współpracy   

→ organizacja wizyty studyjnej w szkołach w Holandii (europejska kolebka 

pedagogiki daltońskiej); 

 PROGRAM „ERASMUS +”, umożliwiający efektywne wykorzystywanie potencjału 

społecznego (nauczyciele, uczniowie) oraz promujący uczenie się przez całe życie; w 

ramach Akcji 1 - Mobilności kadry edukacji szkolnej, umożliwia wymianę 

doświadczeń pomiędzy nauczycielami, poznawanie nowych metod, form oraz 

organizacji pracy, oraz doskonalenie znajomości i umiejętności w zakresie języka 

obcego. 
 

1.2 Kreowanie potrzeb i zainteresowań dzieci wyzwalających ich aktywność w zabawie                       

i nauce. 

Zadania: 

  Udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „AKADEMIA WYOBRAŹNI PLAY-DOH”, 

którego celem jest rozwijanie u najmłodszych umiejętności spontanicznego tworzenia, 

przy pomocy ciekawych warsztatów kreatywnych, organizacja „Dnia Kreatywności z 

Akademią Wyobraźni”, podczas którego przygotowuje się kreatywną pracę na podany 

wcześniej temat. Udział w programie ma podpowiedzieć nauczycielom ciekawe 

pomysły na organizację twórczych zabaw ale także zachęcić  ich do poszukiwania 

własnych propozycji kreatywnych działań z dziećmi; 
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  Opracowanie tematyk i wdrożenie cyklicznych warsztatów w pracy z przedszkolakami 

„TWÓRCZE DZIECI”, rozwijających kreatywność, innowacyjność i wyobraźnię 

wychowanków,  ale także umożliwiających poznanie dzieci i nauczycieli z innych grup 

w przedszkolu oraz  pracę z nimi nad ciekawymi projektami, dzieci będą mogły wybrać 

grupę w której będą pracowały, a przez to działanie, które je szczególnie zainteresuje  

(1 x w m-cu); 
 

   Organizacja na poziomie przedszkola / gminy przy współpracy z Centrum Kultury 

„Zamek” w Kożuchowie – stałego cyklicznego PRZEGLĄDU ARTYSTYCZNEGO – 

rozwijającego zainteresowania muzyczne, taneczne, teatralne, literackie. Umożliwi on: 

placówce - prezentację dorobku artystycznego dzieci środowisku lokalnemu,                       

- dzieciom pozwoli oswoić się z publicznymi występami, pokazać swoje mocne strony; 
  

  Organizacja przedszkolnego kółka szachowego MAŁY SZACHISTA, propagującego                              

i rozwijającego umiejętności oraz  zainteresowania szachowe, które rozwijają 

kompetencje matematyczne dzieci; jako kontynuacji zajęć Szachy Japońskie "Złapmy 

Lwa” (dla chętnych, zainteresowanych dzieci); 
  

  Organizacja na poziomie przedszkola MIĘDZYGRUPOWEGO TURNIEJU KODOWANIA  - 

motywującego dzieci do efektywnej nauki, weryfikującego nabyte przez nie w ciągu 

roku szkolnego kompetencje matematyczne i ICT, zdobyte podczas nauki 

programowania (  →   ale także weryfikacja metod i form pracy jakie stosowali 

nauczyciele, pod kątem osiągnięcia zamierzonych efektów); 
  

  Organizacja na poziomie przedszkola / gminy przy współpracy z Ośrodkiem 

Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze - stałej, cyklicznej MATEMATYCZNEJ 

OLIMPIADY PRZEDSZKOLAKA - rozwijającej zainteresowania, motywującej do 

efektywnego uczenia się, weryfikującej w praktyce nabyte w przedszkolu kompetencje 

matematyczne.  Szkoła Podstawowa Nr 1 zainteresowana jest współ organizacją 

olimpiady na poziomie nauczania początkowego ; 
 

  Organizacja przestrzeni wokół przedszkola umożliwiającej prowadzenie zabaw 

stymulujących zmysły dzieci oraz zachęcającej do badań i eksperymentów 

przyrodniczo-technicznych m. in: 

 KONSTRUKCJE „LABIRYNT WODNY” i „TUNELE WODNE” – dające możliwość 

rozwijania umiejętności pracy zespołowej, konstruowania, logicznego myślenia, 

rozwiązywania problemów,  

 BŁOTNA KUCHNIA – dająca możliwość stymulowania zmysłów: dotyku, wzroku, 

węchu, czucia, ruchu; ale także rozwijania kreatywności, innowacyjności, 

współpracy, samodzielności 
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 ŚCIANY wodne – dające możliwość doświadczania zabaw z wodą, 

eksperymentowania, samodzielnej budowy różnych konstrukcji z materiałów 

odpadowych, współpracy z innymi dziećmi; 

 SENSORYCZNE KĄCIKI DO MANIPULOWANIA (techniczne) – rozwijające 

kreatywność, stymulujących zmysły dotyku, wzroku, słuchu, współpracy                            

w zespole 

 NATURALNE KĄCIKI – domki, przesłony – umożliwiające tworzenie kącików zabaw 

dla grupki dzieci, schronienia i zachowania tajemnicy zabawy (budowane                                   

z wikliny, trzciny, bambusa);  
 

 2.  W Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kożuchowie każde dziecko rozwija się zdrowo                               

i szczęśliwie w atmosferze szacunku, uczciwości i odpowiedzialności, w poszanowaniu jego 

godności, równości i wolności. 

2.1 Tworzenie przestrzeni współpracy przedszkola z rodzicami i środowiskiem                               w 
zakresie wychowania dzieci w kierunku uniwersalnych wartości, poszanowania jego 
godności, równości i wolności. 

 

 Wdrożenie opracowanego przez 2 n-lki programu „DZIECI W ŚWIECIE WARTOŚCI”  

odnoszącego się do przyjętych w naszym przedszkolu priorytetowych wartości : 

szacunek, odpowiedzialność, uczciwość; 
 

 Udział w międzynarodowym programie edukacyjnym „WARTOŚCI ŻYCIA” 

realizowanym przez Stowarzyszenie Edukacyjne Wartości Życia, którego celem jest 

propagowanie uniwersalnych wartości oraz pomoc w uświadamianiu znaczenia 

różnych wartości i ich praktycznego zastosowania w relacjach z samym sobą, innymi 

ludźmi, społeczeństwem  i całym światem; 

 

 Organizacja edycji „SZKOŁY DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW” na terenie naszej 

placówki. Jest to program który ma na celu zwiększenie umiejętności wychowawczych 

uczestników oraz zmianę postaw wychowawczych rodziców/ wychowawców na takie, 

które by zapobiegały lub minimalizowały wystąpienie zachowań 

problemowych/ryzykownych dzieci. Program opiera się o uniwersalne wartości  

każdego człowieka. 

2.2. Urozmaicenie działań placówki powodujących wzrost liczby zwolenników 
prowadzenia zdrowego stylu życia wśród społeczności przedszkolnej. 

 

 Zwiększenie ilości zróżnicowanych działań  promujących zdrowy styl życia wśród dzieci, 

rodziców i pracowników przedszkola zgodnych z czterema standardami Przedszkola 

Promującego Zdrowie m.in.: 

 Włączenie się do realizacji programów: „MAMO , TATO WOLĘ WODĘ”, „DZIECIAKI 

MLECZAKI” zachęcających do zdrowego stylu życia i odżywiania się, 
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 Nawiązanie współpracy z organizacjami działającymi na rzecz zdrowego żywienia: 

Fundacja Centrum Rodziny w Zielonej Górze – program „CUKIER W RYZACH” ,  

 Wprowadzenie nowych form zajęć terapeutycznych (KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA 

DENISSONA, INTEGRACJA SENSORYCZNA – ruch jako metoda pracy terapeutycznej) 

– dostosowanie terapii do indywidualnych potrzeb dzieci, wprowadzenie nowego 

narzędzia diagnostycznego: Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (2 n-lki nabyły 

uprawnienia do pracy nimi), 

 Organizacja CYKLU SPOTKAŃ / konsultacji dla rodziców ZROZUMIEĆ DZIECKO 

umożliwiających poznanie przyczyn zachowań budzących niepokój (agresja, 

wycofanie, moczenie nocne, brak mowy czynnej itp.) lub utrudniających codzienne 

funkcjonowanie (drażliwość na ubranie, buty, niechęć do mycia głowy, obcinania 

paznokci, przytulania itp.). 
 

   Organizacja przestrzeni edukacyjnej w salach zabaw i na korytarzu umożliwiających 

stymulowanie Ośrodkowego Układu Nerwowego, ułatwiając efektywną naukę                          

i zabawę  

 Utworzenie w każdej sali zabaw  mobilnych KĄCIKÓW SENSORYCZNYCH w których 

odpowiednio zgromadzone pomoce dostarczą bodźców dotykowych, wzrokowych, 

słuchowych, czucia głębokiego, ruchowych.  Stymulacja zaburzonego układu 

przetwarzania umożliwi dziecku lepszą koncentrację uwagi, pamięć, koordynację, 

pozwoli szybciej i sprawniej zapamiętywać nową wiedzę, a jednocześnie pozwoli na 

ciekawe zabawy  dotykowo-wzrokowo-słuchowo-ruchowe; 
  

 Organizacja przestrzeni wokół przedszkola sprzyjającej aktywności fizycznej dzieci – 

MINI BOISKO DO GIER ZESPOŁOWYCH (piłka nożna, hokej na trawie, koszykówka); 

 

 Udział w ogólnopolskiej akcji „ZDROWO I SPORTOWO” którą organizuje zespół 

trenerów których łączy pasja aktywnego trybu życia, działają zgodnie z ideą 

Kids&Sport. Pokazują, że  sport i zajęcia sportowe są przyjemne, wesołe                               i 

ciekawe. Wierzą, że dzieci, które są aktywne i sprawne fizycznie są szczęśliwsze                               

i  mają większą wiarę w siebie, że zdrowe nawyki najlepiej budować przed 

ukończeniem 10-go roku życia; 
 

 Organizacja SPORTOWYCH IMPREZ GRUPOWYCH I MIĘDZYGRUPOWYCH dzieci                             

i rodziców – turnieje międzygrupowe dzieci, rodziców, wspólne gry i zabawy rodzice – 

dzieci, konkursy sportowych umiejętności, święta i uroczystości (Dzień Mamy i Taty, 

Babci i Dziadka, Rodziny, Dzień Dziecka): 

 Wykorzystanie ZAKUPIONYCH GIER WIELKOFORMATOWYCH I SPRZĘTU 

SPORTOWEGO (piłki, bramki, kije do hokeja na trawie, kosze do koszykówki, zamek 

dmuchany, trampoliny, namioty ogrodowe), 
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 Wdrożenie ścieżki odnowienia Wojewódzkiego Certyfikatu Przedszkola Promującego 

Zdrowie, potwierdzającego nasze dotychczasowe działania; 
 

 Wdrożenie ścieżki uzyskania Krajowego Certyfikatu Przedszkole Promującej Zdrowie, 

potwierdzającego nasze dotychczasowe działania. 
 

Ocena realizacji koncepcji 
 

Podstawą dokonania oceny skuteczności koncepcji będą: 

-  osiągnięcia dzieci w badaniach wewnętrznych, 

-  osiągnięcia dzieci w konkursach, turniejach, zawodach itp., 

-  opinia dzieci i ich rodziców o pracy przedszkola, 

-  wyniki kontroli zewnętrznych, 

-  wyniki ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej, 

-  opinia środowiska lokalnego o przedszkolu, 

-  opinia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych o miejscu ich pracy, 

-  stan bazy i wyposażenia placówki.          
 

Dane niezbędne do dokonania oceny realizacji koncepcji będą systematycznie gromadzone 

(zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego) z wykorzystaniem następujących metod: 

- badania osiągnięć dzieci, 

- ankiety, 

- wywiady, 

- obserwacje, 

- analiza dokumentacji przedszkolnej. 

 
 INNE DZIAŁANIA:   
 

1. Montaż WIRTUALNEJ GAZETKI na korytarzu w szatni dla dzieci, umożliwiającej 

przekazywanie: bieżących  informacji dotyczących pracy przedszkola, zdjęć, filmów; ale 

także ogłoszenia, komunikaty, jadłospisy, ciekawostki itp. Mimo aktywnej strony 

internetowej i fanpage przedszkola jest grupa osób nie korzystająca z Internetu (np. 

osoby starsze przyprowadzające wnuki do przedszkola). Gazetka będzie uzupełnieniem 

dotychczasowej komunikacji z rodzinami naszych wychowanków. 

 

2. Zagospodarowanie TERENU WOKÓŁ PRZEDSZKOLA. Celem działania będzie rozwijanie 

u pracowników, dzieci i rodziców poczucia wspólnoty i współodpowiedzialności za 

przedszkole poprzez wspólne ogrodnicze działania. Dodatkowo będziemy dążyć do 

wykształcenia u przedszkolaków poczucia odpowiedzialności za powierzone „rabaty”, 

które dzieci wspólnie z rodzicami  i pracownikami obsadzą kwiatami w ramach akcji 

KOLOROWE PRZEDSZKOLE (wrzesień rośliny cebulowe, wiosną sadzonki) 

Wprowadzenie corocznego zwyczaju dosadzania kwiatów przez nowych 

przedszkolaków z rodzicami.  


