
 

 

Koncepcja pracy Przedszkola i Żłobka Niepublicznego 

Elemelek 

„Dziecko chce być dobre 

 Jeśli nie umie – naucz 

 Jeśli nie wie – wytłumacz 

 Jeśli nie może – pomóż” 

 Janusz Korczak 

 

Koncepcja Przedszkola opracowana została na podstawie: 

• Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 

256, poz. 2572, ze zm.). 

• Rozporządzenia MEN z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 

Nr 168, poz. 1324) 

• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół (Dz. U z 2012r, poz. 977, ze zm.) 

• Ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1457), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014r.  

w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być 

prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. 2014r.,poz.925), 

• Statutu Przedszkola Niepublicznego Elemelek 

• Statutu Żłobka Niepublicznego Elemelek 
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Koncepcję opracowano na lata 2016-2020. 

 

Metryczka przedszkola 

*dane z września 2016r 

Nazwa : Elemelek Żłobek i Przedszkole Niepubliczne 

Adres : ul. Skarbowa 4A/1a-d, 73-110 Stargard 

Telefon : 508719508 

Adres e-mail : elemelek.stargard@gmail.com 

Strona WWW www.elemelek.stargard.pl 

Nazwisko dyrektora : mgr Karolina Sobolewska 

Liczba grup 3 grupy przedszkolne i  1 grup1 żłobkowa 

Łączna liczba wychowanków 49 dzieci w przedszkolu, 20 w żłobku  

 

Krótka charakterystyka przedszkola 

Sale są dobrze wyposażone i estetyczne, widne i bezpieczne, dostosowane do potrzeb dzieci. 

Wszystkie pomieszczenia z których korzystają nasi wychowankowie sprzyjają ich dobremu 

samopoczuciu, są urządzone zgodnie z ich potrzebami.  

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:00. Zapewnia 

dzieciom nie tylko realizację podstawy programowej, ale także zapewnia udział w zajęciach 

dodatkowych organizowanych po za podstawą programową. 

Zajęcia dodatkowe: 

- nauka języka angielskiego 

- zabawy ogólnorozwojowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych 

- zajęcia umuzykalniające z dodatkiem nauki języka angielskiego 

- rytmika 

- logopedia 

- przedszkoliada – gry i zabawy ruchowe z elementami piłki 

- dogoterapia 

- zabawy muzyczno- taneczne 

- zajęcia z gliną – Gliniany Zakątek  

 

Ramowy rozkład dnia ułożony jest zgodnie z zaleceniami podstawy programowej. 

Zagospodarowanie czasu dla dzieci przebywających do 10 godzin w placówce przewiduje 

następujące aktywności dzieci: 
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 co najmniej 1/5 czasu dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na świeżym 

powietrzu 

 co najmniej 1/5 czasu dzieci bawią się 

 co najmniej 2/5 czasu zaplanowane jest na wszystkie czynności opiekuńcze, 

samoobsługowe, organizacyjne 

 1/5 czasu zajmują dzieciom zajęcia dydaktyczne 

 

Praca przedszkola prowadzona jest w oparciu o programy edukacyjne wychowania 

przedszkolnego:  których głównym założeniem jest przede wszystkim indywidualne podejście 

do zdolności i możliwości każdego dziecka oraz jego aktywność – są zgodne z obowiązującą 

podstawą programową. 

Zatrudnieni w przedszkolu nauczyciele wychowania przedszkolnego, opiekunki dziecięce 

praz specjaliści, którzy prowadzą zajęcia dodatkowe wykorzystują różnorodne metody 

wspierające i stymulujące wszechstronny rozwój dzieci, np.: Metodę Dobrego Startu, Ruchu 

Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metoda Marii Montessori, Glottodydaktykę, Metodę 

Odimienną Nauki Czytania, Elementy Planu Daltońskiego etc. Za nazwą Elemelek, jak 

twierdzi dyrektor, "kryje się profil artystyczny-ekologiczny przedszkola". Kadra 

pedagogiczna uwrażliwia dzieci na wartości estetyczne w otoczeniu, przyrodzie i sztuce, a 

kilka razy w tygodniu dzieci mają możliwość rozwijania swoich talentów muzycznych na 

zajęciach muzycznych i tanecznych. Przedszkole i Żłobek bierze udział w wielu akcjach 

promującej zdrowie m.in. „Zdrowe ząbki mamy- marchewkę zajadamy”, „Zdrowo jemy-

zdrowo rośniemy”. 

 

Mocne strony przedszkola i żłobka Elemelek: 

 

 dobra lokalizacja placówki, w otoczeniu zieleni a za razem w centrum miasta, 

 bezpieczne, przestronne i estetyczne sale z wentylacją mechaniczną i filtrami 

powietrza, 

 wykwalifikowana kadra tworzona przez kreatywnych nauczycieli kochających pracę z 

dziećmi, 

 troskliwa opieka z indywidualnym podejściem, 

 atmosfera oparta na życzliwości i współpracy, 

 nauka przez działanie, twórczą zabawę i kreatywne myślenie, 

3 



 bogate i kreatywne kalendarium uroczystości, 

 realizacja autorskich programów edukacyjnych, 

 dobra znajomość środowiska rodzinnego, 

 atrakcyjna oferta edukacyjna dla dzieci i środowiska rodzinnego, 

 stwarzanie warunków do wyrównywania szans edukacyjnych u dzieci, 

 szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym. 

 

Ogólne cele koncepcji przedszkola: 

 przedszkole organizuje procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci w sposób 

sprzyjający uczeniu się, 

 dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, 

 respektowane są normy społeczne, 

 przedszkole wspomaga rozwój dzieci,  

 nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych, 

 przedszkole promuje wartość wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym, 

 rodzice są partnerami przedszkola, 

 przedszkole jest miejscem aktywnego rozwoju dzieci, ich osobowości, umiejętności 

oraz pasji, 

 przedszkole wspiera dzieci w ich indywidualnym rozwoju oraz w rozwijaniu 

uzdolnień, 

 przedszkole realizuje wychowanie dzieci do wartości, by lepiej orientowały się, co jest 

dobre, a co złe. 

 

Misja 

Misją Żłobka i Przedszkola Elemelek jest zapewnienie każdemu dziecku wszechstronnego 

indywidualnego, twórczego rozwoju, z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, 

poznawczej, emocjonalnej i społecznej, bez nacisków i przymusu, a poprzez rozbudzanie 

ciekawości i zaspokojenie naturalnej potrzeby poznania otaczającego świata. Głównym 

założeniem pracy Przedszkola i Żłobka Elemelek jest przede wszystkim indywidualne 

podejście do zdolności i możliwości każdego dziecka oraz jego aktywności ruchowej, 

muzycznej, werbalnej, plastycznej i teatralnej. Rozwijanie postaw twórczych wychowanków 

poprzez stosowanie aktywnych metod pracy, umożliwienie kontaktów ze sztuką, pomoc w 
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rozwijaniu takich cech jak: śmiałość, otwartość, kreatywność, wiara we własne możliwości, 

wrażliwość, tolerancję i koleżeństwo – jest naszych najważniejszym priorytetem.  

 

Wizja 

Żłobek i Przedszkole Elemelek jest otwarte na oczekiwania i potrzeby dzieci i rodziców, 

promuje działania twórcze, wrażliwe na drugiego człowieka, piękno otaczającego świata, 

muzykę i sztukę.  

Kierunki realizacji koncepcji pracy: 

1. Wspomaganie rozwoju dzieci z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy 

i środków edukacyjnych. 

2. Promocja zdrowia i aktywności ruchowej. 

3. Edukacja przez sztukę, kulturę swojego regionu, budzenie patriotyzmu. 

4. Promocja wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym. 

 

Sylwetka absolwenta przedszkola 

Dziecko kończące przedszkole: 

 jest dobrze przygotowane do roli ucznia, 

 potrafi funkcjonować w nowym środowisku, 

 potrafi radzić sobie w różnych trudnych sytuacjach. 

 

Dziecko: 

 współdziała w grupie, 

 jest samodzielne, 

 jest kulturalne – zna dobre maniery, 

 posiada podstawową wiedzę o świecie, 

 potrafi wyrażać swoje uczucia, panuje nad emocjami, 

 porozumiewa się z dorosłymi i rówieśnikami, 

 przestrzega praw i wywiązuje się z obowiązków, 

 przestrzega norm i zasad społecznych, 

 ma bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i ich ochronie, 

 odróżnia dobro od zła, 

 jest tolerancyjne i otwarte na potrzeby drugiego człowieka, 

 ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem. 
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Promocja przedszkola  

Jako placówka oświatowa przedszkole musi zabiegać o swoją pozycję i dobrą opinię wśród 

rodziców oraz w środowisku lokalnym. Od tego, jak placówka jest postrzegana, zależy liczba 

chętnych dzieci uczęszczających do przedszkola. Od otwarcia przedszkola i żłobka Elemelek 

liczba chętnych dzieci jest większa niż liczba miejsc jaką dysponuje placówka. Elemelek jest 

promowane poprzez prowadzenie strony internetowej i redagowanie facebooka.  

Ponadto działania promocyjne obejmują: 

 organizowanie uroczystości okolicznościowych i integracyjnych dla środowiska 

rodzinnego, 

 regularne występy, 

 udział dzieci w konkursach miejskich i ogólnopolskich, 

 dzielenie się sukcesami na łamach prasy lokalnej i ogólnopolskiej, 

 realizację innowacji pedagogicznych, 

 opracowanie autorskich programów edukacyjnych. 

 

Preferowane metody pracy przedszkola 

W przedszkolu umożliwia się dzieciom aktywność poznawczą i twórczą oraz wspiera rozwój 

ich zainteresowań i talentów. Stosuje się tradycyjne rozwiązania metodyczne w pracy 

z dziećmi oraz metody innowacyjne, m.in.: 

 system edukacji przez ruch D. Dziamskiej,  

 ruch rozwijający Weroniki Sherborne 

 drama 

 metoda Marii Montessori 

 elementy Planu Daltońskiego 

 twórcze metody aktywności ruchowej,  

 Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,  

 czynnościowe nauczanie matematyki,  

 metody aktywizujące i twórczego myślenia,  

 zabawy badawcze i doświadczenia,  

 pedagogikę zabawy KLANZA,  

 metodę odimiennej nauki czytania I. Majchrzak.  
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Zasady współpracy zespołu pedagogicznego 

W przedszkolu panuje pogodna atmosfera, a życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką 

wszystkie dzieci. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna posiada umiejętność 

prowadzenia zajęć w taki sposób, aby zainteresować i zaktywizować dzieci. Prowadzone 

zajęcia i sytuacje edukacyjne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci. 

Nauczyciele współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą, wspólnie analizują pojawiające 

się problemy. W celu zapewnienia optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów 

rozwojowych każdego dziecka nauczyciele monitorują indywidualny rozwój podopiecznych, 

prowadząc systematyczne obserwacje. Nauczyciele diagnozują gotowość szkolną dzieci 

i w zależności od wyników badania prowadzą zajęcia wspomagające i korygujące rozwój 

dziecka oraz udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

Zasady współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym 

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami oraz instytucjami działającymi w lokalnym 

środowisku, a także z instytucjami działającymi na rzecz dzieci, w tym o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci, 

udzielają wskazówek pomocnych w radzeniu sobie z pojawiającymi się trudnościami 

wychowawczymi lub/i edukacyjnymi ich dzieci. 

 

Preferowane formy współpracy z rodzicami obejmują: 

 zebrania ogólne i grupowe, 

 zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci, 

 konsultacje i porady indywidualne, 

 kącik dla rodziców (informacje, eksponowanie prac), 

 zajęcia otwarte dla rodziców, 

 uroczystości, konkursy, np. pasowanie na przedszkolaka, mikołajki, spotkania świąteczne, 

spotkania z dziadkami, bale karnawałowe, pierwszy dzień wiosny, Dzień Polskiej 

Niezapominajki, Dzień Ziemi, Dzień Mamy i Taty, pożegnanie przedszkola. 

 

Kierunki planowanych zmian: 

1. Doskonalenie systemu wspomagania rozwoju dziecka i udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Promocja zdrowia, aktywności ruchowej i zdrowego żywienia. 
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3. Realizacja nowatorstwa pedagogicznego. 

4. Wychowanie do wartości oparte na poszanowaniu norm i zasad. 

5. Wychowanie przez sztukę i rozwijanie aktywności twórczej. 

6. Doskonalenie systemu współpracy z rodzicami i środowiskiem. 

7. Doskonalenie funkcjonowania zespołów w pracy przedszkola. 

8. Promocja przedszkola i sprawny system obiegu informacji. 


