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Główne założenia koncepcji pracy przedszkola 
1. Dobro i rozwój każdego dziecka na wszystkich płaszczyznach umysłowej, fizycznej 

i duchowej, 

2. Obserwacja i diagnoza, rozpoznawanie potrzeb i możliwości dziecka, 

3. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania,  

4. Zabawa  i potrzeba ruchu jako podstawowa działalność dziecka, 

5. Wychowanie do wartości chrześcijańskich,  

6. Szacunek do godności dziecka, respektowanie jego tożsamości, wychowanie  

do odpowiedzialności, 

7. Bezpieczeństwo, opieka, samodzielność dzieci, 

8. Współpraca i wsparcie rodziców w wychowaniu, 

9. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami, 

10.  Zachowanie tradycji. 

 

 

Misja  Przedszkola 
Misja Placówki, jako pewnego rodzaju odpowiedzialne zadanie, które Przedszkole ma 

do wypełnienia wobec powierzonych sobie dzieci, rodziców i środowiska społecznego 

wypływa bezpośrednio z duchowości franciszkańskiej Zgromadzenia oraz z misji Patronów 

Przedszkola, którymi są Aniołowie Stróżowie. Stąd też przyjmuje się, że odniesieniem dla 

programu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego realizowanego przez Przedszkole 

im. Aniołów Stróżów oraz dla całokształtu działań podejmowanych w Przedszkolu jest 

system wartości chrześcijańskich, głoszonych przez Kościół Katolicki, zagłębianie się 

w posłannictwo Aniołów Stróżów w naszym życiu. Do tych wartości należą: miłość Boga 

i bliźniego, braterstwo, przebaczenie, prawdziwa radość i pokój, szacunek do wszystkich 

stworzeń oraz personalizm. „W rodzinie, wspólnocie osób, szczególną troską winno być otoczone 

dziecko; należy rozwijać głęboki szacunek dla jego godności osobistej, oraz ze czcią i wielkodusznie 

służyć jego prawom. Odnosi się to do każdego dziecka, ale szczególnie ważkie staje się wobec dziecka 

małego, wymagającego opieki całkowitej, (…) zaznaczył Jan Paweł II w adhortacji o 

rodzinieFamiliaris consortion. 26. 

Przedszkole jest wspólnotą dzieci, rodziców, sióstr Pasterzanek i innych pracowników 

przedszkola. Wspólnota ta wyrasta ze zgodnego współdziałania Kościoła, domu i Przedszkola 

w trosce o dobre wychowanie dzieci i formację duchową rodzin. Placówka wspiera 

wychowawczą rolę rodziny wobec swoich dzieci. Macierzyńska troska Sióstr o powierzonych 

opiece i wychowaniu dzieci na wzór Matki Dobrego Pasterza, wypływa z charyzmatu 
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Zgromadzenia. Formacja religijna i duchowa dzieci oraz ich rodzin stanowi priorytet 

działalności Przedszkola, ponieważ rozwój wiary, a także życie moralne jest bezcenną 

pomocą w wychowaniu dzieci oraz prawidłowym kształtowaniu więzi w rodzinie opartych na 

miłości, szacunku, życzliwości, zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa.  

Dziecko w Przedszkolu ma ponadto zapewnioną właściwą opiekę i pomoc. Jest 

wychowywane do miłości, czynienia dobra i budowania pokoju oraz odpowiedzialności  

za swoje czyny. Ma zapewnione  przygotowanie do obowiązku szkolnego.  

Proces wychowawczy w Przedszkolu opiera się na osobowej relacji nauczyciela 

i dziecka oraz świadectwie życia dawanym dzieciom przez nauczycieli i innych pracowników 

Przedszkola, a nade wszystko samych rodziców, ponieważ to oni są pierwszymi i głównymi 

wychowawcami swoich dzieci.  

1. Dobro i rozwój każdego dziecka na wszystkich płaszczyznach umysłowej, fizycznej 

i duchowej 

W całokształcie naszej pracy na pierwszym miejscu stawiamy dziecko i jego dobro 

uwzględniając jego potrzeby i możliwości rozwojowe. Pomagamy dziecku tworzyć jego 

własną i niepowtarzalną osobowość. Nauczycielki w swojej pracy kierują się myślą św. Jana 

Pawła II „Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa, nadzieją, która ciągle kwitnie, 

przyszłością, która bez przerwy się otwiera”. Dzieci potrzebują miłości i akceptacji, potrzebna 

jest „strategia świadectwa” tzw. Personalny symbol wartości w Biblii, historii, literaturze  

i  codziennym życiu odnajdujemy wzorce osobowe. Wzorcem ma  też być przede wszystkim 

nauczyciel. Nauczycielki  z dziećmi bawią się, pracują w ogrodzie.  

 dzieci mają prawo decydowania w przedszkolu: wybierają zabawy , tematykę  

w kąciku zainteresowań 

 tematy kompleksowe są układane pod zainteresowania i pasję dzieci (dinozaury, 

kosmos, podróże po świecie, samoloty, niezwykłe budowle, nowe technologie i 

rodzaje samolotów 

 profilaktyka prozdrowotna – wdrażanie dzieci do zdrowego stylu życia i 

odżywiania 

 profilaktyka dyskryminacji – przybliżanie dzieciom pozytywnych wzorów 

osobowych z Biblii, literatury tak by wiedziały że, nie należy chwalić się 

bogactwem i dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych 

warunkach, a także nie należy wyszydzać i szykanować innych 

 

2. Obserwacja i diagnoza, rozpoznawanie indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, 

 prowadzimy działalność diagnostyczno-terapeutyczną (obserwacje 

pedagogiczne, diagnoza przedszkolna, pomoc psychologiczno-pedagogiczna) 

umożliwiamy dzieciom przygotowanie do podjęcia do nauki w szkole ( Karta  

- informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej) 

 dominuje wzmocnienie pozytywne dzieci, dzieci są raczej nagradzane przez 

aprobatę, pochwałę, nie stosuje się w przedszkolu kar;dzieci ponoszą 

konsekwencje swoich czynów 

 przedszkole organizuje konkursy recytatorskie, plastyczno- techniczne 

(różaniec, choinki na święta, jajka wielkanocnego, kukiełki), Muzyczny 

Koncert Życzeń 
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 wszystkie dzieci występują podczas imprez i uroczystości w przedszkolu, nie 

wybiera się dzieci lepszych, tylko angażuje się wszystkie według możliwości 

 eksponowanie piękna i pozytywnych wartości poprzez wystawę prac dzieci, 

dyplomów, wystawy konstrukcji z klocków i rysunków wykonanych podczas 

zabaw swobodnych 

 

 

3. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania,  

Czas ofiarowany dziecku nie jest czasem zmarnowanym. Naszym przedszkolakom ofiarujemy go jak 

najwięcej, pamiętając, ze każdy przedszkolak jest inny. Podstawowe kroki w procesie 

indywidualizacji nauczania i wychowania w naszym przedszkolu: 

 systematycznie prowadzona  obserwacja i diagnoza dziecka (karty obserwacji, badanie dojrzałości 

szkolnej) 

 sukcesywnie i mądrze udzielanie pomocy (rozmowy z rodzicami) 

 uwzględnianie osobowości dziecka i jego możliwości podczas zajęć i zabaw (potrzeby, 

możliwości i zainteresowania dziecka, planujemy aktywność dziecka) 
PRZYKŁADY INDYWIDUALIZACJI: 

wspomaganie nabywania umiejętności społecznych (przypominanie i respektowanie umów np. piktogramy, 

Kodeks Przedszkola) 

 ćwiczenia rozwijające orientację w schemacie ciała (wiem, jak wyglądam, ćwiczenia ruchowo-słuchowe: 

zabawa ze śpiewem „Do przodu prawą rączkę daj”, „ Pingwin”, „Stonoga”) 

 Wspomaganie rozwoju mowy i kształtowanie umiejętności porozumiewania się z innymi (ćwiczenia 

oddechowe, ćwiczenia narządów mowy, ćwiczenia logopedyczne, rozwijanie mowy czynnej i biernej – 

zbogacanie słownika) 

 Ćwiczenia usprawniające motorykę rąk, dłoni i palców (malowanie, rysowanie, wydzieranie, stemplowanie, 

lepienie, ćwiczenia grafomotoryczne) 

 Wspomaganie dzieci  w rozwoju percepcji wzrokowej (stwarzanie sytuacji zadaniowych, kształtowanie 

spostrzegawczości – układanki, ćwiczenia na materiale obrazkowym) 

 Wspomaganie dzieci w rozwoju nabywania gotowości do nauki czytania i pisania (zabawy i sytuacje 

zadaniowe pomagające dzieciom rozumieć sens kodowania i dekodowania informacji, zabawy i ćwiczenia 

rozbudzające w dzieciach zainteresowanie książką i czytaniem,  zabawy i ćwiczenia grafomotoryczne 

przygotowujące dziecko do gotowości czytania i pisania) 

 Wspomaganie dzieci w rozwoju umysłowego w ramach edukacji matematycznej (zabawy i sytuacje 

zadaniowe sprzyjające doskonaleniu umiejętności liczenia, zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające ustaleniu 

równoliczności,) 

4. Zabawa i potrzeba ruchu jako podstawowa działalność dziecka, 

Zabawa jest wykorzystywana podczas zajęć jako jego aktywne i twórcze uczestnictwo 

w przyswajaniu poznawanych treści 

 umożliwienie dzieciom spontanicznych zabaw 

 wzbogacanie dzieci poprzez odpowiednie zabawki do manipulacji i 

konstruowania 

 organizowanie zabaw tematycznych, ruchowych 

 baza przedszkola jest dostosowana do bezpiecznej i spontanicznej zabawy 

 nauczycielki  wzbogacają zabawy dzieci poprzez wprowadzenie ciekawie 

opracowanych tematów kompleksowych do których odpowiednio 

dostosowują kąciki zainteresowań 

 duża ilość zabaw ruchowych - ćwiczenia poranne, gimnastyczne, zabawy 

ruchowe – R. Labana, W. Sherborne, C. Orffa, P. Denisona, zajęcia taneczne, 

tańce wg Klanzy, zajęcia z pedagogiki cyrku, spacery, wycieczki, obserwacje 



5 
 

przyrodnicze, turystyczne, gospodarstwo agroturystyczne w Szaflarach, 

Krempachach. 

 ruch na świeżym powietrzu 

 organizowanie dni związanych z projektami np. Dzień Kosmosu, Dzień 

Wojska, Dzień Misia, Dzień Ziemniaka i Marchewki, i inne. 

5. Wychowanie do wartości chrześcijańskich, 

Głównym celem naszej pracy jest budowanie chrześcijańskiego systemu wartości 

przekazywanych w procesie integralnego wpływu wychowawczego z zachowaniem tradycji 

narodowych, ludowych, i ścisłą współpracą z rodziną wychowanków (wychowanie religijne, 

patriotyczne łącznie z wychowaniem fizycznym, umysłowym i społecznym) ukierunkowanie 

dzieci na wartości najwyższe – dobro, prawda i piękno. 

 - przywiązujemy wagę do wrażliwości estetycznej:  (koncert absolwentów  

ze szkoły muzycznej – pianino, wiolonczela); 

 uwrażliwienie na piękno otaczającego świata, kontakt ze sztuką ludową 

 uczestnictwo w rekolekcjach wielkopostnych 

 uwzględniamy w planach pracy pory roku, w salach są kąciki przyrody 

 

6. Szacunek do godności dziecka, respektowanie jego tożsamości, wychowanie do 

odpowiedzialności, 

 każdemu dziecku zapewnia się poszanowanie jego godności i respektowanie 

tożsamości, podejmuje się działania na rzecz kształtowania poczucia własnej 

wartości dziecka, wprowadza podstawowe zasady funkcjonowania w grupach 

społecznych przez ustalenie praw i obowiązków oraz naukę ich respektowania. 

Dzieci uczą się zgodnego współdziałania w grupie, co daje im możliwość 

docenienia wartości pracy zespołowej. 

 wiodącą metodą w naszej pracy z dzieckiem jest strategia świadectwa tzw. 

personalny symbol wartości. W Biblii, historii, literaturze i codziennym życiu 

odnajdujemy wzorce osobowe. Wzorcem ma być przede wszystkim nauczyciel.  

 nauczycielki traktują dzieci z szacunkiem 

 

7. Bezpieczeństwo, opieka, samodzielność dzieci, 

 

 miesiąc adaptacyjny w którym dzieci zaczynają samodzielnie funkcjonować,  

niezależnie od rodziców pod czujnym okiem nauczyciela, przyjazna i rodzinna 

atmosfera 

 wspólne poranki i popołudnia, które budują więzi i dają poczucie bezpieczeństwa 

(starsze dzieci opiekują się młodszymi) 

 przestrzeganie w przedszkolu procedur dotyczących bezpieczeństwa dziecka, 

wyjście z dziećmi na przedszkolny plac zabaw, organizowanie spacerów  

i wycieczek, przyprowadzania i odbierania dziecka, 

 pozytywne wzmacnianie poprzez chwalenie, wyrażenie aprobaty 

 dzieci nie są wyręczane tylko motywowane do przezwyciężania trudności  

w wykonywaniu podstawowych czynności i zachęcane do  samodzielności  

w czasie posiłku, w łazience, w czasie ubierania, mycia zębów, sprzątania, 
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 angażowane są podczas zajęć organizowanych (wypowiadają się, przygotowują 

pomoce do zajęć, pomagają kolegom wolniej pracującym, pełnią dyżury, 

organizują swoje zajęcia, proszą o pomoc, kiedy sobie nie radzą); 

 przedszkole stwarza sytuacje, w których dzieci mają możliwość ćwiczenia 

samodzielności podczas codziennych zajęć i czynności (samodzielne przebieranie 

się i ubieranie – wyjście na plac zabaw; samodzielne sprzątanie zabawek; 

 możliwość wyboru zabawy, zadania, ćwiczenia w których chcą uczestniczyć 

 stworzenie odpowiednich warunków do rozwijania: sprawności ruchowej (sprzęty, 

przybory), sprawności manualnej (kącik plastyczny – w każdej chwili mogą 

korzystać z kredek, nożyczek, papieru kolorowego) 

 zachęcenie, aby uczyły się od siebie nawzajem (tutoring) 

 stosowanie metod aktywizujących – (metoda Dobrego Dtartu M. Bogdanowicz, 

metodyka nauczania wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, twórcze metody aktywności 

ruchowej: C. Offra,R. Labana, W. Sherborne, kinezjologia edukacyjna 

P.Dennisona, pedagogika zabawy, pedagogika zabawy – Klanza, aktywne 

słuchanie muzyki Batti Strauss, pedagogika cyrku) 

 

8. Współpraca i wsparcie rodziców w wychowaniu, 

 rodzinna atmosfera panująca w przedszkolu 

 - poszukiwanie efektywnych sposobów komunikacji  z rodzicami 

 pełnienie funkcji doradczej i wspierającej działania rodziców w trosce o jednolite 

oddziaływania wychowawcze 

 uczestnictwo rodziców w tygodniu adaptacyjnym 

 udział w uroczystościach przedszkolnych m.in.: np. w święcie Patronalnym 

Przedszkola, Jasełka i Spotkanie Opłatkowe, Dzień Mamy i Taty,  

 warsztaty plastyczne 

 prowadzenie zajęć przez rodziców – dzień góralski, zawody naszych rodziców – 

poznajemy różne zawody 

 kolędowanie po góralsku 

 udział rodziców i dzieci  w konkursach np. choinka na święta, wykonanie różańca 

 zajęcia otwarte z rodzicami 

 wspólne wycieczki – poczta, lodowisko (Nowy Targ), w góry, na basen (Szaflary, 

Nowy Targ), wyjazd na narty – Białka 

  

9. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami, 

 dostosowanie pracy przedszkola do potrzeb środowiska lokalnego 

 odpowiedź na potrzeby religijne środowiska, które pragnie wychowywać 

dzieci w duchu wartości chrześcijańskich 

 współpraca z przedszkolem Gminnym (teatrzyki, Spartakiada Sportowa) 

 praktyki studentów – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 

 

10. Zachowanie tradycji. 

Podtrzymywanie poczucia tożsamości regionalnej, narodowej, patriotycznej  

i religijnej.  
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Pielęgnowanie przynależności rodzinnej,  

 budowanie przynależności do wspólnoty przedszkola (wspólne poranki  

i popołudnia, które integrują dzieci, wspólne akademie, bal karnawałowy, 

wycieczki (na Dzień Dziecka), uroczystości (Święto Patronalne Przedszkola) 

 przynależność religijna – pielęgnowanie tradycji chrześcijańskich, świąteczny 

plan dnia i tygodnia związany jest z okresami roku liturgicznego, wspólna 

modlitwa, rekolekcje, pielgrzymki (Anielskie Wiktorówki), konkursy (choinki, 

różańce),zasady i wzory czerpane z Biblii 

 przynależność regionalna – uwzględnianie w planach tematów związanych  

z regionem góralskim (nauka tańców np. Krakowiak, nauka pieśni ludowych), 

pielęgnowanie tradycji świątecznych (szopki, palmy), wycieczka  

do kościoła parafialnego i spacery po okolicy. 

 przynależność narodowa - pielęgnowanie świąt narodowych przez świętowanie 

dnia  biało -  czerwonych w przedszkolu:listopad – udział dzieci w koncercie 

patriotycznym w MOK, opracowanie tematów kompleksowych o temacie 

POLSKA, przyjazd teatrzyku Art.-Re z przedstawieniem pt. „Wars i Sawa” 

 

Przedszkole ze swej strony jest otwarte na współpracę, dla dobra i jedności działań 

wychowawczych dzieci. Misją wychowania wPrzedszkolu Zgromadzenia Służebnic Matki 

Dobrego Pasterza jest doprowadzenie, każdego osobiście i we wspólnocie z innymi  

do przyjaźni z Bogiem i ze sobą nawzajem. Chodzi o to, by człowiek, który został stworzony 

na obraz i podobieństwo Boże, żył pełnią tej godności i osiągnął świętość zgodnie 

z zamysłem oraz planem Boga. 

 

Misja Przedszkola pozostaje w stanie nieustannego poszukiwania wobec nowych 

wyzwań. Będąc zawsze taka sama, przyjmuje nowe formy. Misja nigdy nie jest oczywistością 

zamkniętą. 

 

Wizja Przedszkola 
  Nasze Przedszkole dąży do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka 

poprzez działalność dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą, kompensacyjną, poprzez 

stworzenie przyjaznej atmosfery bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku. 

 Przedszkole, jako placówka katolicka realizuje cele i zadania określone w Podstawie 

Programowej Wychowania Przedszkolnego i w Statucie Przedszkola, przyjmując za podstawę 

chrześcijański system wartości.Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole  

i rozwija ich kompetencje poznawcze oraz zainteresowania. Dzieci zdobywają wiedzę 

poprzez aktywne poszukiwanie i odkrywanie otaczającej rzeczywistości. Praktycznych 

umiejętności  nabywają w toku działania, są także zachęcane do twórczego rozwiązywania 

zaistniałych problemów. Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju  

w aspektach: społecznym, przyrodniczym, kulturowym, ekonomicznym, duchowym. Dzieci 

uczą się troski o zdrowiewłasne i innych, zachęca się je do aktywności ruchowej  

i poznawczej w naturalnym otoczeniu. Dzięki temu obserwują i badają przyrodę, odkrywają 

mądrość jej praw, uczą się racjonalnie korzystać z jej zasobów naturalnych dla zdrowia  



8 
 

i zaspokojenia własnych potrzeb, jak i innych. Oferta zajęć jest modyfikowana i umożliwia 

rozwój zainteresowań dziecka. W trosce o rozwój ruchowy w Przedszkolu systematycznie 

korzysta się z przedszkolnego placu zabaw. Dzieci uczestniczą w spacerach, wycieczkach, 

zabawach na powietrzu w ciągu całego roku szkolnego. We wszystkich grupach prowadzona 

jest katecheza i zajęcia z rytmiki. 

 Każdemu dziecku niezależnie od przekonań rodziców, zapewnia się poszanowanie 

jego godności i respektowanie tożsamości. Placówka podejmuje działania na rzecz 

kształtowania poczucia własnej wartości dziecka. Wprowadza podstawowe zasady 

funkcjonowania w grupach społecznych przez ustalenie praw i obowiązków oraz naukę ich 

respektowania. Dzieci uczą się zgodnego współdziałania w grupie, co daje im możliwość 

doceniania wartości pracy zespołowej. 

 Przedszkole tworzy dzieciom bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. 

Dzieci rozumieją i szanują podstawowe wartości  ogólnoludzkie i chrześcijańskie. Znają 

swoją godność Dziecka Bożego; wiarę w Boga potrafią wyrażać w modlitwie oraz 

w codziennych sytuacjach życiowych. Przedszkole prowadzi planowy proces wychowawczy 

oparty na najważniejszych wartościach: prawdy, odróżniania dobra od zła, piękna, miłości do 

Boga, ludzi, przyrody, ojczyzny; przyjaźni, współdziałania z innymi, odpowiedzialności, 

szacunku, tolerancji. Kształtowanie tożsamości narodowej i kulturowej dziecka oparte jest na 

tradycjach rodzinnych oraz kulturze naszego regionu i narodu. 

 Nauczyciele prezentują w codziennej praktyce pedagogicznej postawę 

chrześcijańskiego wychowawcy. Prowadzą indywidualne obserwacje pedagogiczne mające na 

celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych wychowanków, zapewnienie najlepszych 

warunków do osiągnięcia gotowości szkolnej i dokumentują te obserwacje. Nauczyciele 

współpracują ze sobą. Wspólnie rozwiązują problemy i wspomagają się na wszystkich 

poziomach: Zespół Pedagogiczny, edukacja, współpraca z rodzicami, planowanie pracy 

z dziećmi, samokształcenie. Działania nauczycieli dostosowane są do możliwości i  potrzeb 

rozwojowych dzieci. Nauczyciele przestrzegają zasad bezpieczeństwa. 

 Przedszkole współpracuje z rodzicami w zakresie wychowania dzieci. Rodzice 

aktywnie uczestniczą w podejmowanych przez Przedszkole działaniach. Rodzice są 

informowani o postępach dziecka i współpracują z nauczycielem w zakresie udzielania 

dodatkowych informacji o swoim dziecku.  

 Diagnoza przedszkolna – prowadzana jest analiza w celu przedstawienia rodzicom 

gotowości ich dziecka do podjęcia nauki w szkole, wspomaganie i korygowanie rozwoju 

dziecka przez nauczyciela, ewentualnego skierowania do poradni psychologiczno–

pedagogicznej. 

 Przedszkole posiada ofertę zajęć dodatkowych: zajęcia taneczno–rytmiczne, język 

angielski, logopedia, katecheza, zajęcia komputerowe, pedagogiki cyrku 

 Przedszkole bierze udział w konkursach: Akademii Aquafresh, Buliba – konkurs 

ekologiczny, Konkursy organizowane przez czasopismo „Bliżej Przedszkola”, konkurs 

Poszukiwacze Przygód,  

Koncertach: Patriotycznym, Szaflarzański Koncert Kolęd, Wiosenny Koncert Talentów, Miś 

Haribo podbija Kosmos i inne. 

 Przedszkole współpracuje z instytucjami środowiska lokalnego:  

 Przedszkole Gminne w Szaflarach , 
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 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Augustyna Suskiego w Szaflarach,  

 Parafia św. Andrzeja w Szaflarach,  

 Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Szaflary – 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Szaflarach,  

 Gabinet stomatologiczny w Szaflarach,  

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Targu,  

 Teatr „Bajka” z Nowego Sącza,  

 Teatr „Baśniowa Kapela” z Jerzmanowic 

 Teatr „Art. –Re” z Krakowa, 

 Teatr ewangelizacyjny „Eden” z Wieliczki  

  Zespół góralski„Jazgot” Pana Jana Trebuni,członka zespołu „Trebunie-Tutki”, 

 Pani Maria Wnęk – mgr  sztuki; choreograf 

 Pan Adam Łachut – informatyk 

 Pani Bożena Furczoń – właścicielka Restaurcji „Zadyma” 

 Artyści ludowi: Józef Cachro, Ludwina Jarząbek 

 Liceum Ogólnokształcące – klasa o profilu wojskowym w Nowym Targu  

 Rodzinny Dom Dziecka „Pokój i Dobro” 

 Związek Dużych Rodzin (3+ Gmina Szaflary) 

 Piekarnia Fąfrowicz 

 Schola Gaudentti 

 Pan Jan Krzysztofek – fotograf  

 Policja, Wydział Ruchu Drogowego w Nowym Targu 

  inne. 

 

Uroczystości w Przedszkolu 

 Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego połączone ze Mszą św.; 

 Pasowanie na Przedszkolaka; 

 Święto patronalne Przedszkola połączone z występem dzieci, Mszą św. 

i świętowaniem przy stole; 

 Roraty  

 Spotkanie z Mikołajem; 

 Jasełka w grupach, dzielenie się opłatkiem i poczęstunek; 

 Dzień Babci i Dziadka – święto w przedszkolu połączone z występami wnucząt, 

Eucharystią w intencji Dziadków, świętowanie przy stole; 

 Kolędowanie po góralsku; 

 Szaflarzańskie kolędowanie w kościele parafialnym; 

 Bal karnawałowy; Bal Wszystkich Świętych 

 Ferie bajkowe 

 Zajączek wielkanocny; 

 Pielgrzymka Rodzinna do wybranego sanktuarium; 
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 Spotkanie Absolwentów Przedszkola połączona z Eucharystią i poczęstunkiem 

oraz zabawą; 

 Dzień Mamy i Taty, występy dzieci i Msza św.; 

 Dzień Dziecka; 

 Festyn Rodzinny – występ Teatrzyku Anielskiego „Mama – Tata”; 

 Cykl spotkań z ciekawymi ludźmi, np. poetka góralska, gawędziarka, policjant, 

pielęgniarka, starsi mieszkańcy wsi; 

 Pożegnanie dzieci które odchodzą do szkoły; 

 Zakończenie roku i Msza św. dziękczynna. 

 

Mocne strony Przedszkola 

 Rodzinna atmosfera w Przedszkolu; 

 Indywidualne podejście do możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka; 

 Rodzinny charakter wszystkich uroczystości w  Przedszkolu; 

 Współpraca z rodzicami i ich zadowolenie; 

 Dobra baza pomocy dydaktycznych; 

 Spotkania teatralne dla dzieci w Przedszkolu; 

 Sukcesy absolwentów Przedszkola. 

 Teren przedszkola – daleko od drogi głównej, duży plac zabaw, zieleń, blisko 

rzeki 

 

Sylwetka naszego absolwenta 
Św. Jan Paweł II powiedział: „Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa, nadzieją, która 

ciągle kwitnie, przyszłością,która bez przerwy się otwiera.” Słowa te są inspiracją do 

kształtowania sylwetki naszego Absolwenta, który: 

 Posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej wychowania 

przedszkolnego, 

 aktywnie podejmuje działanie, lubi działania twórcze, 

 aktywnie uczestniczy we Mszy św. i nabożeństwach, 

 używa w życiu codziennym  pozdrowień chrześcijańskich, potrafi kulturalnie zwracać się 

do innych, używa zwrotów grzecznościowych , 

 wyraża artystyczne formy przekazu za pomocą ekspresji słownej, plastycznej 

i muzycznej, 

 dostrzega dobro, piękno, prawdę w postępowaniu swoim i innych,  

 jest otwarty dostrzega i rozumie potrzeby innych – akceptuje ich odrębność, 

 rozumie i przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie, 

 ma poczucie własnej wartości, wiarę we własne siły, możliwości i umiejętności, 

 potrafi nazwać nazywać, wyrażać swoje uczucia i emocje, potrzeby i oczekiwania, a także 

dostrzega je u innych, 

 jest samodzielny i odpowiedzialny,  potrafi dokonać wyboru wartości i uzasadnić wybór, 

 analizuje i koryguje błędne wybory, stara się przyjmować porażki, 
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 potrafi cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy innych, 

 zna i akceptuje zasady zdrowego odżywiania,  

 zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych, potrafi unikać 

zagrożeń, 

 zna numery telefonów alarmowych, potrafi się zachować w sytuacjach zagrożenia: 

pożaru, ewakuacji budynku 

 zna i respektuje normy społeczne, 

 szanuje pracę swoją i innych,  

 przestrzega zasad wprowadzonych w przedszkolu 

 ma poczucie przynależności narodowej i regionalnej, zna i szanuje swoją Ojczyznę – 

poznaje jej historię, kulturę i tradycję. 

 

Procesy zachodzące w Przedszkolu 
 Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego dziecka poprzez 

systematyczne obserwacje w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia 

sukcesów rozwojowych.  

 Przedszkole diagnozuje gotowość szkolną dzieci i w zależności od wyników badania 

prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka.  

 Oferta zajęć prowadzonych w Przedszkolu zapewnia realizację Podstawy 

Programowej wychowania przedszkolnego. Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia 

dzieciom rozwój zainteresowań i indywidualnych talentów. Stosowane są różne rozwiązania 

metodyczne m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody aktywizujące, wspomaganie 

twórczego myślenia. Nauczyciele współpracują ze sobą i własnym przykładem potwierdzają 

głoszone wartości i odpowiedzialnego wywiązania się z obowiązków.  

 Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji założeń koncepcji, która jest 

modyfikowana w razie konieczności. Odbywa się to przez coroczną analizę jakości pracy 

Przedszkola oraz budowanie i realizację planów pracy na kolejny rok z wykorzystaniem 

priorytetów określonych w koncepcji. Rodzice biorą udział w modyfikowaniu koncepcji 

pracy przedszkola. Swoje wnioski, propozycje mogą zgłaszać w rozmach indywidualnych z 

dyrektorem, nauczycielami, na spotkaniach, telefonicznie, drogą mailową. 

 

Funkcjonowanie Przedszkola w środowisku lokalnym 
 Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji 

swojej pracy. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowaniu dzieci i pokonywaniu trudności 

wychowawczych i edukacyjnych. Placówka dba o częste kontakty i współpracę z rodzicami. 

Organizuje zajęcia dodatkowe, konkursy rodzinne, konferencje, wysyła ciekawe artykuły na e-mail 

(np. halowe en, niewinność dzieci), czy w formie papierowe w Kąciku dla Rodziców 

 Kalendarz wydarzeń i uroczystości przedszkolnych pozostaje w ścisłym związku 

z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi.  

 Przedszkole podkreśla swoją odrębność przez wypracowanie i pielęgnowanie własnych 

tradycji. W środowisku lokalnym promuje swoje działanie oraz ideę zrównoważonego 

i wszechstronnego rozwoju. 

 



12 
 

 

Baza Przedszkola 
 Pomieszczenia przedszkolne, pomoce i  środki dydaktyczne pozwalają na realizację 

przyjętych programów i mają na uwadze wspomaganie i rozwój dziecka. Wyposażenie 

przedszkolne jest uzupełniane w zależności od potrzeb, które umożliwiają wszechstronny 

rozwój dzieci. Natomiast teren przedszkolny sprzyja zabawom i obserwacjom przyrodniczym. 

Dzieci maja do dyspozycji duży plac zabaw wyposażony wsprzęt do zabawy. 

Rodzicom proponujemy: 

 Zebrania grupowe; konferencje, warsztaty, zajęcia otwarte 

 Rozmowy indywidualne, 

 Gazetki grupowe i kącik dla rodziców, 

 Występ w Teatrzyku Anielskim  „Mama – Tata”,  

 Uroczystości przedszkolne, wspólne świętowanie, pomoc organizacyjną, 

 Współorganizowanie wycieczek i imprez przedszkolnych, 

 Pielgrzymkę rodzinną 

 Kontakt e-mail’owy oraz na facebooku i na stronie „Bliżej przedszkola” 

 

 Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą kwalifikacje pedagogiczne 

w zakresie wychowania przedszkolnego, a także w miarę potrzeb kwalifikacje 

specjalistyczne, np. logopeda.  

 Kadra tworzy życzliwą atmosferę współdziałania i planowania  w zespole. 

Sprawność organizacyjna oparta jest na statucie oraz systemie procedur i regulaminów. 

 Kąciki zainteresowań, atrakcyjne zabawki zachęcają dzieci do swobodnej zabawy. 

Ogród przedszkolny przestronny spełnia wymagania bezpieczeństwa i sprzyja zabawom  

na świeżym powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych. 

 

 

Kierunki realizacji koncepcji pracy na lata 2013 – 2018 

 Kontynuacja dobrych stron przedszkola katolickiego, 

 W zakresie promocji placówki przygotowanie strony internetowej, 

 Stworzenie „Logo” przedszkola, 

 Kształtowanie u dzieci zachowań prozdrowotnych. Promowanie zdrowego 

odżywiania się oraz samodzielności, 

 Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych oraz środowisko  

o naturalne, w którym żyjemy, 

 Wspieranie rozwoju dziecka młodszego opracowanie i realizacja własnego programu 

adaptacyjnego w grupie dzieci 3 letnich, 

 Rozwój kadry pedagogicznej poprzez uzyskiwanie nowych kompetencji 

edukacyjnych – szkolenia, warsztaty, studia podyplomowe itp. 

 Kontynuacja współpracy z rodziną dziecka i środowiskiem lokalnym, 

 Poszerzanie zakresu wiedzy i umiejętności rodziców (pedagogizacja rodziców), 
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 Nawiązanie współpracy z innymi placówkami, 

 Zebranie informacji nt. losów absolwentów naszego Przedszkola. 

 Włączanie absolwentów do pomocy  w przedszkolu np. robienie dekoracji na okna 

 Wspólne spotkania Absolwentów na filmie, rozmowie i modlitwie  

Szanse i zagrożenia w realizacji koncepcji 

Szanse: 

 Promocja Przedszkola, 

 Udział w konkursach 

 Występy na Festynach, Koncertach 

 Aktywność i zaangażowanie rodziców, 

 Dobry przepływ informacji między Przedszkolem a rodzicami, 

 Kwalifikacje i umiejętności nauczycieli, 

 Wyposażenie w dobre pomoce dydaktyczne. 

Zagrożenia: 

 Niewielki budżet przedszkola. 

 

Wskaźniki efektywności koncepcji 

 Umiejętności i zdolności dzieci, 

 Aktywność i zadowolenie dzieci, 

 Oferta Przedszkola, 

 Opinia rodziców, 

 Wyjazdy integracyjne z rodzicami 

 Wyniki diagnozy gotowości szkolnej, 

 Osiągnięcia absolwentów w szkole, 

 Znajomość koncepcji pracy Przedszkola przez rodziców i nauczycieli, 

 Imprezy i uroczystości w Przedszkolu. 

 

Wskazania: 
 Każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje egzemplarz Koncepcji. Koncepcja dla 

wszystkich zainteresowanych nim.: rodziców, pracowników dostępna będzie w sekretariacie, 

w Kąciku dla Rodziców, na gazetce z ogłoszeniami.  

 Wnioski i uwagi można kierować do dyrektora i nauczycieli ustnie bądź pisemnie  

np. przez e-mail w każdym czasie. Ułatwi to analizowanie i modyfikowanie koncepcji pracy. 

 Zmiany będą nanoszone w obecności i przy udziale zespołu pedagogicznego. 

 Koncepcja pracy jest raz do roku modyfikowana i analizowana. 

Koncepcja pracy została opracowana przez grono pedagogiczne w dniach 20-22.08.2013r. 

Koncepcja Pracy Przedszkola im.  Aniołów Stróżów została zatwierdzona na posiedzeniu  

Zespołu  Pedagogicznego w dniu 31.08. 2013r.  
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ANEKS 

 
1. Z inicjatywy rodziców, po konsultacjach w zespole pedagogicznym, w roku 

2013/2014 r. został zaproponowany wniosek o Spotkaniu Absolwentów naszego 

Przedszkola. Wniosek został dołączony do koncepcji pracy Przedszkola - 

zrealizowany 9 maja 2015 r. 

2. W roku 2014/2015 r. trwają przygotowania do stworzenia strony internetowej 

i „Logo” Przedszkola. 

 

W roku 2014/2015 zostały  

 wprowadzone dodatkowe wyjazdy na narty i łyżwy 

 napisane artykuły o przedszkolu na str. Internetowej :Bliżej przedszkola” 

 wprowadzone zmiany na parafialnej  stronie  internetowej 

(WWW.owczarnia.diecezja.pl) modyfikacja zdjęć  (w zakładce – Siostry Pasterzanki) 

 zorganizowana pomoc przez absolwentów w przedszkola – dekorowanie sali, okien 

 wprowadzone zajęcia komputerowe 

 wprowadzone spotkania w Gminnym Przedszkolu – zaproszenie na teatrzyki, 

Spartakiadę sportową 

 zaproszone dzieci  z Gminnego Przedszkola do nas na teatrzyk 

 odbyła się I wycieczka rowerowa z Rodzicami  do lasu z okazji  Dnia Dziecka 

http://www.owczarnia.diecezja.pl/

