
KIERUNKI ROZWOJU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 59 W OPOLU W LATACH 2017-2022 

 

1. Wizja, misja i strategia rozwoju placówki 

 
„Wspólną sprawą dorosłych jest pomaganie dzieciom w rozwoju, aby stały się kim mogą” 

Janusz Korczak 

 

Nasza wizja: Przedszkole otwarte na oczekiwania i potrzeby dzieci i rodziców 

Nasza misja: Przedszkole to mój drugi dom, bo stawia na mnie, na moje szczęśliwe 
dzieciństwo, moje zdrowie i wszechstronny rozwój 
 

• Dzieci czują się bezpieczne, kochane i szczęśliwe  
• Rozwijają się wszechstronnie, są twórcze i otwarte na świat, odkrywają i kształtują 

swoje talenty oraz zainteresowania 
• Dbają o swoje zdrowie i prozdrowotny styl życia 
• Osiągają gotowość szkolną w atmosferze akceptacji i zrozumienia 

 
Funkcjonowanie przedszkola wymaga podejmowania wielu różnorodnych działań 
dotyczących zadań opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych, organizacyjnych, finansowych 
oraz współpracy z rodzicami i środowiskiem.  

 
Strategia rozwoju placówki 

• Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy 
• Prowadzanie nowatorskich rozwiązań edukacyjnych w pracy wychowawczo-

dydaktycznej 
• Kontynuowanie tradycji przedszkolnych 
• Włączanie rodziców w życie przedszkola 
• Kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku 
• Dostosowanie dokumentacji oraz skoordynowanie zadań i działań przedszkola do 

wymogów obowiązujących w Opolu 
 

Fundamentem realizacji koncepcji pracy w latach 2017-2022 są atuty naszej placówki, czyli 
realizowane programy, wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej, innowacyjność, 
tradycje, udział w wielu przedsięwzięciach, domowa atmosfera, szeroka współpraca  
z rodzicami i środowiskiem lokalnym.  
 
Koncepcja uwzględnia najnowsze uregulowania prawa oświatowego. 
 
Pragnę utrzymać dotychczasową wysoką jakość pracy przez systematyczne wzmacnianie 
mocnych stron przedszkola. Planuję również realizację nowych zadań, które przyczynią się do 
dalszego jego rozwoju, aby przedszkole było placówką promującą zdrowy styl życia oraz 
twórczy rozwój dziecka w harmonii z przyrodą i środowiskiem społeczno-kulturalnym. 
 
  



2. Działania opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne  

 

a) Zapewnienie dzieciom bezpiecznego, wszechstronnego rozwoju oraz       

indywidualizacja procesu wychowania: 

• Zorganizowanie bezpiecznych warunków pobytu dzieci w placówce 
• Dobra znajomość dziecka, jego potrzeb, możliwości i oczekiwań oraz środowiska 

rodzinnego przez nauczycieli 
• Obserwowanie, diagnozowanie i dokumentowanie postępów w rozwoju dziecka  

w celu lepszego stymulowania jego rozwoju 
• Realizowanie programów i projektów edukacyjnych  
• Nauka języka obcego we wszystkich grupach przedszkolnych 
• Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i ich rodziców 

(logopeda, psycholog, terapeuta) 
• Dobre przygotowanie wychowanka do szkoły 

 
b) Poszerzenie oferty edukacyjnej  

 
Rozwijanie inteligencji wielorakich wychowanków 

Priorytetem jest wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków, tworzenie warunków do 
osiągania nawet najmniejszych sukcesów na miarę potrzeb, umiejętności oraz zdolności 
dzieci, jak również promowanie aktywności i talentów małych artystów.  

• W oparciu o zdiagnozowane potrzeby, możliwości i zainteresowania dzieci, 
wzbogacenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz 
wspomagające ich rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny 

• Tworzenie warunków do podejmowania działalności artystycznej: ekspozycje prac 
dzieci, kąciki muzyczne, skrzynie skarbów, udział w konkursach, wystawach, 
przeglądach 

• Organizowanie ciekawych wycieczek, spotkań i uroczystości  
• Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem elementów aktywizujących metod  
• Tworzenie kącików tematycznych do zabaw dowolnych (stałych i okresowych, np.: 

„Mały majsterkowicz”, „Teatr”, „Mały odkrywca”) 
• Wydzielenie miejsca na założenie „małego ogródka” pod uprawy dziecięce w 

ogrodzie przedszkolnym  
• Realizowanie metody globalnego czytania Glenna Domana 

 
Projekt „Poznaję moje miasto – Opole” 

Wychowanie patriotyczne i edukacja regionalna służą kształtowaniu osobowości małego 
człowieka, jego postaw i poczucia przynależności do rodziny, miejsca, regionu. 
Najważniejszym zadaniem jest uświadomienie dzieciom, że wspólnoty takie jak: rodzina, 
środowisko lokalne  
i ojczyzna stanowią wielką wartość. Swoje miasto, region i kraj przedszkolaki powinny 
poznawać podczas zajęć dydaktycznych, ale również poza terenem placówki, poprzez 
bezpośrednią obserwację, ciekawe spotkania, wycieczki lub udział w różnych projektach. 

• Poznanie przez dzieci miejscowości, w której mieszkają oraz jej okolic (historia, herb, 
zabytki Opola) 

• Kształtowanie w dzieciach poczucia własnej tożsamości, poczucia systemu wartości  
i przynależności do konkretnego miejsca 



• Zachęcenie do zwiedzania ciekawych miejsc i korzystania z dóbr kulturalnych 
• Wspieranie rozwoju społecznego dzieci przez nawiązywanie nowych kontaktów 

społecznych 
• Integracja ze środowiskiem, wyrabianie postawy otwartej na potrzeby środowiska 
• Poszerzanie zasobu słownictwa związanego z tematyką regionalną 
• Rozwijanie świadomości narodowej   
• Uwrażliwienie na piękno naszego regionu 

 
Kształtowanie postaw prozdrowotnych 

Ważnym zadaniem na kolejne lata, związanym bezpośrednio z jednym z dotychczasowych 
działań placówki, jest szeroko pojęta edukacja zdrowotna, która jest ogromnie istotnym 
elementem w osiąganiu przez dzieci gotowości szkolnej.  

• Wyrabianie nawyków związanych z aktywnością ruchową 
• Organizowanie zajęć wspomagających rozwój fizyczny dziecka (rytmika, gimnastyka 

korekcyjna, taniec)  
• Wdrażanie zasad zdrowego odżywiania się 
• Realizowanie projektów ogólnopolskich dotyczących zdrowia 
• Organizowanie uroczystości o tematyce związanej ze zdrowym stylem życia 
• Współpraca z ośrodkiem sportu, sportowcami, przychodnią zdrowia, dietetykiem 
• Dbałość o higienę osobistą 
• Wyrabianie postaw proekologicznych 
• Troska o zdrowie psychiczne, kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby oraz 

prawidłowych relacji społecznych 
• Organizacja konkursów, przeglądów, uroczystości o tematyce zdrowotnej 

 
c) Kontynuowanie działań opiekuńczo-wychowawczych i profilaktycznych 

• Uwrażliwienie pracowników przedszkola, rodziców na jakość żywienia dzieci, 
aktywność ruchową i działania higieniczne 

• Objęcie opieką logopedyczną dzieci z wadami wymowy  
• Współpraca z lekarzem stomatologiem (badania kontrolne uzębienia) 
• Współpraca z lekarzem ortopedą (raz w roku badania ortopedyczne, zdiagnozowanie 

skrzywień kręgosłupa, płaskostopia) 
• Prowadzenie gimnastyki korekcyjnej przez nauczycielkę przedszkola 
• Kontakt z lekarzem pediatrą (pedagogizacja, spotkania, prelekcje) 
• Nawiązanie współpracy dietetykiem (propagowanie zdrowych sposobów żywienia) 
• Stała współpraca z pielęgniarką 

 
d) Pomoc dzieciom pozostającym w trudnych sytuacjach losowych 

• Współpraca z instytucjami społecznymi 
• Udział w akcjach charytatywnych (zbieranie nakrętek, świąteczna kartka) 
• Pomoc materialna i rzeczowa 
• Zwalnianie dzieci z wnoszenia opłat i składek 

 
e) Ujednolicenie oddziaływań przedszkola i domu rodzinnego  

• Zapraszanie rodziców do uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez 
nauczycielki przedszkola 

• Organizowanie spotkań indywidualnych i grupowych, dni otwartych 



• Propagowanie wiedzy pedagogiczno-psychologicznej wśród rodziców  
• Współdziałanie w organizacji uroczystości przedszkolnych 
• Organizowanie zajęć „Rodzic w roli nauczyciela” 
• Wdrażanie programu adaptacji dzieci nowoprzyjętych do przedszkola przez 

zapraszanie przyszłych przedszkolaków wraz z rodzicami do wspólnych zabaw 
(zapoznanie z przedszkolem, udział w uroczystościach, „Biuletyn dla rodziców”, dni 
otwarte, itp.) 
 

 
3. Działania związane z zarządzaniem i organizacją pracy 

 
a) Organizowanie prawidłowego przebiegu pracy – poznanie i stosowanie polityki 

oświatowej Miasta Opola 

• Dostosowanie zadań i działań przedszkola do wymagań obowiązujących jednostki 
oświatowe należące do Opola  

• Analiza i korekta dokumentacji przedszkolnej 
• Zreformowanie działań programowo-organizacyjnych 
• Współpraca z nowym organem prowadzącym, przedszkolami i szkołami Opola 

 
b) Wykorzystywanie potencjału ludzkiego pracowników placówki 

• Przydzielanie pracownikom zadań zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami 
zawodowymi, zainteresowaniami, zdolnościami z uwzględnieniem możliwości i 
propozycji zainteresowanych 

• Troska o dobre kontakty interpersonalne i dobry przepływ informacji 
• Inspirowanie wszystkich pracowników do ciągłego rozwoju przedszkola 
• Wspieranie inicjatyw, docenianie zaangażowania osób zatrudnionych w placówce, 

promowanie ludzi otwartych, nowatorskich. 
• Współpraca w zespole (wspólne diagnozowanie sytuacji, planowanie i ewaluacja 

działań) 
        
c) Planowanie udziału nauczycielek w doskonaleniu zawodowym, zgodnie  

z kierunkami pracy przedszkola 

• Udział w kursach, warsztatach, konferencjach organizowanych przez ośrodki 
doskonalenia zawodowego 

• Samokształcenie w ramach WDN 
• Zapraszanie nauczycieli z placówek odnoszących sukcesy 
• Organizowanie zajęć otwartych oraz udział w tego typu spotkaniach 
• Zachęcanie do publikowania osiągnięć nauczycieli w czasopismach oświatowych  

i w Internecie 
       
d) Wspomaganie nauczycieli w spełnieniu wymagań w zakresie jakości pracy 

• Doradztwo i promowanie przykładów dobrej praktyki 
• Tworzenie warunków do pełnej realizacji zadań przedszkola 
• Motywowanie do zdobycia przez nauczycielkę kolejnych stopni awansu zawodowego 
• Organizowanie zajęć koleżeńskich – wymiana doświadczeń 

 
 



e) Poprawa warunków lokalowych, rozwój bazy przedszkola, polepszanie warunków 

estetycznych i funkcjonalnych 

Najbliższe lata będą poświęcone trosce o utrzymanie placówki w odpowiednim stanie 
technicznym. W miarę możliwości oraz w zależności od pozyskanych środków finansowych 
planuje się przeprowadzić następujące prace: 

• Wymianę zestawu zabawowego i renowację urządzeń ogrodowych 
• Modernizację i malowanie sal i innych pomieszczeń przedszkolnych 
• Wymianę instalacji elektrycznej przedszkola 

    
W ramach współpracy z rodzicami i środowiskiem pozyskane środki pozabudżetowe 
przeznaczymy na zakup zabawek, sprzętu ogrodowego oraz organizację wycieczek  
i uroczystości przedszkolnych. 

 
f) Kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku 

• Udział przedszkolaków w imprezach środowiskowych 
• Organizowanie uroczystości w placówce i dla środowiska. Zapraszanie przedstawicieli 

środowiska lokalnego, pozyskiwanie sojuszników przedszkola 
• Publikowanie osiągnięć placówki. Współpraca z mediami 
• Prowadzenie strony internetowej 
• Upowszechnianie logo i informacji o przedszkolu (biuletyn, folder, artykuły w prasie) 

 

 

4. Współpraca z rodzicami i środowiskiem 

 

a) Poszukiwanie efektywnych form i metod współpracy z rodzicami 

Nadrzędnym celem współpracy jest dobro dziecka, stąd starania o ujednolicenie 
oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu rodzinnego.  
 
Aby rodzice czuli się współgospodarzami przedszkola, proponujemy następujące formy 
współpracy: 

• Spotkania ogólne, grupowe (sprawy organizacyjne, zadania dydaktyczno-
wychowawcze, sprawozdania, opinie rodziców itp.)  

• Spotkania adaptacyjne dla dzieci nowoprzybyłych do przedszkola i ich rodziców 
• Kontakty indywidualne (analiza postępów i problemów, ustalenie form 

współdziałania) 
• Zajęcia otwarte dla rodziców (obserwacja dziecka na tle grupy rówieśniczej, 

bezpośrednie poznawanie realizowanych w przedszkolu zadań, form i metod pracy  
z dziećmi) 

• Zajęcia z udziałem rodziców (możliwość wspólnych działań z dzieckiem, wspólnej 
zabawy) 

• Zajęcia prowadzone przez rodziców „Rodzic w roli nauczyciela” 
• Pedagogizacja rodziców (spotkania z udziałem specjalistów) 
• Wspólne uroczystości 
• Wspólne wycieczki 
• Biuletyn informacyjny – informator dla rodziców oraz folder przedszkola 
• Prowadzenie strony internetowej 
• Bieżące prezentowanie prac dzieci  



• Tablice informacyjne oraz skrzynka pytań i propozycji 
• Praca na rzecz przedszkola (np. drobne naprawy i usługi, transport, organizacja 

zabawy karnawałowej, festynu) 
• Aktywna współpraca z Radą Przedszkola  

 
Zarządzam przedszkolem, starając się tworzyć dobry klimat, umiejętnie rozwiązywać 
problemy i konflikty, kieruję się szacunkiem dla każdego człowieka, wrażliwością na jego 
potrzeby oraz poczuciem odpowiedzialności za siebie i innych.  
 
b) Poszerzenie zakresu współpracy z środowiskiem lokalnym 

W ciągu najbliższych pięciu lat chciałabym kontynuować dotychczasową współpracę  
z jednostkami i instytucjami wspomagającymi rozwój dzieci, jak również nawiązać nowe 
kontakty, które będą szczególnie pomocne w realizacji zadań i prawidłowym funkcjonowaniu 
przedszkola. 
 
Instytucje, z którymi współpracujemy lub planujemy współpracę: 

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (konsultacje, opieka nad dziećmi ze 
specjalnymi potrzebami, organizowanie spotkań z rodzicami) 

• Młodzieżowy Dom Kultury (udział dzieci w konkursach, przeglądach, prezentowanie 
umiejętności dzieci) 

• Miejska Biblioteka Publiczna (spotkania w dziale dla dzieci, propagowanie 
czytelnictwa) 

• Lokalne zakłady pracy (poznanie pracy ludzi w różnych zawodach, pokazy, występy 
dzieci) 

• Policja (pokazy dla dzieci, pogadanki) 
• Straż pożarna (zwiedzanie budynku straży, pokazy strażackie) 
• MOPS (pomoc dzieciom z biedniejszych rodzin) 
• Teatr Lalek (spotkania z aktorami, udział w spektaklach) 
• Przedszkola w środowisku (wymiana doświadczeń, spotkania, konkursy) 
• Szkoły (spotkania dzieci 6-7-letnich z nauczycielami klas początkowych, zwiedzanie 

szkoły, spotkania podczas różnych uroczystości np. jasełka, losy absolwentów 
• PSM w Opolu (koncerty uczniów, zabawy rytmiczne) 
• Filharmonia w Opolu (koncerty, warsztaty dla dzieci) 
• Centrum Nauk Przyrodniczych (warsztaty dla dzieci) 
• Muzeum Opolskiej Piosenki (koncerty, warsztaty dla dzieci) 
• Muzeum Śląska Opolskiego (warsztaty dla dzieci, spotkania) 
• Galeria Sztuki Współczesnej (warsztaty dla dzieci) 
• Służba zdrowia (profilaktyka, spotkania z lekarzami, bilans zdrowia, higiena ustna, 

zwiedzanie ośrodka zdrowia) 
• Ośrodki doskonalenia zawodowego (doradztwo metodyczne, doskonalenie 

nauczycieli) 
• UO (praktyki studenckie w naszej placówce) 
• Związki Zawodowe ZNP 
• Centrum Usług Wspólnych 
• Kuratorium Oświaty w Opolu 
• Ratusz, Urząd Miasta Wydział Oświaty w Opolu  


