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,,Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa,  

                                                                 nadzieją, która ciągle kwitnie, 

 przyszłością, która bez przerwy się otwiera” 

 

Jan Paweł II 
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    Przedszkole nr 22 w Tarnowskich Górach znajduje się na osiedlu Przyjaźń przy ulicy 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego 137. Jest to placówka publiczna, której organem 

prowadzącym jest Gmina Tarnowskie Góry. Placówka mieści się w wolnostojącym 

piętrowym budynku otoczonym terenem z zielenią, gdzie znajduje się duży plac zabaw z 

różnego typu sprzętem ogrodowym, dostosowanym do rekreacji i aktywności ruchowej 

przedszkolaków.  Infrastruktura placówki odpowiada wymogom przepisów oświatowych, 

sanepidu, bhp oraz ppoż. Sale zabaw są estetyczne, kolorowe, przestrzenne i słoneczne, 

wyposażone między innymi w kąciki do zabaw teatralnych, plastycznych oraz 

konstrukcyjnych i przyrodniczych. Wszystkie zabawki i pomoce dydaktyczne, dostosowane 

są do potrzeb dzieci.   

    Przedszkole zatrudnia kadrę, która tworzy rzeczowy klimat życzliwości i partnerstwa we 

współdziałaniu, systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania i 

edukacji dzieci. Placówka sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposób 

oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, oferuje zajęcia dodatkowe 

zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci i rodziców, współdziała z rodzicami i 

środowiskiem za pomocą aktywnych form i metod pracy.  

     W celu uzyskania pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuńczej, koncepcja pracy Przedszkola zakłada ciągłe podnoszenie jej jakości  poprzez :  

1. Wzmacnianie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez 

upowszechnianie jego specyfiki, osiągnięć oraz rozszerzanie oferty edukacyjnej. 

2. Tworzenie warunków do pełnego indywidualnego rozwoju każdego dziecka zgodnie z 

jego możliwościami,  potrzebami i wrodzonym potencjałem. 

3. Modelowanie, projektowanie, pobudzanie i kreowanie zdolności twórczych dziecka 

poprzez edukację polegającą na przyswajaniu, odkrywaniu, aktywizowaniu i 

praktycznym działaniu dziecka. 

4. Poszerzenie współpracy z Rodzicami  

5. Wyposażanie placówki w pomoce dydaktyczne i urządzenia niezbędne do realizacji 

zadań statutowych Przedszkola, modernizacja bazy lokalowej. 
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MISJA  PRZEDSZKOLA 

 

Jesteśmy po to, by: 

    w atmosferze radości i bezpieczeństwa tworzyć optymalne warunki 

wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wszechstronny rozwój dziecka 

zgodnie z jego potencjałem, potrzebami i zainteresowaniami tak, aby było 

gotowe do samodzielnego poznawania otaczającego świata w poczuciu 

własnej wartości. 
 

WIZJA  PRZEDSZKOLA 

 Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną Dzieciom, Rodzicom, Pracownikom, 

otwartą na ich potrzeby. 

 Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny 

rozwój osobowości. 

 Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje 

je do podjęcia nauki w szkole. 

 Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności 

i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych. 

 Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji. 

 Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie 

i skuteczną komunikację interpersonalną. 

 Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola. 

 Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną 

i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną. 

 Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego. 

 Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku. 

 Baza, funkcjonalność pomieszczeń i otoczenia, stosowane aktywne metody pracy, 

programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy Przedszkola. 

 

Sylwetka absolwenta: 

dziecko kończące edukację w Przedszkolu  

- wykazuje : 

o  motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego 

o  chęć poznawania czegoś nowego 

o  umiejętność koncentracji, pracy  przez dłuższy czas, wytrwałość 

o  umiejętność współpracy w grupie 

o  umiejętność radzenia sobie z trudnościami 

o tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań, upodobań 

o odpowiedni poziom samodzielności   

o umiejętność twórczego rozwiązywania zadań i praktycznego korzystania ze 

zdobytych wiadomości 
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- posiada: 

o umiejętność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich 

sposób 

o wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia 

o podstawowa wiedzę o świecie 

- rozumie, zna, przestrzega: 

o prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi, 

o zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną 

o zasady kultury współżycia, postępowania według ustalonych norm 

- nie obawia się: 

o występować publicznie  

o  reprezentować grupę, przedszkole 

o  dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami 

o  wykazywać inicjatywy w działaniu 

o  wyrażania swoich uczuć 

o  prosić o radę lub pomoc 

CELE   

CEL GŁÓWNY: 

     Umożliwianie dzieciom wykorzystania ich potencjału poprzez właściwie 

organizowany proces wychowawczo –dydaktyczny oraz podejmowanie przez nauczycieli 

dodatkowych działań stymulujących rozwój każdego dziecka. 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

 Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-kształcącej a także atrakcyjną ofertę 

edukacyjną. 

 Wykorzystywanie nowatorskiego i twórczego stylu pracy kadry pedagogicznej. 

 Realizacja programów autorskich uwzględniających edukację przyrodniczą,  

zdrowotną,  

 Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu – realizacja 

programu profilaktycznego. 

 Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji 

i wychowania dzieci. 

 Skuteczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka. 

 Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami 

działającymi na terenie miasta, 

 Promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności. 

 

Formy współpracy z rodzicami: 

 zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców, 
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 zebrania grupowe 

 

 zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci, 

 

 konsultacje indywidualne, 

 

 prowadzenie kącika dla rodziców (informacje, eksponowanie prac,), 

 

 organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców, 

 

 organizacja szkoleń , warsztatów integracyjnych dla rodziców, 

 

 organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów, 

 

 włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych, 

konkursy, wycieczki, 

 

 angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup. 

  

UWAGI 

 Zmiany w koncepcji mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, 

Dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców.                                                                            

. 

 Uszczegółowieniem Koncepcji Pracy Przedszkola jest  pięcioletni Program Rozwoju 

Przedszkola   oraz roczne plany pracy Przedszkola.  

 

          Rada Pedagogiczna:                                                Rada Rodziców: 

 

 

                     

                                              

 

 

                  Dyrektor: 

 


