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KONCEPCJA PRACY  

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA LOGICUS  

W ROKIETNICY 

NA LATA 2018 – 2023 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: 

ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w 

podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola. 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego 
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572, z późn. zm.) 
3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz, U. z dnia 15 

stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 
4. Statut Przedszkola Logicus w Rokietnicy. 

 

NASZE PRZEDSZKOLE 

Publiczne Przedszkole LOGICUS znajduje się w hali sportowej ROS przy ulicy Szamotulskiej 24 

w Rokietnicy. Do przedszkola przynależy ogród przedszkolny, w którym znajdują się sprzęty 

dostosowane do zajęć i zabaw ruchowych.  

W przedszkolu znajduję się 6 pełno umeblowanych sal: 2 z nich posiadają prysznice, a 4 z 

nich pomieszczenie z leżakami.  

Przedszkole jest czynne w godzinach 6:00 – 18:00. 
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Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola mogą korzystać z zajęć z psychologiem oraz 

logopedą, raz w tygodniu zajęć z języka angielskiego oraz zajęć rytmicznych. Dysponujemy 

również pomieszczeniem – laboratorium, w którym wykonujemy eksperymenty. 

ROLA NAUCZYCIELA – WYCHOWAWCY 

Przedszkolaki w naszym przedszkolu mają wsparcie w nauczycielach, którzy każde dziecka 

traktują podmiotowo i dbają o ich wielokierunkowy rozwój. 

Nauczyciele znają potrzeby oraz zainteresowania dzieci. Wychowawcy konstruują ciekawe 

oraz bogate oferty zabaw i zadań, które są dobrze przygotowane pod względem 

merytorycznym i metodycznym. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, doskonaląc ciągle 

swoje umiejętności.  

Wychowawcy ściśle współpracują z rodzicami, uwzględniając potrzeby oraz oczekiwania 

dzieci. Angażują rodziców do pracy na rzecz przedszkola. 

 

MISJA PRZEDSZKOLA 

W naszym przedszkolu każde dziecko jest ważne. Robimy wszystko, aby każde czuło się 

akceptowane, bezpieczne. Dzięki planu daltońskiemu, na którym pracujemy każdy 

przedszkolak staje się samodzielny, odpowiedzialny za swoje czyny oraz otwarty na świat. 

Tolerujemy tylko pozytywne zachowania, wspieramy każdego przedszkolaka w jego rozwoju 

na miarę jego możliwości.  

Pragniemy rozbudzać w każdym dziecku ciekawość świata i ludzi oraz wrażliwość. Chcemy 

aby, dzieci opuszczające mury naszego przedszkola miały ciekawa, bujną wyobraźnie, było 

zdolne do ekspresji własnych uczuć i myśli. Przedszkolak ma być otwarty na pomysły i 

inspiracje płynące od innych osób oraz było gotowe szukać nowych, lepszych rozwiązań.  

 

WIZJA PRZEDSZKOLA 

Dziecko, które uczęszcza do naszego przedszkola jest: 

 Ciekawe świata, 

 Ufne dla znanych sobie nauczycieli, 

 Radosne, 

 Aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola, 
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 Twórcze, 

 Samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej 

 Uczciwe, 

 Prawdomówne, 

 Odpowiedzialne, 

 Obowiązkowe, 

 Kulturalne,  

 Tolerancyjne 

 Świadome zagrożeń. 

Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane 

do podjęcia obowiązków szkolnych. Akceptują odrębność innych ludzi oraz ją akceptują. 

Potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy i radzą sobie z porażkami. 

Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i 

prowadzone na wysokim poziomie. Dzieci mają dogodne warunki do twórczego działania, 

przyswajają ważne umiejętności przydatne w dorosłym życiu. 

Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze tolerancji i akceptacji oraz 

bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwości samorealizacji. 

 

MODEL ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA 

Absolwent naszego przedszkola: 

 Umiejętnie wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce, 

 Obcuję w środowisku przyrodniczym, 

 Jest wrażliwy na sztukę, 

 Jest twórczy, 

 Zna tradycję regionu, 

 Jest samodzielny i odpowiedzialny, 

 Jest komunikatywny, 

 Jest prawdomówny. 
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METODY STOSOWANE W PRZEDSZKOLU: 

Czynne: 

 Samodzielnych doświadczeń, 

 Kierowania własną działalnością dziecka, 

 Zadań stawianych dziecku, 

 Ćwiczeń utrwalających. 

Oglądowe: 

 Obserwacja i pokaz, 

 Osobisty przykład nauczyciela, 

 Udostępnianie sztuki/dzieł plastycznych, przedstawienia teatralne, koncerty 

muzyczne 

Słowne: 

 Rozmowy, 

 Opowiadania, 

 Zagadki, 

 Objaśnienia i instrukcje, 

 Sposoby społecznego porozumienia się, 

 Metody żywego słowa. 

 

FORMY PRACY 

 praca indywidualna 

 praca w małych zespołach 

 praca z całą grupą 

 „otwarte dni” 

 Zabawy swobodne 
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Kierunki realizacji Koncepcji Przedszkola Logicus na rok 2018/2019 

I. Jestem Ekologiem i Przyrodnikiem – odkrywanie i badanie – świata przyrody i jej 

ochrony.  

Cel ogólny: 

 Kształtowanie aktywnej postawy wobec przyrody poprzez rozwijanie świadomości 

ekologicznej. 

Cele szczegółowe: 

1. Rozbudzanie zainteresowań związanych z ochroną środowiska poprzez obserwację, 

doświadczenia i zabawę. 
2. Dostrzeganie walorów przyrodniczych najbliższego otoczenia oraz krajobrazów Polski 

(krajobraz nizinny - jesień , krajobraz górski – zima, kraina wielkich jezior – wiosna , 

krajobraz nadmorski – lato) 
3. Wyrabianie pozytywnego stosunku do świata zwierząt i roślin Podnoszenie 

świadomości ekologicznej dzieci oraz ich rodziców 
4. Podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci oraz ich rodziców realizacja projektu 

„Ekofamiliadek” 
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Kierunki realizacji Koncepcji Przedszkola Logicus na rok 2019/2020 

II. Jestem Matematykiem – odkrywanie – świata liczb i praktyczne działania . 

Cel główny: 

 Rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działania z zakresu 

edukacji matematycznej. 

Cele szczegółowe:  

1. Kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie z zadaniami o 

charakterze matematycznym. 
2. Rozwijanie rozumienia pojęć liczbowych oraz umiejętności liczenia. 
3. Kształtowanie świadomości własnego ciała oraz orientacji w przestrzeni. 
4. Rozwijanie umiejętności poczucia czasu. 
5. Zapoznanie z podstawowymi pojęciami geometrycznymi. 
6. Zapoznanie z podstawowymi pojęciami geometrycznymi. 
7. Rozwijanie umiejętności klasyfikowani przedmiotów. 
8. Nabywanie umiejętności samodzielnego konstruowania gier matematycznych – zajęcia 

– z chińskich szachów. 
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Kierunki realizacji Koncepcji Przedszkola Logicus na rok 2020/2021 

III. Jestem Odkrywcą i Podróżnikiem – poznanie znanych i nieznanych regionów Polski. 

Cel ogólny:  

1. Poznanie regionów Polski. 
2. Inspirowanie do różnorakich działań twórczych. 
3. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości. 
4. Kształtowanie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem społecznym i przyrodniczym 

poprzez poznawanie kultury, zwyczajów, tradycji oraz historii i przyrody. 

Cele szczegółowe: 

1. Poznanie najbliższego środowiska. 
2. Poszukiwanie specyfiki regionów Polski – praca z globusem i mapą oraz atlasami. 
3. Budzenie zainteresowania historią, kulturą i tradycjami własnego środowiska i 

regionów Polski. 
4. Rozwijanie wrażliwości estetycznej. 
5. Kreatywne uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych. 
6. Budzenie wyobraźni oraz ekspresji artystycznej, w różnych dziedzinach kultury. 
7. Kształtowanie emocjonalnego związku z regionem z równoczesnym rozwijaniem 

patriotyzmu. 
8. Nabywanie poczucie przynależności i tożsamości narodowej – poznanie symboli 

regionu i kraju. 
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Kierunki realizacji Koncepcji Przedszkola Logicus na rok 2021/2022 

IV. Jestem Badaczem – badanie, odkrywanie i doświadczanie – dziecko małym naukowcem. 

Cele ogólne: 

 Okrywanie świata i czterech żywiołów nim rządzących poprzez eksperymentowanie i 

doświadczanie. 

Cele szczegółowe: 

1. Pobudzenie inicjatywy, inwencji i aktywności własnej dzieci poprzez oddziaływanie na 

wyobraźnię oraz sferę intelektualną. 

2. Doskonalenie uwagi i logicznego myślenia oraz wyciągania wniosków na podstawie 

doświadczeń. 

3. Doskonalenie metod obserwacji rzeczywistości. 

4. Stymulowanie rozwoju intelektualnego dziecka w oparciu o jego naturalne 

zainteresowania i możliwości rozwojowe. 

5. Rozwijanie zainteresowań dzieci. 

6. Kształtowanie zaangażowanej postawy wobec otaczającego świata oraz uwrażliwianie 

na jego piękno. 

7. Rozbudzanie potrzeby poznawania istoty obserwowanych zjawisk. 

8. Kształtowanie u dzieci postawy badawczej wobec świata, życia i ludzi. 

9. Rozbudzenie zainteresowań dotyczących czterech żywiołów. 

10. Budowanie pozytywnej atmosfery współdziałania. 

11. Prezentowanie wiedzy w różnych konkursach i olimpiadach.  
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Kierunki realizacji Koncepcji Przedszkola Logicus na rok 2022/2023 

V. Jestem Przedszkolakiem z pasją. 

Cel główny: 

 Wykorzystywanie różnorodnych możliwości i okazji do indywidualizacji pracy z dziećmi. 

Cele szczegółowe: 

1. Aranżacja pomieszczeń uwzględniania pomysłów i potrzeb dzieci. 

2. Współpracę dzieci pod względem zdolności i zainteresowań. 

3. Zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym. 

4. Słoik pomysłów - stawianie pytań problemowych pobudzających myślenie twórcze i 

krytyczne. 

5. Umiejętne wykorzystanie zdobytej wiedzy w działaniu praktycznym. 

6. Aranżacja pomieszczeń uwzględniania pomysłów i potrzeb dzieci. 

7. Promowanie osiągnięć dzieci - udział w imprezach, uroczystościach, obchodach o 

charakterze lokalnym. 

 


