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Koncepcja pracy została opracowana na podstawie analizy dokumentów, raportów, 
sprawozdań z różnych obszarów pracy przedszkola, zebranych informacji na ten temat oraz 
w oparciu o kierunki polityki oświatowej państwa. Nasze Przedszkole zapewnia dzieciom 
wszechstronny, bezpieczny rozwój, uczy poprzez zabawę. Każde dziecko traktowane jest 
indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że dzieci czują się  kochane, akceptowane i 
szczęśliwe. Nieustannie pracujemy nad tworzeniem przedszkola, w którym współpraca 
pomiędzy nauczycielami i rodzicami opiera się na dobrych kontaktach i dobrej 
komunikacji. Szczególnym elementem koncepcji jest rozwijanie inteligencji wielorakich 
naszych wychowanków, która kieruje się zasadą: każde dziecko jest inne, posiada 
niepowtarzalną „mapę inteligencji”, ma swoje mocne i słabe strony, wszystkie rodzaje 
inteligencji są równie cenne, każdy rodzaj inteligencji można i trzeba rozwijać. Jesteśmy po 
to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz 
ukierunkowanie rozwoju dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych zgodnie z ich 
wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi poprzez wyrównywanie i 
kompensowanie braków oraz opóźnień w rozwoju, a także rozwijanie zainteresowań i 
uzdolnień. Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach 
edukacyjnych. 

 

 

Nasze przedszkole 

Przedszkole Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach funkcjonuje od 1988 roku. 
Jesteśmy przedszkolem z oddziałami integracyjnymi, do którego uczęszczają zarówno dzieci 
zdrowe jak i niepełnosprawne. Założeniem przyświecającym nam w codziennej pracy jest 
wspomaganie indywidualnego rozwoju naszych wychowanków we wszystkich sferach 
osobowości, uczenie samodzielności oraz rozwijanie ogólnoludzkich wartości takich jak 
akceptacja i tolerancja odmienności każdego członka społeczności przedszkolnej. 
Organizowane w przedszkolu sytuacje organizacyjne uwzględniają potencjał rozwojowy i 
indywidualne potrzeby poznawcze i emocjonalne każdego dziecka. 

Budynek przedszkolny otoczony jest ogrodem, na którym znajduje się plac zabaw 
pełniący  rolę rekreacyjno – dydaktyczną. W okresie wiosenno – letnim wykorzystywany jest 
kącik czytelniczy w ogrodzie przedszkolnym, jak również kącik teatralny, gdzie dzieci mają 
okazję do zabaw teatralnych inspirowanych wcześniej omawianymi bajkami i 
opowiadaniami. Placówka jest przystosowana do potrzeb dzieci zdrowych i 
niepełnosprawnych, bez barier architektonicznych. Posiada wiele gabinetów terapii 
wyposażonych w specjalistyczne pomoce i programy multimedialne pozwalające na 

,,Dzieci są skarbem tego świata - dlatego 

robimy wszystko, co wspiera je w rozwoju” 
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optymalną pracę z dzieckiem. Sala doświadczeń świata wyposażona jest w bardzo 
nowoczesny sprzęt, urządzenia i programy do stymulacji rozwoju dzieci oraz do 
specjalistycznej diagnozy i terapii różnych dysfunkcji i mikrodeficytów. W sali terapeutycznej 
znajduje się sprzęt rehabilitacyjny i korekcyjny. Przedszkole dysponuje wysokiej klasy 
sprzętem do rehabilitacji takim jak: magiel, beczka, interaktywna kolumna wodna, huśtawka 
terapeutyczna, masażer, trenery równowagi, sprzęt do muzykoterapii, aromaterapii, wałki 
rehabilitacyjne, ścieżkę fakturową, tor świetlno – dźwiękowy z tablicą kurantów, imitator 
dźwięku, trampolinę. Z myślą o dzieciach autystycznych utworzona została pracownia do 
felinoterapii, która jest jedną z form terapii kontaktowej. Opiera się na założeniu, że kontakt 
z kotem przyczynia się do poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego dziecka, dzięki czemu 
zwiększają się czynności poznawcze i polisensoryczne. Ułatwia komunikację, rozwija 
zdolności okazywania uczuć i emocji, zmniejsza poczucie samotności. 

 Ze względu na wzrastającą liczbę dzieci potrzebujących wsparcia terapeutycznego w 
planach placówki jest utworzenie gabinetu terapii metodą EEG Biofeedback, która jest formą 

neurorehabilitacji, łączącą w sobie elementy psycho - i neurofizjoterapii.   Pracownia logopedyczna 
posiada nowoczesne programy do diagnozy i ćwiczeń logopedycznych. Z myślą o rodzicach 
dzieci niepełnosprawnych, jak również dzieci potrzebujących pomocy w innych sferach 
rozwoju, placówka zapewnia konsultacje z psychologiem. Biblioteka przedszkolna posiada 
bogaty księgozbiór zarówno literaturę dziecięca, jak i specjalistyczną.  Dzieci korzystają 
również z pracowni plastycznej, matematycznej, komputerowej, badawczej.  

 

Specyfika przedszkola 

  Przedszkole jest swoistym miejscem, w którym przebywają dzieci 
zdrowe oraz dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, które wspólnie uczą się i bawią. 
Łączą ich wspólne relacje, wzajemne zależności. Nauczyciele w porozumieniu z rodzicami i 
dziećmi oraz przy ich współudziale wprowadzają normy społeczno-moralne obowiązujące w 
zbiorowości przedszkolnej, zmierzając do tego, aby były przestrzegane przez wszystkich 
uczestników procesu wychowania. W dużym stopniu od postawy nauczyciela, jego 
nastawienia, stosunku do dzieci (pełnosprawnych i niepełnosprawnych), i innych osób a 
także od przyjętych koncepcji pracy z grupą i rodzicami zależy proces wprowadzania dzieci w 
świat wartości społeczno - moralnych. Specyfiką przedszkola jest wspomaganie edukacji 
dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Placówka pełni w równej mierze funkcje 
opiekuńcze, wychowawcze,  i  kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i 
nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. 
Oferta zajęć dodatkowych w przedszkolu spełnia potrzeby dzieci i oczekiwania rodziców. 
Przedszkole oferuje: 

 terapię logopedyczną, 

  specjalistyczną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, 

  zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem różnorodnych metod, 

  indywidualną pracę dostosowaną do potrzeb i możliwości dziecka na podstawie 
indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych uwzględniających 
zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, 
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 rozwijanie własnych zdolności i zainteresowań, 

  udział w bezpłatnych kołach zainteresowań: plastycznym, matematycznym, tańca 
regionalnego, tańca nowoczesnego,  języka migowego, szachowym, informatycznym, 
teatralnym, zajęciach bibliotecznych, wokalnym,  sensorycznym, 

 udział w zajęciach dodatkowych: język angielski, religia, SI, gimnastyka 
ogólnorozwojowa, zajęcia matematyczne, zajęcia umuzykalniająco rytmiczne, 

 wspomaganie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 
Założeniem przyświecającym nam w codziennej pracy jest wspomaganie indywidualnego 
rozwoju naszych wychowanków we wszystkich sferach osobowości, uczenie samodzielności 
oraz rozwijanie ogólnoludzkich wartości takich jak akceptacja i tolerancja odmienności 
każdego członka społeczności przedszkolnej. 

Obejmujemy opieką dzieci niepełnosprawne z różnymi problemami 
rozwojowymi 

 
 

 dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim lub umiarkowanym, 
 dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
 dzieci z zaburzeniami narządu ruchu, 
 dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego, 
 dzieci z zaburzeniami zachowania, 
 dzieci z wadami i uszkodzeniami słuchu i wzroku, 
 dzieci z zespołem Downa, 
 dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, 
 dzieci z autyzmem, 
 dzieci z zespołem Aspergera. 

 

Dzieciom zapewniamy 

  
 Wspomaganie dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami 

komunikacji językowej, z chorobami przewlekłymi, niedostosowanych społecznie lub 
zagrożonych niedostosowaniem społecznym zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i 
możliwościami rozwojowymi. 

 Wspieranie we wszystkich sferach (psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, duchowej, 
moralnej, zdrowotnej) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka. 

 Umożliwienie dziecku niepełnosprawnemu aktywnego uczestnictwa w życiu 
przedszkola i środowiska lokalnego. 

 Prowadzenie terapii dzieci w zależności od rozpoznanych potrzeb. 
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 Stosowanie specyficznych metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, które 
umożliwiają stymulację ich rozwoju, aktywności i samodzielności. 

 Indywidualizowanie pracy z dziećmi w celu wyrównywania szans edukacyjnych. 

 Ścisłą współpracę z rodzicami poprzez udzielanie pomocy w zakresie kształtowania 
postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem, rozpoznawanie zachowań 
dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania. Udzielanie instruktażu i 
porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem. 

 Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom, wspomaganie 
wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny. 

 Uwrażliwienie i modelowanie zachowań dzieci zdrowych jako zdolnych do niesienia 
pomocy i traktowania dzieci niepełnosprawnych jako partnerów. 

 Kształtowanie tolerancji, wrażliwości, wyrozumiałości i otwartości, zrozumienia dla 
innych zachowań, przeciwdziałanie agresji. 

 

Cele główne 

1. Zapewnienie dzieciom uczęszczającym do przedszkola opieki, wychowania i 
edukacji odpowiednich do wieku, tempa i dynamiki rozwoju psychofizycznego od 
3 roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.  

2. Wspomaganie dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami, 
komunikacji językowej, z chorobami przewlekłymi, niedostosowanych społecznie 
lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym zgodnie z ich wrodzonym 
potencjałem i możliwościami rozwojowymi,  

3. Wspieranie we wszystkich sferach (psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, 
duchowej, moralnej, zdrowotnej) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb 
każdego dziecka.  

4. Umożliwienie dziecku niepełnosprawnemu aktywnego uczestnictwa w życiu 
przedszkola i środowiska lokalnego. 

5. Zapewnienie dzieciom i pracownikom przedszkola bezpiecznych warunków pracy 
i zabawy, oraz kształtowanie aktywnych postaw wobec bezpieczeństwa własnego 
i innych. 

6.  Zapewnienie dzieciom pełnego rozwoju intelektualnego i psychofizycznego w 
warunkach poszanowania ich godności, zgodnych z ideami zawartymi w 
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji o Prawach Dziecka, 

7. Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez pracę edukacyjną w zakresie 
aktywnego wypoczynku, zdrowego odżywiania i higieny spożywania posiłków 
oraz rozwijanie aktywności ruchowej. 

8. Stwarzanie warunków dzieciom do rozwijania pasji, zainteresowań i umiejętności 
odpowiednio do ich wieku i możliwości. 

9. Promowanie zachowań ekologicznych  poprzez  rozbudzanie wrażliwości na 
piękno otaczającego świata. 

10. Uczenie optymizmu i wiary we własne możliwości. 
11. Wzmacnianie więzi rodzinnych i rówieśniczych poprzez promowanie aktywnych 

form  wypoczynku. 
12. Wdrażanie do samodzielności w podejmowaniu aktywności intelektualnej, 

fizycznej, emocjonalnej i twórczej. 
13. Rozwijanie kompetencji społecznych. 
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14. Budowanie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku. 
15. Kształtowanie  dobrych  relacji  pomiędzy rodzicami oraz  społecznością  

przedszkolną. 
16. Wyrabianie tolerancji do osób starszych i niepełnosprawnych. 
17. Rozwijanie u dzieci kompetencji czytelniczych, matematycznych, 

informatycznych, ekspresji muzycznej (kompetencje zgodne z polityką 
oświatową). 

 

Kryteria sukcesu 

Poczucie sukcesu pracy przedszkola i jego nauczycieli jest usytuowane w możliwie 
pełnym kształtowaniu postawy i umiejętności wychowanków odbywającym się w atmosferze 
sprzyjającej ich wszechstronnemu rozwojowi. Nasze przedszkole jest miejscem tak 
zorganizowanym, aby istniała możliwość wyboru dowolnej, różnorodnej aktywności dziecka. 
Przedszkolak, który ma możliwość decydowania o tym, w jaki sposób chce się bawić, ujawnia 
swoje zainteresowania, upodobania. Swoboda wyboru umożliwia diagnozę inteligencji 
każdego dziecka, a ta pozwala nauczycielowi określenie jego potencjału oraz kreowanie 
warunków i dobór sposobów jego rozwijania. W tym procesie ważną rolę odgrywa również 
rodzina, która pomaga nauczycielowi diagnozować potencjał rozwoju dziecka  i uczestniczy w 
działaniach przedszkola, ukierunkowanych na rozwój inteligencji wielorakich.  

W codziennej pracy z dziećmi w naszym przedszkolu wykorzystuje się różne metody, 
oraz  elementy niektórych z nich. Zarówno wszystkie metody, jak i techniki służą 
wspomaganiu wszechstronnego rozwoju dziecka rozbudzając jego aktywność twórczą, 
zapewniając pozytywną motywację do podejmowania zadań, a tym samym rozwijając wiarę 
we własne siły i możliwości. Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają 
wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. 

 
  

       Absolwent naszego Przedszkola  jest: 

 
 przygotowany  do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami, 

 aktywny, dociekliwy, kreatywny i ambitny, 

 rozumie świat i wartości w nim nagromadzone, 

 dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną, 

 orientuje się w zasadach zdrowego żywienia i zdrowego trybu życia, 

 umie pracować w zespole, 

 przygotowany jest do roli ucznia szkoły podstawowej - osiągnął dojrzałość szkolną w  
rozwoju intelektualnym, emocjonalno - społecznym i  fizycznym, 

 rozwinięty jest pod względem kompetencji informatycznych, matematycznych, 
czytelniczych, muzycznych,  

 osiąga w większości bardzo dobre wyniki w nauce szkolnej. 
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Planowane działania w okresie 2016 – 2020: 

   1. Adaptacja dziecka w przedszkolu: 
1) Realizacja  Programu adaptacyjnego  „W ósemce dzieci nie płaczą”. 
2) Organizowanie warunków działalności przedszkola pozwalających na zapewnienie 

poczucia bezpieczeństwa i akceptacji przedszkola przez dzieci ( i rodziców). 
3) Tworzenie warunków wychowawczych i edukacyjnych zapewniających wspomaganie 

oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci niepełnosprawnych zgodnie z ich wrodzonym 
potencjałem i możliwościami rozwojowymi. 

2. Rozwijanie zdolności wg teorii Howarda Gardnera: 
1) Obserwacja dzieci grup młodszych i diagnozowanie umiejętności, potrzeb poprzez 

obserwację dzieci, analizę wytworów działalności dziecięcej (arkusz obserwacyjny) 
2) Diagnoza gotowości szkolnej (arkusz diagnostyczny) 

3. Wspomaganie i edukacja dziecka: 
1) Dostosowanie wyposażenia sal do potrzeb rozwijania potencjału dzieci. 
2) Umożliwianie dzieciom swobodnego wyboru aktywności. 
3) Dostosowanie oferty zajęć dodatkowych do potrzeb,  możliwości i zainteresowań 

dzieci (warsztaty taneczne, informatyczne, teatralne, biblioteczne, plastyczne,  
matematyczne). 

4.  Zorganizowanie dodatkowych warsztatów: 

 Języka migowego 

 Klub Małego Odkrywcy 

 Akademia Małego Smakosza 

 Fotograficznych 

 Zajęcia zuchowe 
 Plastycznych 
 Matematycznych 

 Felinoterapia 
 Empirycznego poznawania świata 

 Mobilnej rekreacji muzycznej 
 Wokalnych 
 Informatycznych 
 Tańca ludowego 
 Tańca nowoczesnego 
 Teatralnych 

 Logopedycznych 
 Logorytmicznych 
 Move to learn – ruch dla uczenia się 
 Plastyczno - technicznych 



PRZEDSZKOLE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SUWAŁKACH 

 

8 
 

 Plastyterapii  

 Kreatywności  
 Szachowych 
 Bajkoterapii 

 Ruchowych 
 Sensorycznych 
 Terapii Ręki  

 
5. Uczestniczenie w konkursach przedszkolnych i ogólnopolskich. 
6.  Realizacja programów własnych: 

 „W ósemce dzieci nie płaczą”- program adaptacyjny (ułatwienie dzieciom 
przekroczenia progu dom – przedszkole). 

 „Bezpieczny Przedszkolak” ( poznanie zasad  bezpieczeństwa w domu, przedszkolu i 
na podwórku). 

  „Mały czytelnik” (rozbudzanie zainteresowań książką). 

 „Program wspierania Rozwoju Mowy dla dzieci z opóźnionym Rozwojem Mowy”. 

  „ Mali Europejczycy” – program edukacji europejskiej. 

  „Suwałki moje miasto” - program regionalny. 

 „Mały Artysta” rozwijanie zainteresowań w ramach kółka plastycznego, teatralnego, 
tanecznego  oraz innych zajęć dodatkowych 

 „Mali przyrodnicy” – program edukacji ekologicznej. 

 Projekty edukacyjno-profilaktyczne. 

 ,,Mistrzowanie kodowania” – udział w projekcie edukacyjnym mającym na celu 
upowszechnienie nauki programowania. 

 ,,Sześciolatki i matematyka” – edukacja matematyczna dzieci. Program dla grup 
zerowych. 

 ,,SENSOgracja” – program usprawniający bazowe układy zmysłowe. 
7. Realizacja Innowacji pedagogicznych: 

 ,,Ruch dla uczenia się” innowacja pedagogiczna wspierająca rozwój dzieci z 
zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 

 ,,Z piosenką w przedszkolny świat” rozwijanie kompetencji wokalnych dzieci w wieku 
przedszkolnym. 

 ,,Klinika wesołego języka” zabawy logorytmiczne stymulujące rozwój mowy dziecka.  

 ,,Mruczący terapeuta” felinoterapia jako metoda wspomagająca terapię dzieci 
autystycznych. 

8. Opracowanie i realizacja projektu edukacyjnego dotyczącego zdrowia psychicznego 
małego dziecka, składającego się z następujących części: uczucia, komunikacja, 
nawiązywanie i zrywanie więzi, rozwiązywanie konfliktów, przeżywanie zmiany i 
straty, dajemy sobie radę. 

9. Uczenie dzieci wyrażania uczuć i emocji: 
1) Budzenie naturalnej aktywności dziecka do rozpoznawania i radzenia sobie z 

emocjami. 
2) Wykorzystanie metody bajkoterapii w celu rozpoznawania i nazywania emocji, oraz 

radzenia sobie z nimi. 
3) Realizacja projektu edukacyjnego „Emocje”. 
10.  Rozwijanie pozytywnych cech charakteru: 
1) Opracowanie z dziećmi „Kodeksu Dobrego Zachowania”. 
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2) Przybliżenie dzieciom „Praw Dziecka”. 
3) Wykorzystywanie zabaw budujących pozytywne cechy charakteru. 
4) Wprowadzenie i modyfikowanie „systemów motywacyjnych” zgodnie z 

możliwościami i potrzebami dzieci z włączeniem dzieci niepełnosprawnych. 
11. Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia: 
1) Realizacja projektów edukacyjnych promujących zdrowy i bezpieczny tryb życia. 
2) Organizacja Wielkiej Olimpiady Małych Sportowców dla dzieci z suwalskich 

przedszkoli i SOSW. 
3) Uczestniczenie w imprezie środowiskowej „Bezpieczne miasto” – organizowanej 

przez SP nr 7. 
4) Uczestniczenie w konkursach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa. 
5) Uczestnictwo w programach profilaktycznych. 

 

W strategii rozwoju na najbliższe lata, widzimy przedszkole jako miejsce: 

        1. przyjazne, twórcze, otwarte na potrzeby dzieci i środowiska, 
2. rozwijające naturalne zdolności i kreatywność dziecka, 
3. akceptacji, życzliwości, rzetelności we współpracy z rodzicami, 
4. nabywania wiedzy i umiejętności przez wychowanków niezbędnych do podjęcia 

obowiązków w szkole oraz kształtowania wartości: otwartość, tolerancja i 
wzmocniona osobowość. 

 

Przyjęta wizja przedszkola jest spójna z jego misją i
 będzie realizowana w  obszarach: 

 
1. Rozwijanie kompetencji czytelniczych dzieci. 
2. Rozwijanie kompetencji informatycznych. 
3. Wychowanie do wartości – kształtowanie postaw. 
4. Rozwijanie kompetencji zdrowotnych poprzez: sprawność ruchową, kształtowanie 

nawyków żywnościowych. 
5. Rozwijanie kompetencji matematycznych oraz ekspresji muzycznej. 
 

Osiągnięcie powyższych zadań będzie realizowana poprzez: 

1. Rozwijanie kompetencji czytelniczych:         
1) Stymulowanie zainteresowań czytelniczych dzieci, w tym wczesnej nauki czytania. 
2) Tworzenie sytuacji sprzyjających bezpośredniemu obcowaniu ze sztuką, literaturą, 

dramą, teatrem jako inspiracji do rozwoju dziecięcej ekspresji werbalnej, poprzez 
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analizę treści pozycji literackich, przedstawianie ich treści własnymi słowami, 
układanie krótkich opowiadań, zabawy słownikowe, naukę wierszyków, tworzenie 
własnych zakończeń opowiadań, baśni oraz poprawę emisji głosu i wyrazistości 
wymowy, zabawy słowne. 

3) Nawiązanie kontaktów z innymi przedszkolami i instytucjami w celu wymiany 
doświadczeń teatralnych - teatrzyki w wykonaniu dzieci oparte na inscenizacjach 
przygotowywanych przez nauczyciela. 

4) Rada szkoleniowa ,,Jak zainteresować dzieci książką, rozwijanie kompetencji 
czytelniczych. 

5) Kontynuowanie w każdej grupie zwyczaju opowiadania, czytania, słuchania tekstów 
literackich o stałej porze, ze szczególnym uwzględnieniem pory relaksu. W okresie 
wiosenno-letnim wykorzystanie kącika czytelniczego w ogrodzie przedszkolnym. 

6) Organizowanie quizu wewnątrz grup oraz ogólnoprzedszkolnego na temat 
znajomości treści literatury dziecięcej. 

7) Kontynuacja akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom''. Spotkania z gośćmi i rodziną dziecka. 
8) Zorganizowanie kącika teatralnego w ogrodzie przedszkolnym. Stwarzanie warunków 

do zabaw teatralnych. 
9) Realizację projektu rozwijającego zainteresowanie książką wśród dzieci  

a. pt.: ,,Rozczytany Przedszkolak”. 
10) Wycieczkę do Muzeum Marii Konopnickiej ,,W podróży po wioskach Bajek”. 
11) Organizację akcji wewnątrzgrupowej mającej na celu wymianę książek między 

dziećmi, włączenie rodziców. Stworzenie w salach kącika, gdzie rodzice i dzieci będą 
mogli odkładać swoje książki i wymieniać się nimi. 

12) Wymiana książek w bibliotece przedszkolnej. 
13) Organizowanie konkursów plastycznych dotyczących treści literackich. 
14) Włączenie się w ogólnopolską akcję bookcrossing – uwolnij książkę. 

 

3. Rozwijanie kompetencji informatycznych.  
1) Wskazywanie specjalistycznych portali internetowych, tworzenie bazy danych, 

komunikacja z rodzicami za pomocą poczty elektronicznej. 
2) Prezentacja na stronie internetowej placówki aktualności z życia przedszkola i 

grupy. 
3) Kształtowanie  umiejętności wykorzystywania komputera w nauce i zabawie. 

Wykorzystanie pracowni komputerowej przedszkola. 
4) Poznanie różnorodnych programów edukacyjnych dla dzieci i sposobów ich 

wykorzystania. 
5) Poznanie programu graficznego PAINT w ramach edukacji plastycznej. 
6) Współpraca z PWSZ- nowoczesne technologie informatyczne. 
7) Współpraca z MIDICENTRUM. 
8) Wzbogacanie bazy przedszkola w komputerowe programy edukacyjne dla dzieci. 
9) Rada szkoleniowa ,,Jak uczyć dzieci programowania”? 
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3.  Wychowanie do wartości – kształtowanie postaw.    
1) Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie. 
2) Wykorzystanie różnorodnych form, metod i środków wspomagających rozwój 

społeczno-emocjonalny dzieci. 
3) Realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w odniesieniu do 

wartości takich jak przyjaźń, uczciwość, szacunek. 
4) Kontynuację „Kodeksu Przedszkolaka” czyli norm i zasad obowiązujących w 

Przedszkolu nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach. Rozwiązywanie 
konfliktów. 

5) Upowszechnianie tekstów dla rodziców wspierających ich w procesie wychowania: 
a. - Droga do wartości 
b. - Akademia Rodzica 

2) Wykorzystywanie zabaw budujących pozytywne cechy charakteru. 
3) Modyfikację „systemów motywacyjnych” zgodnie z możliwościami i potrzebami 

dzieci z włączeniem dzieci niepełnosprawnych. 
 

4) Warsztaty dla rodziców ,,Przyjaźń i miłość' z elementami rozwijania twórczości 
teatralno-recytatorskiej i plastycznej. 

5) Rozmowy z dziećmi na temat wartości, poparte literaturą dziecięcą. 
6) Spektakle teatralne kształtujące pozytywne cechy charakteru. 
7) ,,Rodzic-dziecko- jak budować pozytywny system wartości''. Warsztaty dla rodziców. 
8) Dobre maniery przedszkolaka - prezentacja multimedialna. 
9) Kształtowanie postawy tolerancji i szacunku wobec ,,inności, niepełnosprawności'' 

drugiego człowieka.  
10) Rada szkoleniowa ,,Wychowanie do wartości. Kształtowanie postaw społeczno -

moralnych u dzieci. 
11) Udział w akcjach charytatywnych. Uwrażliwienie na potrzeby innych. 
12) Kontynuację projektu edukacyjnego „Emocje”. 
13) Przestrzeganie i realizacja zasad wdrożonych programu wychowawczego. 

 
4. Rozwijanie kompetencji zdrowotnych oraz edukacja dzieci dotycząca bezpieczeństwa 

poprzez:    
 
1) Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności 

ruchowej dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem różnych form ekspresji ruchowej. 
Propagowanie zdrowego stylu życia. 

2) Wykorzystanie szerokiej gamy metod, form i środków do zdobywania doświadczeń 
twórczych w zakresie ruchu, kształtowania nawyków żywnościowych. 

3) Organizowanie sytuacji edukacyjnych, których celem będzie rozwijanie umiejętności 
rozpoznawania sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu dziecka. 

4) Realizację projektów, innowacji i programów edukacyjnych promujących zdrowy i 
bezpieczny tryb życia. 

5) Uczestniczenie w konkursach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa. 
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6) Uczestnictwo w programach profilaktycznych, szkoleniach.  
7) Organizowanie spacerów i wycieczek w połączeniu z formami ruchu na świeżym 

powietrzu. 
8) Cykle zajęć o charakterze prozdrowotnym. 
9) Współpracę z instytucjami: Straż Miejska, Straż Pożarna, Policja, Pogotowie 

Ratunkowe. 

5. Rozwijanie kompetencji matematycznych oraz ekspresji muzycznej.     
1) Stosowanie różnych form i metod pracy jako inspiracji do podejmowania różnych 

działań matematycznych. 
2) Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności dzieci: wzbogacanie 

kącików matematycznych „ Nasze matematyczne skarby”.  
3) Organizowanie konkursu matematycznego „ Konstruowanie gier planszowych” 
4) Opracowanie broszury „ Bawmy się matematyką”.  
5) Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców dotyczących edukacji matematycznej. 
6) Udział Rady Pedagogicznej w kursach, szkoleniach i warsztatach dotyczącej edukacji 

matematycznej.   
7) Udział w konkursach i turniejach matematycznych na terenie przedszkola i innych 

placówek. 
8) Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez: kształtowanie myślenia. 

logicznego w czasie zajęć z obszaru edukacji informatycznej i matematycznej.  
9) Organizowanie przestrzeni edukacyjnej bogatej w inspirujące materiały i pomoce. 
10) Pobudzenie inwencji i wyobraźni twórczej w aktywnym przeżywaniu muzyki oraz 

wyrażanie własnej indywidualności.  
11) Tworzenie warunków do bezpośredniego kontaktu z muzyką: udział w koncertach 

muzycznych, festiwalach piosenki czy przeglądach muzycznych, organizowanych 
uroczystościach okazjonalnych na terenie przedszkola.  

12) Rozwijanie zdolności muzycznych dziecka poprzez: eksperymentowanie w tworzeniu 
dźwięku, samodzielnego tworzenia melodii do podanego tekstu, łączenie aktywności 
muzycznej z innymi obszarami oddziaływań (np. teatr, plastyka). 

13) Wdrażanie  innowacji wspierających rozwój ekspresji muzycznej dziecka „Z piosenką 
w przedszkolny świat”- rozwój kompetencji wokalnych dzieci w wieku 
przedszkolnym. 

14) Rozszerzenie wachlarza zajęć umuzykalniających w zajęcia prowadzone elementami 
Mobilnej Rekreacji Muzycznej. 

15) Różnorodność i innowacyjność stosowanych metod i form pracy z dziećmi z zakresu 
ekspresji muzycznej. 

 

          Metody pracy 

   W naszej codziennej pracy z dziećmi korzystamy z wielu sprawdzonych i 
pewnych metod. Nie są to jednak tylko tradycyjne metody pracy z dziećmi, ale także 
nowatorskie rozwijające zdolności i zainteresowania dzieci. Wychodzimy z założenia, że 
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najlepszym podejściem do wychowania i nauczania jest umiejętne połączenie dwóch 
rodzajów działań: tradycyjnego postępowania z najmłodszymi i oryginalnego, często 
nieszablonowego rozbudzania w nich ich ukrytych zdolności i zainteresowań. 
Metody pracy: 

 Metoda Dobrego Startu 
 Metoda pedagogiki zabawy 
 Metoda Weroniki Sherborne 
 Metoda M. Ch. Knill - "Dotyk i Komunikacja" 
 "Programy Aktywności" 
 Terapia Behawioralna 
 Metoda G. Domana 
 Elementy metody E. Gruszczyk–Kolczyńskiej 
 Elementy metody I. Majchrzak 
 Metoda audytywno - werbalna 
 Felinoterapia 
 Integracja Sensoryczna 
 EEG Biofeedback 
 Sensoplastyka 

 
Dbamy o kształtowanie u dzieci postawy szacunku wobec świata przyrody, dostrzeganie 

piękna wytworów kultury Polski i Suwalszczyzny, w sposób szczególny traktując postawę 
patriotyczną przejawiającą się w poszanowaniu Ojczyzny. Liczne akcje charytatywne 
inicjowane wśród wychowanków i codzienne działania wychowawcze mają rozbudzać u 
dzieci empatię i uwrażliwiać je na potrzeby innych. Akcje proekologiczne i aktywności 
poznawcze realizowane w najbliższym środowisku społeczno-przyrodniczym pozwalają 
dzieciom doświadczać radości płynącej z harmonii z naturą. 
Angażujemy się w innowacyjne projekty o różnorodnej tematyce i zasięgu. 
Nasi wychowankowie mają możliwość uczestnictwa w projektach regionalnych i 
ogólnopolskich. Poprzez zabawy i aktywności inspirowane tematyką projektów dzieci 
otwierają się na inne kultury i języki w aspekcie globalnym, nabywają jednocześnie 
umiejętności społeczne i wybrane zagadnienia zawarte w podstawie programowej 
wychowania  przedszkolnego. Otwartość przedszkola wobec nowych technologii i 
rozbudowana baza multimedialna umożliwiają ich wykorzystywanie w procesie edukacyjnym 
i kształtowanie u dzieci kompetencji cyfrowych. Dzieci korzystają z urządzeń cyfrowych i 
aplikacji do dokumentowania swoich przedszkolnych aktywności i odkryć, rozwijają 
wyobraźnię i funkcje poznawcze. 
 
 

System motywacji dzieci do nabywania zachowań pożądanych 

  W naszym przedszkolu obowiązują zasady, które 
wprowadziliśmy wspólnie z dziećmi na zasadzie zawarcia „Kontraktu Grupowego”, który 
zawiera umowne  pożądane zachowania. Wprowadzając normy zachowań: w szatni, 
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łazience, sali, na placu zabaw, przy posiłku możemy respektować właściwe zachowania. 
Wychowując przedszkolaka musimy nauczyć dziecko przestrzegania pewnych norm i reguł 
życia w zespole, koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa podczas pobytu w placówce.  
Ustalając normy postępowania, nakazy i zakazy, ustalony został również system 
motywacyjny do wyzwalania pożądanych zachowań oraz do podnoszenia konsekwencji 
nieprzestrzegania ustalonych zasad. Skutecznym środkiem wychowania są nagrody i 
pochwały (notesy, zeszyty z nagrodami – naklejki, pieczątki, supery). Mają one wartości 
pobudzające i zachęcające do wysiłku. Wzmocnienia pozytywne zwiększają częstotliwość 
zachowań pożądanych u dzieci, natomiast wzmocnienia negatywne pozwalają wyeliminować 
zachowania niepożądane u dzieci, aż do całkowitego ich zaniku. Wzmocnienia pozytywne 
dają  dzieciom do zrozumienia, że pewne zachowania nie są właściwe i nie wolno ich 
powielać, dając dziecku informację, że  nie idzie ono właściwą drogą. Dobrą drogę pokazują 
dzieciom nagrody, które w naszym przedszkolu stosujemy wobec wychowanków bardzo 
często. 
 

System  diagnozowania osiągnięć dzieci 

Nauczyciele prowadzą systematyczną obserwację w zakresie poziomu 
funkcjonowania poznawczego i społecznego dzieci oraz przeprowadzają diagnozę gotowości 
szkolnej (dzieci 6 - letnie). Na jej podstawie planują wielopoziomową prace dydaktyczno - 
wychowawczą tak, aby dzieci osiągnęły pełnię swojego potencjału  (praca z dzieckiem 
zdolnym – warsztaty zainteresowań, przeglądy i konkursy), a ponadto miały możliwość 
wyrównywania ewentualnych trudności czy zaburzeń rozwojowych. Zespół nauczycieli 
specjalistów  i terapeutów, składający się z pedagogów specjalnych, psychologów, 
logopedów i terapeutów integracji sensorycznej prowadzi diagnozę i terapię dzieci 
niepełnosprawnych oraz dzieci  z trudnościami rozwojowymi wymagającymi wczesnego 
wspomagania rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
 Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie: 

 arkuszy obserwacji rozwoju dzieci, 

 prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy), 

 teczek prac i innych dokumentów, z których wynika, czego dzieci się nauczyły, 

  albumów, kronik, 

 materiałów reportażowych (zdjęcia, nagrania itp.) 

 rozmów. 

Schemat badania osiągnięć dzieci i diagnozy gotowości szkolnej 

1. Przeprowadzenie diagnozy wstępnej, szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka. 
2. Informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej. 
3. Bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników obserwacji, wspomaganie 

rozwoju, praca według indywidualnego programu (w razie konieczności). 
4. Półroczna ocena realizacji założonych zadań; wnioski do dalszej pracy. 
5. Bieżące wspieranie rozwoju dzieci. 
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6. Przeprowadzenie diagnozy dzieci, wnioski do dalszej pracy. 
7. Poinformowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie końcowej. 

 

System obserwowania osiągnięć nauczycieli 

Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani 
ocenie przez dyrektora i rodziców. System badania osiągnięć nauczycieli spełnia trzy 
podstawowe funkcje: 

 motywującą (wspierającą), 

 informacyjną (diagnostyczną), 

 doradczą. 
Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie: 

 arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela, 

 rozmów z nauczycielami i rodzicami, 

 obserwacji, 

 obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw, 

 innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela. 
Wyniki badania osiągnięć dzieci i nauczycieli omawiane są na radach pedagogicznych. 
 

System informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci 

  Informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dzieci jest bardzo 
ważnym elementem oddziaływania wychowawczego. Przekazując informacje o aktualnym 
stanie rozwoju dziecka, koncentrujemy się w szczególności na jego mocnych stronach 
rozwoju. Jeśli mamy do przekazania informacje dotyczące trudnych zachowań, to zawsze 
staramy się mówić o chociażby drobnych osiągnięciach i zaletach i pociech. Ważne jest to po 
to, aby stworzyć klimat bezpieczeństwa i zaufania, który potrzebny jest obu stronom w 
nawiązaniu dialogu i wzajemnym zrozumieniu się. 
Gromadząc informacje o dziecku kierujemy się następującymi zasadami: 

 nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach 
edukacyjnych 

 wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania, 

 nauczyciele są zobowiązani do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania 
jego rozwoju; informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, teczkach 
indywidualnych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli, 

 rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach, na 
konsultacjach, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy 
nauczyciela 

 lub rodzica, 

 na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju 
dziecka. 
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Zasady współpracy nauczycieli 

     Rada Pedagogiczna pracuje w zespołach zadaniowych. Są one 
tworzony na każdy rok szkolny wg umiejętności i predyspozycji poszczególnych nauczycieli 
oraz potrzeb placówki.  
Poszczególne zespoły zadaniowe monitorują realizację zadań z planu rocznego oraz procesy 
zachodzące w przedszkolu, uczestniczą w badaniu, analizowaniu i diagnozowaniu wybranych 
obszarów pracy przedszkola. Nauczyciele współpracują również ze sobą na co dzień, 
prowadzą zajęcia koleżeńskie, dzielą się wiedzą i doświadczeniem w ramach WDN-u.Ponadto 
nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, zdobywają kolejne stopnie awansu 
zawodowego, wzbogacają swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w różnego rodzaju 
szkoleniach i warsztatach oraz systematycznie dokonują swojej samooceny. 
 

Zasady współpracy wychowawczej z rodziną dziecka 

    Współpraca w naszym przedszkolu rozwija się na zasadzie 
wzajemnego zrozumienia i życzliwości oraz partnerstwa, poprzez: 
 
1. Poszukiwanie efektywnych sposobów komunikacji z rodziną. 

 zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy 
wychowawczo- dydaktycznej, 

  przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu, 

 prezentacja na stronie www placówki aktualności z życia przedszkola i grupy, 

 ujednolicenie działań przedszkola i domu rodzinnego poprzez obustronną wymianę 
informacji. 

2. Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację. 

  Organizowanie konsultacji ze specjalistami tj. logopeda, psycholog. 

 Udział rodziców w spotkaniach otwartych, warsztatach oraz  radach szkoleniowych. 
3. Włączanie rodziców w działania przedszkola. 

 Angażowanie rodziców w życie przedszkola i grupy (uroczystości, konkursy). 

 Zachęcanie rodziców do działalności na rzecz przedszkola (drobne naprawy sprzętu, 
mebli, zabawek). 

 Rodzina na medal - udział rodziców na zajęciach otwartych oraz warsztatowych. 

 „Klub czytających rodzin” – czytanie przez rodziców, dziadków ulubionych bajek, 
książek oraz innych utworów literatury pięknej. 

 ABC Rodzica. 
4. Budzenie atmosfery wzajemnego zaufania. 

 Zbieranie oczekiwań rodziców, jawność działań. Wymiana informacji, doświadczeń. 

 Akademia rodzica 
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Zasady współpracy ze środowiskiem lokalnym 

       Przedszkole utrzymuje kontakty ze środowiskiem lokalnym i 
aktywnie uczestniczy w wielu uroczystościach. Nasze przedszkolaki corocznie biorą udział w 
różnorodnych imprezach kulturalno – oświatowych, konkursach, olimpiadach i przeglądach 
organizowanych na terenie naszego miasta jak i kraju. Udział w tych  imprezach daje 
możliwość zaprezentowania swoich umiejętności muzycznych, tanecznych, plastycznych, 
recytatorskich, matematycznych, aktorskich, wokalnych i sportowych. Istotne są także 
konkursy odbywające się w naszej placówce, które przyczyniają się do integracji wszystkich 
grup przedszkolnych. Uczestnictwo w tych aktywnościach daje motywacje do działania, 
podnosi samoocenę dziecka oraz wzmacnia wiarę we własne siły. Dzieci niepełnosprawne 
odnoszą sukcesy również często jak ich pełnosprawni rówieśnicy. Promujemy przedszkole 
poprzez zamieszczanie informacji z życia przedszkola: na stronie internetowej, lokalnych 
mediach.  
Nasza placówka prowadzi współpracę z : 

 innymi Placówkami Przedszkolnymi i Szkolnymi, 
 Biblioteką Publiczną, 
 Muzeum im. Marii Konopnickiej, Muzeum Okręgowe, Galerie, 
 instytucjami: Straż Miejska, Straż Pożarna, Policja, Wigierski Park Narodowy, 

Pogotowie Ratunkowe, Suwalski Park Krajobrazowy, 
 Udział w akcjach  charytatywnych na rzecz środowiska lokalnego, 
 Organizacja imprez dla dzieci spoza przedszkola, 
 Współpraca z organizacjami fundacjami, 
 Gospodarstwami agroturystycznymi, 
 Suwalskim Ośrodkiem Kultury, 
 MIDICENTRUM, 
 Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, 
 Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, 
 Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami. 

 

Program wychowawczy 

Program wychowawczy ma na celu poprawę jakości pracy 
edukacyjnej, uwzględnia potrzeby społeczności przedszkolnej tj. dzieci, rodziców, 
środowiska, pracowników. Integruje nauczycieli i rodziców w realizacji celów 
wychowawczych, kieruje procesy wychowawcze na właściwe tory.  
Celem programu jest:  
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1. Zapoznanie dzieci z regulaminami życia w grupie, wdrażanie do samodzielności i 
umiejętności współżycia i współdziałania z innymi. 
2. Zapoznanie dzieci z prawami i obowiązkami, światem wartości moralnych oraz 
koniecznością ponoszenia konsekwencji swoich czynów. 
3. Czynienie wielorakich starań zmierzających do jednolitych oddziaływań wychowawczych 
pomiędzy domem rodzinnym a przedszkolem. 

 

Program profilaktyczny 

Przedszkole realizuje   programy edukacyjne i profilaktyczne poruszające różnorodne 
zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i promocji zdrowia. Wspomagają one działania 
nauczycieli na rzecz realizacji założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego, 
dostarczając bazę dydaktyczno-wychowawczą adekwatną do poziomu postrzegania świata 
przez dzieci. 

Plan pracy 

Corocznie, zespół nauczycieli w porozumieniu z Dyrektorem przedszkola opracowuje 
plan pracy placówki, wyznaczający główne cele i kierunki pracy wychowawczej  i 
dydaktycznej wyznaczony na dany rok szkolny. Plan pracy zawiera szczegółowe aktywności 
zaplanowane przez nauczycieli, będące uzupełnieniem realizowanego programu wychowania 
przedszkolnego. 

Wykaz realizowanych w przedszkolu programów 

1. Programy edukacyjne: 
1) Wychowanie przedszkolne  -  „Dziecko w swoim żywiole. Program wychowania 

przedszkolnego – dobre praktyki”, Anna Pawłowska – Niedbała, Dorota Kucharska, 
Justyna Święcicka, Ewelina Wilkos, Wyd. Nowa Era 

2) Religia - "Wędrowanie z Bogiem". 
2. Programy własne: 

1) Program edukacji europejskiej dla dzieci 6-letnich "Mali Europejczycy" 
2) Program czytelniczy "Mały czytelnik" 
3) Program działań adaptacyjnych dzieci w Przedszkolu nr 8 z Oddziałami 

Integracyjnymi "W ósemce dzieci nie płaczą" 
4) Sześciolatki i matematyka 
5) Program edukacji ekologicznej "Mali przyrodnicy" 
6) Wspierania Rozwoju Mowy dla Dzieci z Opóźnionym Rozwojem Mowy 
7) "Bezpieczny Przedszkolak" 
8)  Program zajęć logopedycznych – profilaktyka, diagnoza i terapia logopedyczna 
9)  „Teatr Małego Przedszkolaka” – program kółka teatralnego dla dzieci w wieku 

przedszkolnym 
10) „Komputer w przedszkolu” – program zajęć rozwijających zainteresowania dzieci 

w wieku przedszkolnym obsługą komputera 
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11) Program koła matematycznego z wykorzystaniem elementów metody Edyty 
Gruszczyk-Kolczyńskiej w rozwijaniu logicznego myślenia i kształtowaniu pojęć 
matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym 

12) Program zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w oparciu o przygotowane 
konspekty zajęć 

13) Ramowy plan zajęć z tańca ludowego w przedszkolu 
14) „Happy Hearts” – rozkład materiału do nauki języka angielskiego 
15)  Program edukacji regionalnej dla dzieci przedszkolnych „Suwałki – moje miasto” 
4. Innowacje pedagogiczne 
16) Innowacja organizacyjna „Czytające przedszkolaki” w zakresie rozwijania 

zainteresowań czytelniczych w grupie dzieci 5 i 6-letnich. 
17) ,,Ruch dla uczenia się” innowacja pedagogiczna wspierająca rozwój dzieci z 

zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 
18) ,,Z piosenką w przedszkolny świat” rozwijanie kompetencji wokalnych dzieci w wieku 

przedszkolnym. 
19) ,,Klinika wesołego języka” zabawy logorytmiczne stymulujące rozwój mowy dziecka.  
20) ,,Mruczący terapeuta” felinoterapia jako metoda wspomagająca terapię dzieci 

autystycznych. 

 

Ewaluacja: 

1. Zgodność planu rocznego z założeniami i celami koncepcji. 
2. Ocena realizacji zadań rocznego planu pracy. 
3. Modyfikowanie koncepcji w zależności od potrzeb. 
4. Ocena stopnia realizacji koncepcji pracy przedszkola. 
5. Zbieranie informacji potrzebnych do dalszego planowania pracy przedszkola. 
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