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KONCEPCJA PRACY
SPOŁECZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Społeczne Przedszkole Montessori w Dąbrowie Górniczej
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59 z późn. zmianami).
2. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz.
1658).
3. Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017 w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz.
1611).
4. Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591).
5. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania
oraz

podstawy

programowej

kształcenia

ogólnego

dla

szkoły

podstawowej,

w

tym

dla

uczniów

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego
dla branżowej szkoły I stopnia kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356).
6. Statut Społecznego Przedszkola Montessori w Dąbrowie Górniczej.
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Misja
Tworzymy dla Naszych Dzieci przedszkole, które zachęca do zdobywania wiedzy, twórczo rozwija osobowość
dziecka. Odkrywamy i pielęgnujemy szczególne zdolności, wyrównujemy i kompensujemy ewentualne dysfunkcje.
Aktywnie towarzyszymy Naszym Dzieciom w ich rozwoju społecznym, psychicznym, duchowym i fizycznym.
Wyposażamy

Naszych

Wychowanków

w

niezbędne

kompetencje

społeczne

oraz

umiejętności

i

wiedzę.

Przeciwdziałamy ksenofobii, wykluczeniu społecznemu, nietolerancji i przemocy.
W Społecznym Przedszkolu Montessori:
1.

przestrzegamy zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka;

2.

zapewniamy Dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo;

3.

traktujemy Dzieci podmiotowo;

4.

promujemy

humanistyczny

system

wartości:

poszanowanie

odrębności,

akceptację,

tolerancję

i wsparcie;
5.

wszechstronnie wspomagamy rozwój osobowości i możliwości społecznych oraz edukacyjnych Dziecka
w bezpiecznych, przyjaznych, dostosowanych do jego możliwości i potrzeb warunkach;

6.

indywidualizujemy proces opieki, wychowania i nauczania, dzięki tworzeniu odpowiednich warunków
do wszechstronnego rozwoju każdego Dziecka;

7.

tworzymy równe szanse rozwoju dla Wszystkich Dzieci;

8.

wydobywamy potencjał twórczy każdego Dziecka;

9.

wspomagamy rozwój umiejętności i uzdolnień;

10.

zapewniamy dobrze i ciekawie prowadzone zajęcia;

11.

potrafimy wyjaśniać i zaciekawiać;
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12.

kształtuje postawy moralne, proekologiczne, społeczne i estetyczne;

13.

promujemy zdrowie fizyczne i psychiczne;

14.

budujemy dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym;

15.

wprowadzamy w świat kultury, uczymy języków obcych, posługiwania się komputerem i Internetem,
przygotowujemy Dzieci do życia w zjednoczonej Europie;

16.

kreujemy, wychowujemy mądrego i dobrego obywatela oraz Europejczyka, wyrastającego z polskiej
i lokalnej tradycji;

17.

inspirujemy Nauczycieli i Dzieci do działań twórczych oraz własnego rozwoju;

18.

słuchamy siebie nawzajem;

19.

propagujemy współpracę między Dziećmi, Pracownikami, Rodzicami, Nauczycielami, z zachowaniem
przyjętych norm;

20.

twierdzimy, że wychowanie i kształcenie jest procesem ciągłym i trwa całe życie;

21.

przyjmujemy zasadę, że Nauczyciel w zakresie wychowania pełni funkcję wspomagającą i uzupełniającą
w stosunku do Rodziców;

22.

dbamy o dobry klimat społeczny;

23.

uważamy, że jesteśmy wspólnotą "uczącą się";

24.

organizujemy sprawne zarządzanie placówką;

25.

analizujemy i oceniamy efekty naszej pracy.
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Wizja
Nasze przedszkole jest przyjazne Dziecku, zapewnia mu należytą opiekę. Jest miejscem radosnej zabawy
i bezpiecznego poznawania świata. Zapewnia dobrą i rzetelną edukację, kształtuje i wychowuje tolerancyjnego
człowieka, wpaja szacunek do otaczających ludzi.
Nasza praca ukierunkowana jest na Dziecko, jego potrzeby, możliwości i wszechstronny, indywidualny
rozwój osobowości. Umożliwiamy wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój talentów. Stosowane aktywne
metody pracy, programy i rozwiązania oparte na dydaktyce Marii Montessori, gwarantują wysoką jakość pracy
przedszkola. Oferta edukacyjna Społecznego Przedszkola Montessori stwarza warunki do twórczości, rozwijania,
wyrównywania, kompensowania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.
Zapewniamy Dzieciom wszechstronny rozwój ułatwiający adaptację szkolną.

Nasz Wychowanek, dzięki możliwości czerpania z dobrych wzorców, jest:
aktywny

-posiada zainteresowania i rozwija je na miarę swoich możliwości,
-ma swoje upodobania jako twórca i odbiorca sztuki,
-wykazuje się samodzielnością;

ciekawy świata

-umie poszerzać swoje wiadomości,
-lubi i chce się bawić oraz uczyć,
-jest wrażliwy na wartości estetyczne w muzyce, plastyce i innych dziedzinach sztuki
oraz na piękno przyrody;
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otwarty

-łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami,
-umie wyrażać uczucia,
-umie współdziałać w grupie;

optymista

-jest pogodny,
-pozytywnie patrzy na świat,
-wierzy w siebie,
-umie odróżniać dobro od zła;

prawy

-cechuje go uczciwość i prawdomówność,
-zna normy dobrego zachowania i według nich postępuje,
-szanuje innych,
-zna symbole narodowe, regionalne i wie, jak się wobec nich zachować;

tolerancyjny

-rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym,
-jest wrażliwy na potrzeby innych.

Pracownicy to osoby:
otwarte

-gotowe do przełamywania stereotypów, poszukujące dróg porozumienia z Dziećmi

i ich Rodzicami/Prawnymi opiekunami,
-chętne do rozwijania swojego warsztatu pracy i poszukiwania nowych doświadczeń;

komunikatywne

-gotowe do wysłuchania opinii innych ludzi, umiejące i lubiące pracować w zespole;
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kompetentne

-dysponujące bogatą, wciąż aktualizowaną wiedzą w swojej dziedzinie oraz szerokimi
zainteresowaniami ogólnymi;

konkretne

-potrafiące określić swoje oczekiwania i wymagania oraz dokonać rzeczowej oceny ich
realizacji;

twórcze

-umiejące stawiać sobie cele i dostosowywać do nich swoje działania.

Cele główne pracy przedszkola:
1.

realizacja założeń aktualnego prawa oświatowego.

2.

zapewnianie funkcji opiekuńczej, wychowawczej i kształcącej, a także możliwości wspólnej zabawy
i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych Dzieci.

3.

dbałość o wysoki poziom pracy wychowawczo-kształcącej, a także o atrakcyjną ofertę edukacyjną.

4.

wzmacnianie pozytywnych zachowań Dzieci.

5.

wykorzystywanie pedagogiki Marii Montessori w pracy kadry pedagogicznej.

6.

realizacja programów uwzględniających edukację regionalną, patriotyczną i europejską.

7.

promowanie zdrowego stylu życia Dziecka w domu i w przedszkolu.

8.

ścisła współpraca z Rodzicami/Prawnymi opiekunami jako współpartnerami w procesie edukacji
i wychowania Dzieci.

9.
10.

skuteczne informowanie Rodziców/Prawnych opiekunów o postępach edukacyjnych Dziecka.
współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie
miasta i regionu.
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11.

promowanie znaczenia montessoriańskiej edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności.

Kryteria sukcesu:
1.

wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego Dzieci.

2.

wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola.

3.

upowszechnienie i akceptacja praw Dziecka.

4.

zintegrowanie rodziny z przedszkolem.

5.

zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.

6.

wprowadzenie skutecznego systemu obserwacji i diagnozowania Dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych.

7.

upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku lokalnym.

8.

udział Dzieci w konkursach.

9.

ciągłe wzbogacanie montessoriańskiej bazy materiałowo-dydaktycznej.

10.

prowadzenie skutecznej polityki kadrowej.

11.

wzrost zadowolenia Nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i motywacji w dążeniu do osiągnięcia
sukcesu.
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KONCEPCJA ROZWOJU PRZEDSZKOLA W POSZCZEGÓLNYCH WYMAGANIACH:

Wymaganie

Działania przedszkola
1) Bada się oczekiwania Dzieci i Rodziców/Prawnych opiekunów wobec
przedszkola.
2) Planuje się procesy edukacyjne z uwzględnieniem wniosków
Rodziców/Prawnych opiekunów oraz indywidualnych potrzeb edukacyjnych,
rozwojowych i psychofizycznych Dzieci .

1. Procesy wspomagania
rozwoju i edukacji
są zorganizowane
w sposób sprzyjający
uczeniu się

3) Planując procesy edukacyjne, uwzględnia się poziom wykształcenia
i predyspozycje Nauczycieli oraz wszystkie aspekty pracy przedszkola.
4) Procesy edukacyjne przebiegające w przedszkolu są planowane, monitorowane
i doskonalone.
5) Wnioski z monitorowania procesów edukacyjnych są wykorzystywane
w planowaniu i realizowaniu tych procesów.
6) Nauczyciele pracują zespołowo, wspólnie planują procesy edukacyjne.
7) Nauczyciele stosują różne sposoby wspierania i motywowania Dzieci w procesie
uczenia się.
8) W przedszkolu analizuje się wyniki monitorowania osiągnięć Wychowanków
i wdraża się wnioski z tych analiz.
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1) W przedszkolu Dzieci nabywają widomości i umiejętności określone
w podstawie programowej.
2) Motywuje się Dzieci do nauki poprzez zindywidualizowaną pracę własną
z wykorzystaniem pomocy montessoriańskich.
2. Dzieci nabywają
wiadomości i umiejętności
określone w podstawie
programowej

3) Monitoruje się i analizuje nabywanie wiadomości i umiejętności
z uwzględnieniem możliwości rozwojowych.
4) Wskazuje się Rodzicom/Prawnym opiekunom poziom opanowanych
umiejętności i obszary do dalszej pracy.
5) Analizuje się wyniki i wdraża wnioski.
6) Wdrażane wnioski przyczyniają się do poprawy umiejętności.

1) Dzieci są zaangażowane w organizowane zajęcia i chętnie w nich uczestniczą.
2) Dzieci są aktywizowane i motywowane przez Nauczycieli do udziału w:
a) różnorodnych zajęciach rozwijających i wspierających ich zdolności
3. Dzieci są aktywne

i predyspozycje;
b)organizowanych uroczystościach i występach artystycznych, konkursach;
c) życiu kulturalno- oświatowym poza placówką edukacyjną.
3) Dzieci są wdrażane do samodzielności.
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1) Dzieci czują się bezpiecznie.
2) Dzieci prezentują właściwe zachowania oparte na wzajemnym szacunku
i zaufaniu.
4. Kształtowane są
postawy i respektowane
normy społeczne

3) W przedszkolu analizuje się podejmowane działania w sferach: wychowawczej
i profilaktycznej. Mają one na celu eliminować zagrożenia oraz wzmacniać
właściwe zachowania.
4) Monitoruje się, ocenia i modyfikuje podejmowane działania.
5) Na bieżąco informuje się Rodziców/Prawnych opiekunów o problemach
wychowawczych i podejmuje wspólnie spójne działania.
6) Kształtuje się postawę odpowiedzialności za indywidualne i grupowe działania.
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1) Rozpoznaje się możliwości psychofizyczne, rozwojowe i sytuację społeczną
Dzieci w celu wykorzystania ich w działaniach edukacyjnych.
2) W przedszkolu są prowadzone działania zwiększające szanse edukacyjne
Dzieci, uwzględniające indywidualizację procesu edukacji.
5. Przedszkole wspomaga

3) Dzieci objęte są pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

rozwój dzieci,

4) Organizuje się indywidualne i grupowe zajęcia rozwijające.

z uwzględnieniem ich

5) Organizuje się zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne.

indywidualnej sytuacji

6) Rozwija się indywidualne zdolności i predyspozycje Dzieci.
7) Dzieci otrzymują indywidualne wsparcie, odpowiadające ich potrzebom zgodne
z sugestiami Rodziców/Prawnych opiekunów.

1) Rodzice/Prawni opiekunowie współdecydują w sprawach przedszkola
i uczestniczą w podejmowanych działaniach.
6. Rodzice są partnerami
przedszkola

2) Rodzice/Prawni opiekunowie, osobiście oraz poprzez dziennik elektroniczny,
są na bieżąco informowani o postępach edukacyjnych i zachowaniu Dzieci
oraz zapraszani do współpracy w tym zakresie.
3) Rodzice/Prawni opiekunowie uczestniczą w życiu przedszkola, są zapraszani
na artystyczno-okolicznościowe uroczystości przedszkolne oraz propagujące
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zdrowy i aktywny styl życia.
4) Organizuje się pogadanki i warsztaty tematyczne dla Rodziców/Prawnych
opiekunów podczas spotkań grupowych.
5) W przedszkolu ustala się różne formy kontaktu Rodziców/Prawnych opiekunów
i Wychowawców.
6) Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie Rodziców/Prawnych opiekunów
na temat pracy placówki.
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1) W działaniach przedszkola są uwzględniane możliwości i potrzeby środowiska
7. Przedszkole
współpracuje
ze środowiskiem lokalnym
na rzecz wzajemnego
rozwoju

lokalnego.
2) Przedszkole współpracuje w sposób celowy z instytucjami i organizacjami
działającymi w środowisku lokalnym.
3) Rozwój współpracy przedszkola ze środowiskiem lokalnym pozytywne wpływa
na rozwój Dzieci.
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1) W przedszkolu analizuje się wyniki wewnętrznych i zewnętrznych badań,
8. Przedszkole
w planowaniu pracy,
uwzględnia wnioski
z analizy badań
zewnętrznych
i wewnętrznych

9. Zarządzanie
przedszkolem służy jego
rozwojowi

dotyczących wspomagania rozwoju i edukacji Dzieci, które służą podnoszeniu
jakości procesów edukacyjnych.
2) Nauczyciele planują i wdrażają działania edukacyjno – wychowawcze
z uwzględnieniem w/w badań i wniosków, w tym z ewaluacji wewnętrznej
i zewnętrznej. Działania te są: monitorowane, analizowane i modyfikowane
w ramach potrzeb.

1) Przedszkole zapewnia odpowiednie warunki do rozwoju Dzieci.
2) W procesie zarządzania wykorzystuje się wnioski wynikające ze sprawowanego
nadzoru pedagogicznego.
3) W przedszkolu są ustalone i przestrzegane procedury dotyczące
bezpieczeństwa.
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Ewaluacja koncepcji pracy
Dyrektor, Wychowawcy i Specjaliści, dążąc do zapewnienia możliwie jak najwyższej jakości kształcenia
i wychowania, będą monitorować Koncepcję Pracy przedszkola, ze względu na stale zmieniające się warunki
działania oraz potrzeby Dzieci, Rodziców/Prawnych opiekunów i Nauczycieli. Wnioski z nadzoru i obserwacji
oraz ewaluacja przeprowadzona w wybranych obszarach, będą służyć jako baza do modyfikacji procesów
zachodzących w przedszkolu oraz ich planowania w przyszłości.

Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej
Opierając się o założenia pedagogiki Marii Montessori, tworzymy małe grupy Dzieci, zróżnicowane wiekowo,
co prowadzi do uczenia się wzajemnego Dzieci od siebie, kształtowania postawy pomocy drugiej osobie
oraz odpowiedzialności za nią.
Szczególną uwagę poświęcamy kształceniu kompetencji społecznych. Dzieci uczą się wspólnie wykonywać
codzienne czynności związane z zaspakajaniem własnych potrzeb. Podstawową ideą naszej działalności jest
maksymalna indywidualizacja stosowanych oddziaływań zarówno edukacyjnych jak i terapeutycznych. Metody
pracy dobieramy do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.
Dbamy o dobrą zabawę, wiedząc, że jest ona najlepszym środkiem do zdobywania nowej wiedzy
i umiejętności. Profesjonalnie przygotowana kadra: Nauczyciele, Psycholog, Terapeuci otaczają Wychowanków
troskliwą opieką, tworząc miłą i wręcz rodzinną atmosferę.
W naszym przedszkolu rytm jest podstawą prawidłowego rozwoju Dziecka. Im rytmiczniej przebiega życie
naszego przedszkolaka, tym łatwiej wejdzie ono w kolejny etap życia. Rytm dodaje sił i sprawia, że Dziecko
czuje się bezpiecznie.
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Rozkład zajęć w naszym przedszkolu wyznaczają:
Rytm dnia
1.

poranny krąg z lekcją ciszy.

2.

samodzielne przygotowanie się do śniadania.

3.

śniadanie.

4.

samodzielne posprzątanie po śniadaniu.

5.

mycie zębów.

6.

zajęcia ogólnorozwojowe, realizujące program przedszkolny zatwierdzony przez MEN.

7.

samodzielne przygotowanie się do śniadania.

8.

II śniadanie.

9.

samodzielne posprzątanie po śniadaniu.

10.

praca własna z materiałem rozwojowym.

11.

samodzielne przygotowanie się do obiadu.

12.

obiad.

13.

posprzątanie po obiedzie.

14.

Spacer lub zajęcia ruchowe.

15.

grupowe zajęcia rozwijające, w celu uaktywnienia u Dzieci potencjalnych możliwości, rozwijających
zdolności, umiejętności i zainteresowania.

16.

samodzielne przygotowanie do podwieczorku.
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17.

Podwieczorek.

18.

samodzielne posprzątanie.

19.

zabawa i indywidualne zajęcia rozwijające.
Rytm tygodnia

1.

zajęcia dodatkowe, w każdym dniu tygodnia inne, zróżnicowane, zgodne z predyspozycjami Dzieci,
rozwijające zdolności, umiejętności i zainteresowania.

2.

praca własna oparta na koncepcji Marii Montessori pod kierunkiem Nauczyciela.

3.

samodzielna praca w/g koncepcji planu Daltońskiego w grupie przygotowującej się do pracy w klasie
pierwszej.
Rytm w roku kalendarzowym

Wyznaczają go takie święta jak:
Dzień Chłopca, Pasowanie na Przedszkolaka, Święto Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości, Święto
Pluszowego Misia, andrzejki, mikołajki, spotkanie wigilijne, Dzień Babci i Dzień Dziadka, bal karnawałowy,
Dzień Kobiet, Międzynarodowy Dzień Teatru, Wielkanoc, Sprzątanie Świata, „Cała Polska Biega", Piknik
Rodzinny, Dzień Dziecka, uroczyste zakończenie roku;
Wystrój sali zmienia się w ciągu roku.
Urodziny Dziecka obchodzimy w sposób szczególny. „Urodzinowe opowiadanie historii swojego życia"
przy montessoriańskim Słoneczku uczy jubilata, że jest kimś ważnym i jedynym w swoim rodzaju.
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Metody i formy pracy stosowane w przedszkolu
Zgodnie z wyznacznikami psychologii rozwojowej czas trwania zajęć dostosowany jest do rzeczywistych
możliwości poznawczych i wykonawczych danego Dziecka. Metody pracy dobiera się do indywidualnych potrzeb
i możliwości Dziecka z niżej zaprezentowanego katalogu, w obszarze:
Edukacji w zakresie przygotowania do pisania i czytania:
1.

wprowadzenie do edukacji językowej wg koncepcji M. Montessori.

2.

metoda symultaniczno-sekwencyjna nauki czytania wg koncepcji prof. J. Cieszyńskiej.

3.

ćwiczenia grafomotoryczne H. Tymichowej.

Edukacji matematycznej:
1.

wprowadzenie do edukacji matematycznej wg koncepcji M. Montessori.

2.

dziecięca matematyka wg koncepcji prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.

Edukacji ruchowej:
1.

elementy Integracji Sensorycznej.

2.

elementy gimnastyki korekcyjnej.

Edukacji przyrodniczej:
1.

wychowanie kosmiczne wg M. Montessori.

Edukacji kulturowo-estetycznej:
1.

elementy pedagogiki zabawy.

2.

elementy arteterapii.
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Edukacji muzycznej:
1.

metoda wychowania muzycznego wg C. Orffa.

2.

aktywne słuchanie muzyki klasycznej wg Batii Strauss.

3.

elementy pedagogiki zabawy.

4.

metoda ekspresji twórczej R. Labana.

5.

elementy muzykoterapii.

Sale wyposażone są w materiał rozwojowy służący Dzieciom w osiąganiu przedszkolnych sukcesów. Otoczenie jest
ukierunkowane na zaspokajanie potrzeb Dziecka. Nauczyciel w grupie kontroluje, by rozmieszczenie, dostępność
i przygotowanie materiału stanowiło jedną całość programową – to na materiale Montessori opiera się codzienna
praca Dziecka, plany pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz Roczny Plan Pracy przedszkola. Nauczyciel jest
odpowiedzialny za zmienianie materiału dostępnego na półkach oraz proponowanie Dzieciom kolejnych pomocy
rozwojowych zgodnie z zasadami: stopniowania trudności, przechodzenia od konkretów do abstrakcji, podążanie
za indywidualnymi zainteresowaniami Dziecka, umożliwiania samodzielnej kontroli błędów przez Dziecko –
uniezależnienie od oceny innych osób.

Program adaptacyjny dla nowo przyjętych Dzieci
Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju Dziecka, zgodnie z jego
wrodzonym potencjałem i z jego możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym
i przyrodniczym. Bez działań adaptacyjnych główny cel wychowania przedszkolnego nie może być zrealizowany.
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Cele planu adaptacyjnego:
Głównym celem programu adaptacyjnego jest ułatwienie nowo przyjętym do przedszkola Dzieciom startu
przedszkolnego, poprzez wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju Dziecka w aspekcie społecznym, zgodnie
z jego możliwościami rozwojowymi.
Cele pośrednie planu adaptacyjnego:
1.

ukazanie Rodzicom/Prawnym opiekunom potrzeb emocjonalnych Dzieci.

2.

ułatwienie startu przedszkolnego Dzieciom i ich Rodzicom/Prawnym opiekunom.

3.

obniżenie lęku Dzieci przed rozstaniem z Rodzicami/Prawnymi opiekunami.

4.

skrócenie czasu adaptacji Dziecka w przedszkolu.

5.

nawiązanie relacji z Rodzicami/Prawnymi opiekunami.

6.

integracja ze środowiskiem przedszkolnym.

Po realizacji planu adaptacyjnego Dziecko:
1.

spokojnie rozstaje się z Rodzicami/Prawnymi opiekunami w szatni.

2.

uczestniczy w życiu grupy i tylko sporadycznie wspomina o Rodzicach/Prawnych opiekunach i o domu.

3.

ma koleżanki i kolegów, z którymi lubi się bawić.

4.

darzy zaufaniem Nauczycieli i pracowników przedszkola.

5.

wie, że może zwracać się do wszystkich o pomoc.

6.

wie, że może współdecydować o tym, co będzie robić, w co się bawić.
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7.

zna podstawowe zasady współżycia w grupie.

8.

rozumie, że pobyt w przedszkolu jest czasowy i zawsze kończy się powrotem do domu pod opiekę
Rodziców/Prawnych opiekunów.

9.

intuicyjnie wie, jak przebiega rozkład dnia w przedszkolu, co po czym następuje.

10.

wie, że jest ważne, każdy się z nim liczy.

11.

wie, że musi zachowywać się tak, by było bezpieczne i inni w jego otoczeniu też byli bezpieczni.

12.

zna zasadę zakazu samodzielnego oddalania się od grupy.

Oddziaływania adaptacyjne skierowane na Dziecko:
1.

odwracamy uwagę Dziecka od rozstania z Rodzicami/Prawnymi opiekunami.

2.

pozwalamy na przynoszenie ulubionych rzeczy z domu, najukochańszego pluszaka, poduszki, ulubionej
książeczki, co daje Dzieciom poczucie bezpieczeństwa.

3.

Dziecko zabiera do domu wytwory swoich działań, aby pochwalić się swoimi umiejętnościami,
aktywnym udziałem w proponowanych zabawach.

4.

Dziecko zaczyna nawiązywać kontakty z kolegami, wspólnie się bawić, nawiązuje ścisłe relacje z kimś,
kogo szczególnie lubi, zaprzyjaźnia się.

5.

zabawy o charakterze integracyjnym pomagają w kontaktach z Nauczycielami i rówieśnikami.

6.

Rodzic/Prawny opiekun jest zapraszany do udziału w zabawach, zajęciach, rozmowach.

7.

Dziecko zaczyna być dumne z możliwości udziału w życiu przedszkola.

8.

kiedy Dziecko płacze, Nauczyciele adekwatnie reagują na zaistniałą sytuację.

9.

Dzieci powinny w pierwszym dniu obejrzeć szatnię, łazienkę, salę zabaw oraz kąciki zabaw. Nauczyciele
pokazują, jak można się bawić w danym kąciku, Dzieci zachęcone przez dorosłych dołączają do zabawy.
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10.

w przypadku małych Dzieci zalecany jest odpoczynek po posiłkach, w czasie którego słuchają bajek,
muzyki.

11.

wdrażając Dzieci do porządkowania sali, należy stosować formę zabawy.

Postępowanie wobec każdego nowego kandydata do przedszkola zawiera kolejne etapy:
1.

spotkanie i rozmowa Dyrektora przedszkola z Rodzicami/Prawnymi opiekunami Dziecka:
a) zapoznanie Rodziców/Prawnych opiekunów z zarysem Koncepcji Pracy przedszkola;
b) pozyskanie informacji dotyczących Dziecka w celu uwzględnienia jego indywidualnej sytuacji
w planowanych działaniach edukacyjnych i wychowawczych.

2.

spotkanie i rozmowa Dyrektora przedszkola z Dzieckiem i jego Rodzicami/Prawnymi opiekunami:
a) planowa obserwacja Dziecka w czasie spotkania zapoznającego z placówką.

3.

spotkanie Dziecka z psychologiem w zależności od potrzeb (diagnoza).

4.

spotkanie Dziecka ze Specjalistami po wskazaniach Psychologa (z terapeutą Integracji Sensorycznej,
terapeutą wczesnego wspomagania, Logopedą) – diagnoza.

5.

wywiad z Rodzicami/Prawnymi opiekunami przeprowadzony przez Psychologa.

6.

dni adaptacyjne Dziecka w przedszkolu- Arkusz obserwacji Dziecka w grupie:
a) kontakt z Dziećmi;
b) współpraca z Nauczycielami;
c) umiejętność skupienia uwagi;
d) aktywności inicjowane przez Dziecko, swobodna zabawa;
e) zachowania nietypowe (stereotypowe, rutynowe);
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f) zainteresowania Dziecka;
g) kontakt wzrokowy;
h) adekwatność emocji do sytuacji, sposób ich okazywania;
i) komunikacja werbalna (odpowiadanie na pytania, zadawanie pytań, prowadzenie rozmowy);
j) komunikacja niewerbalna;
k) informacje dodatkowe.

Współpraca z Rodzicami/Prawnymi opiekunami
Sposoby współpracy z rodziną Dziecka, kierunki pracy z Rodzicami/Prawnymi opiekunami:
1.

codzienne kontakty i ścisła współpraca pedagogiczna.

2.

wspólny system wychowawczy domu i przedszkola.

3.

przekazywanie Rodzicom/Prawnym opiekunom podczas indywidualnych konsultacji rzetelnej informacji
na temat postępów Dziecka, jego zachowania, możliwości rozwojowych, przyczyn ewentualnych
niepowodzeń oraz zdolności.

4.

informowanie Rodziców/Prawnych opiekunów o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologicznopedagogicznej i innej.

5.

włączanie Rodziców/Prawnych opiekunów i innych członków rodziny do podejmowania działań na rzecz
przedszkola.

6.

udział w okazjonalnych uroczystościach.

7.

szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród Rodziców/Prawnych opiekunów (w formie gazetki oraz spotkań
ze Specjalistami).
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8.

wymiana doświadczeń między Rodzicami/prawnymi opiekunami.

9.

udział Rodziców/Prawnych opiekunów w zajęciach otwartych, warsztatach.

10.

tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną Dziecka.

11.

udostępnianie literatury fachowej znajdującej się w przedszkolnej bibliotece.

12.

rozbudzanie zainteresowania działalnością przedszkolną poprzez:
a) systemowe zebrania grupowe z Rodzicami/Prawnymi opiekunami, dotyczące organizacji pracy
przedszkola, zamierzeń wychowawczo-dydaktycznych na nowy rok szkolny, zapoznanie z podstawą
programową, charakterystyką ogólną rozwoju Dziecka w danym wieku – wrzesień;
b) systemowe zebrania grupowe z Rodzicami/prawnymi opiekunami, dotyczące podsumowania pracy
w I okresie roku szkolnego przez Nauczycieli, zebranie informacji od Rodziców/Prawnych opiekunów
dotyczących propozycji zmian pracy przedszkola i planu pracy na kolejny okres – styczeń;
c) systemowe zebrania grupowe z Rodzicami/ Prawnymi opiekunami, dotyczące podsumowania pracy
w roku szkolnym przez Nauczycieli, omówienie realizacji Koncepcji Pracy przedszkola, zebranie
od Rodziców/Prawnych opiekunów wniosków dotyczących propozycji zmian w pracy przedszkola
w nowym roku szkolnym – czerwiec;
d) cotygodniowe dyżury Nauczycieli- Wychowawców;
e) systemowe,

indywidualne

konsultacje

z

Rodzicami/Prawnymi

opiekunami-październik,

czerwiec-w celu omówienia przeprowadzonych diagnoz zgodnie z procedurą;
f) indywidualne rozmowy z Dyrektorem;
g) indywidualne rozmowy z Nauczycielami;
h) indywidualne rozmowy ze Specjalistami;
i)

spotkania i rozmowy nieformalne w czasie codziennej pracy przedszkola;

marzec,
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j) prezentacja działań przedszkola na stronie internetowej i w e-dzienniczku;
k) prowadzenie tablicy ogłoszeń, na której zamieszczane są bieżące informacje dotyczące organizacji
pracy przedszkola.
Zasady zasięgania opinii Rodziców/Prawnych opiekunów:
1.

codzienne kontakty i wymiana informacji.

2.

anonimowe ankiety dotyczące określonego problemu.

3.

pisemne zgody na wyjścia, wycieczki i udział w warsztatach.

4.

indywidualne kontakty z Nauczycielami.

Sposoby informowania Rodziców/Prawnych opiekunów o postępach edukacyjnych Dzieci:
1.

Nauczyciele na początku roku szkolnego informują Rodziców/Prawnych opiekunów o wymaganiach
edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu wychowania przedszkolnego.

2.

Nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o Dziecku i dokumentowania jego rozwoju
w sposób przyjęty w przedszkolu – Portfolio Przedszkolaka.

3.

informacje

o

Dziecku

zawarte

są

w

arkuszach

obserwacyjnych,

diagnostycznych,

opisach,

sprawozdaniach i innych dokumentach zbieranych przez Nauczycieli.
4.

Rodzice dowiadują się o postępach edukacyjnych swoich Dzieci w trakcie indywidualnych rozmów
podejmowanych z inicjatywy Nauczycieli lub Rodziców/Prawnych opiekunów.

5.

na prośbę Rodzica/prawnego opiekuna Nauczyciel lub Specjalista może napisać opinię o aktualnym
stanie rozwoju Dziecka.
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6.

informację o stanie rozwoju Dziecka Rodzice/Prawni opiekunowie otrzymują trzy razy w roku–
po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej, półrocznej i końcowej; przeprowadzają je NauczycieleWychowawcy oraz Specjaliści.

Program współpracy ze środowiskiem lokalnym
Cele główne programu:
1.

integracja przedszkola ze środowiskiem lokalnym.

2.

promowanie osiągnięć przedszkola, jego Wychowanków i Nauczycieli.

3.

podejmowanie działań służących integracji grona pedagogicznego, Dzieci i Rodziców/Prawnych
opiekunów.

4.

włączanie Rodziców/Prawnych opiekunów w życie przedszkola.

5.

kształtowanie w Dzieciach:
a) poczucia własnej wartości jako członków społeczności lokalnej i regionalnej;
b) chęci poznania świata;
c) umiejętności komunikowania się z innymi;
d) szacunku do przyrody i współodpowiedzialności za nią;
e) umiejętności funkcjonowania w środowisku lokalnym.

Sposoby realizacji programu:
I. Współpraca z placówkami oświatowymi, szkołami i przedszkolami:
1.

Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkolnego w Dąbrowie Górniczej:
a) uczestniczenie dzieci 5,6 letnich-w drugim okresie roku szkolnego, poprzedzającego pójście
do szkoły, w lekcjach otwartych klas 1-3;
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b) współtworzenie programów artystycznych wszystkich uroczystości, wg kalendarza roku szkolnego,
wraz z uczniami Społecznej Szkoły Podstawowej STS;
c) uczestnictwo we wszystkich uroczystościach organizowanych przez Społeczną Szkołę Podstawową;
d) udziału we wspólnych wyjściach do teatru, kina wraz z uczniami klas 1-3;
e) udział w warsztatach i konkursach organizowanych dla dzieci przedszkola i Społecznej Szkoły
Podstawowej.
II Współpraca z instytucjami:
1.

Władze lokalne:
a) zapoznanie Dzieci z pracą urzędu;
b) złożenie okolicznościowych życzeń pracownikom z okazji Bożego Narodzenia i Wielkanocy;
c) nawiązywanie kontaktów z władzami, poprzez spotkania z okazji uroczystości przedszkolnych.

2.

Policja:
a) kontrola pojazdów dokonywana przed wyjazdami na wycieczki autokarowe;
b) zapraszanie policjantów do przedszkola – zapoznanie z umundurowaniem i zawodem policjanta;
c) pogadanki policjantów dotyczące zachowania bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania w ruchu
drogowym, nauka prawidłowego przechodzenia przez ulicę.

3.

Straż Pożarna:
a) przeprowadzenie próbnej ewakuacji Dzieci, Nauczycieli i Pracowników placówki;
b) spotkania ze strażakami na terenie przedszkola lub jednostki;
c) prelekcje związane z bezpieczeństwem pożarowym.

4.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna:
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a) współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Dąbrowie Górniczej: pomoc Dzieciom
przejawiającym trudności (rozpoznanie rodzaju i stopnia trudności poprzez przebadanie w poradni);
b) współpraca

ze

Społeczną

Poradnią

Psychologiczno-Pedagogiczną:

udział

w

kampaniach

profilaktycznych, prowadzenie szkoleń i warsztatów na terenie placówki, organizacja grup wsparcia.
5.

Współpraca z Ośrodkiem Zdrowia:
a) współpraca Nauczycieli, Dzieci i Rodziców/Prawnych opiekunów w zakresie dbania o profilaktykę
jamy ustnej i czystości;
b) wycieczka do gabinetu stomatologicznego;
c) spotkanie z lekarzem na terenie przedszkola;
d) spotkanie z pielęgniarką na terenie przedszkola;
e) prowadzenie

pogadanek

i

rozmów

dotyczących

kształtowania

prozdrowotnego

i profilaktyki zdrowotnej.
6.

Współpraca z wyższymi uczelniami, ośrodkami doskonalenia Nauczycieli:
a) doskonalenie Nauczycieli.

7.

Współpraca z lokalnymi zakładami pracy i punktami usługowymi:
a) wycieczki do zakładów pracy;
b) odwiedzanie miejsc pracy Rodziców/Prawnych opiekunów;
c) zapraszanie do przedszkola ludzi prezentujących ciekawe zawody.

8.

Współpraca z teatrem, kinem, muzeami oraz pracowniami artystycznymi:
a) udział Dzieci w spektaklach i warsztatach teatralnych;

stylu

życia
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b) udział Dzieci w seansach i warsztatach filmowych;
c) udział Dzieci w warsztatach artystycznych, twórczych;
d) udział w lekcjach muzealnych oraz konkurach organizowanych przez muzea.
9.

Współpraca z instytucjami i organizacjami wspierającymi edukację ekologiczną:
a) wspólne działania ekologiczne dotyczące segregacji śmieci;

10.

b)

udział Dzieci w warsztatach ekologicznych;

c)

udział w programach ekologicznych: „Sprzątanie Świata”, „Segregujemy śmieci”.

Współpraca z instytucjami i organizacjami wspierającymi ochronę praw zwierząt:
a) spotkanie z pracownikami fundacji ochrony praw zwierząt;
b) spotkanie z pracownikami schroniska dla zwierząt;
c) akcje zbierania jedzenia dla zwierząt.

11.

Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną:
a) udział w comiesięcznych zajęciach czytelniczych;
b) udział w spotkaniach z autorami książek dla Dzieci;
c) udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę;
d) korzystanie z zasobów biblioteki.
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Oczekiwane efekty realizacji programu współpracy ze środowiskiem lokalnym:
1.

poszerzenie

wiedzy

Dzieci

z

zakresu

poruszanych

tematów:

(zdrowie,

ochrona

środowiska,

regionalizm).
2.

szacunek dla pracy innego człowieka.

3.

poszanowanie godności człowieka.

4.

wyrobienie nawyku obcowania z kulturą.

5.

nabycie umiejętności zachowania się w instytucjach i w czasie imprez kulturalnych.

Ewaluacja:
1.

zapisy w dokumentacji.

2.

zdjęcia.

3.

informacje na stronie internetowej i fb.

System wymiany informacji
Dyrektor przedszkola ustala zasady wymiany informacji między organami przedszkola o podejmowanych
i planowanych decyzjach. Podstawową formą działalności i przepływu informacji są zebrania poszczególnych
organów, w ramach których podejmowane są uchwały i dokonywane oceny ich realizacji. Wymiana informacji
między Dyrektorem przedszkola i Nauczycielami odbywa się poprzez codzienne kontakty oraz indywidualne
rozmowy.
Raz w tygodniu odbywa się spotkanie Dyrektora Społecznego Przedszkola Montessori z Wicedyrektorem.
Spotkanie ma na celu omówienie bieżących wydarzeń w społeczności przedszkolnej, omówienie bieżących spraw
przedszkola i ustalenie działań na najbliższy tydzień. Wicedyrektor przekazuje ustalenia spotkania Nauczycielom
przedszkola. Wicedyrektor przekazuje informacje Nauczycielom podczas codziennych kontaktów oraz w formie

Społeczne Przedszkole Montessori w Dąbrowie Górniczej
krótkich informacji pisemnych na nauczycielskiej tablicy informacyjnej.
Informacje dotyczące odbywających się konkursów w mieście Dąbrowie Górniczej, oferty warsztatów,
imprez i wycieczek Sekretarz

społecznych placówek edukacyjnych Wicedyrektorowi. Wicedyrektor przekazuje

informacje Nauczycielom. Sekretarz ściśle współpracuje z Nauczycielami. Nauczyciele przekazują informacje
od Sekretarza do Rodziców/Prawnych opiekunów. Informacje organizacyjne (opłaty, koszty) Sekretarz przekazuje
także Rodzicom/Prawnym opiekunom w codziennych kontaktach.
Nauczyciele

przekazują informacje

Rodzicom/Prawnym

opiekunom

podczas codziennych

kontaktów,

indywidualnych konsultacji oraz umieszczane są na tablicy przedszkolnej. Rodzic/Prawny opiekun może umówić się
także na indywidualne spotkanie z Wychowawcami i Specjalistami.

Sposoby monitorowania osiągnięć Nauczycieli
Nauczyciele

stosują

ewaluację

własnej

pracy

(samoocenę),

jak

również

zostają

poddani

ocenie

przez Dyrektora przedszkola i Rodziców/Prawnych opiekunów. Badania osiągnięć Nauczycieli dokonuje się na
podstawie:
1.

ankiet i innych technik ewaluacyjnych;

2.

rozmów z Nauczycielami, Rodzicami/Prawnymi opiekunami;

3.

hospitacji planowanych i nieplanowanych;

4.

obserwacji prezentowanych przez Dzieci umiejętności, wiedzy i postaw;

5.

arkuszy oceny pracy Nauczyciela i samooceny Nauczyciela.
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Zasady zasięgania opinii Dzieci, Rodziców/Prawnych opiekunów i Nauczycieli
Rodzice:
1.

codzienne kontakty i wymiana informacji.

2.

anonimowe ankiety dotyczące określonego problemu/zagadnienia.

3.

pisemne zgody na wyjścia, wycieczki i udział w warsztatach.

4.

indywidualne kontakty z Nauczycielami.

Nauczyciele:
1.

codzienne kontakty i wymiana informacji między Nauczycielami, między Nauczycielami i Dyrektorem
przedszkola.

Dzieci:
1.
2.

codzienne kontakty i wymiana informacji.
indywidualne rozmowy z Dziećmi, ścisły i bliski kontakt Nauczycieli z Dziećmi.

Promocja przedszkola:



1.

dbałość o stałą aktualizację strony internetowej i fb.

2.

promowanie osiągnięć Wychowanków.

3.

prowadzenie stałej analizy pracy przedszkola.
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PROCEDURA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
I. Przed przyjęciem Dziecka do przedszkola:
1. Spotkanie i rozmowa Dyrektora przedszkola z Rodzicami/Prawnymi opiekunami Dziecka:
a) zapoznanie Rodziców/Prawnych opiekunów z zarysem Koncepcji Pracy przedszkola, pozyskanie informacji
dotyczących Dziecka w celu uwzględnienia jego indywidualnej sytuacji w planowanych działaniach edukacyjnych
i wychowawczych.
2. Spotkanie i rozmowa Dyrektora przedszkola z Dzieckiem i jego Rodzicami/Prawnymi opiekunami:
a) planowa obserwacja Dziecka w czasie spotkania zapoznającego z placówką.
3. Spotkanie Dziecka z Psychologiem w ramach potrzeb-diagnoza.
4. Spotkanie Dziecka ze Specjalistami po wskazaniach Psychologa (Terapeutą Integracji Sensorycznej, Terapeutą
wczesnego wspomagania, Logopedą)-diagnoza.
5. Wywiad z Rodzicami przeprowadzony przez Psychologa w ramach potrzeb.
6. Dni adaptacyjne Dziecka w przedszkolu.
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Dyrektor
Spotkanie Zespołu
Indywidualizacji
Nauczania
i Wychowania
(II połowa sierpnia
lub przed przyjęciem
Dziecka)

podsumowanie
z rozmowy
z Dzieckiem,
Rodzicami/
Prawnymi
opiekunami

Psycholog
podsumowanie
wywiadu
Psychologa
z Rodzicami/
Prawnymi
opiekunami

Logopeda
wnioski
ze spotkania
z Dzieckiem
i Rodzicami/
Prawnymi
opiekunami

Wychowawcy
grup

Nauczyciele
zajęć
rozwijających

wnioski
z obserwacji
Dziecka podczas
dni adaptacyjnych

Nauczyciele
wspomagający
i Specjaliści
wnioski
ze spotkania
z Dzieckiem
i Rodzicami/
Prawnymi
opiekunami

wnioski z diagnozy
indywidualnej
Dziecka (czerwiec)
Spotkanie Rady
Pedagogicznej
(II połowa sierpnia)

Przewodniczący Zespołu Indywidualizacji Nauczania i Wychowania przekazuje informacje dotyczące zaplanowanej
pracy z Dzieckiem i wstępnych diagnoz przeprowadzonych przez Specjalistów

Spotkanie Zespołu
Indywidualizacji
Nauczania
i Wychowania
(wrzesień)

diagnoza wstępna
grupy
przedszkolnej
(podsumowanie
statystyczne
problemów
w grupie
przedszkolnej)
i wnioski
do dalszej pracy

badanie
przesiewowe
wstępne
podsumowanie
statystyczne
problemów
w grupie
przedszkolnej
i wnioski do
dalszej pracy

diagnoza
indywidualna
wstępna i wnioski
do dalszej pracy
- plany
wspierające
i indywidualna
(informacje
przekazane
Rodzicom/
Prawnym
opiekunom)

sprawozdanie
z zajęć
rozwijających
i wnioski do
dalszej pracy
(wypełnianie
Karty
monitorowania
realizacji planu
pracy zajęć
rozwijających)

Programy
EdukacyjnoTerapeutyczne
(informacje
przekazane
Rodzicom/
Prawnym
opiekunom)
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Dyrektor

Psycholog

Logopeda

Wychowawcy
grup

Nauczyciele
zajęć
rozwijających

Nauczyciele
wspomagający
i Specjaliści

diagnoza wstępna
grupy
przedszkolnej
(podsumowanie
statystyczne
problemów
w grupie
przedszkolnej )
i wnioski do
dalszej pracy
Spotkanie Rady
Pedagogicznej

Przewodniczący Zespołu Indywidualizacji Nauczania i Wychowania przekazuje wnioski z działań zespołu we wrześniu,
zgodnie z procedurą diagnozowania potrzeb oraz wnioski z indywidualnych spotkań z Rodzicami/Prawnymi opiekunami
dotyczące zaplanowanych działań edukacyjnych, wychowawczych, specjalistycznych

Spotkanie Zespołu
Indywidualizacji
Nauczania
i Wychowania
(styczeń)

Spotkanie zespołu w celu omówienia realizacji założeń Planów wspierających i Indywidualnych Programów EdukacyjnoTerapeutycznych (informacje przekazane Rodzicom)
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Dyrektor
Spotkanie Rady
Pedagogicznej
(styczeń)

Psycholog

Logopeda

Wychowawcy
grup
sprawozdanie
z realizacji Planu
Rocznego
Przedszkola
za I okres roku
szkolnego
Karta realizacji
podstawy
programowej
edukacji
przedszkolnej
Karta monitorująca
realizację
podstawy
programowej
kształcenia
ogólnego
Samoocena pracy
Nauczyciela

Nauczyciele
zajęć
rozwijających

Nauczyciele
wspomagający
i Specjaliści
Przewodniczący
Zespołu do spraw
specjalnych potrzeb
edukacyjnych
przekazuje wnioski
z omówienia
realizacji założeń
Planów
wspierających
i Indywidualnych
Programów
EdukacyjnoTerapeutycznych
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Dyrektor

Psycholog

Spotkanie Zespołu
Indywidualizacji
Nauczania
i Wychowania
(marzec)

Logopeda
indywidualny opis
przyrostu wiedzy
i umiejętności,
wnioski do dalszej
pracy

Wychowawcy
grup
indywidualny opis
przyrostu wiedzy
i umiejętności,
wnioski do dalszej
pracy/diagnoza
gotowości szkolnej
dzieci 5,6-letnich
(informacje
przekazane
Rodzicom/
Prawnym
opiekunom)

Nauczyciele
zajęć
rozwijających
sprawozdanie
z zajęć
rozwijających
i wnioski do
dalszej pracy
(wypełnianie
Karty
monitorowania
realizacji planu
pracy zajęć
rozwijających)

sprawozdanie
z realizacji założeń
IPET-ów i wnioski
do dalszej pracy
(wypełnianie
Karty
monitorowania
realizacji planów
pracy zajęć
rewalidacyjnych
przez wszystkich
Specjalistów
pracujących
z Dzieckiem)

sprawozdanie
z zajęć
rozwijających
i wnioski do
dalszej pracy
(wypełnianie
Karty
monitorowania
realizacji planu
pracy zajęć
rozwijających)

Przewodniczący
Zespołu
Indywidualizacji
Nauczania
i Wychowania
przekazuje wnioski
z realizacji założeń
Planów
wspierających
i Indywidualnych
Programów
EdukacyjnoTerapeutycznych

podsumowanie
z realizacji Planów
wspierających,
wnioski
Spotkanie Rady
Pedagogicznej
(marzec)

diagnoza półroczna
grupy
przedszkolnej
i wnioski do
dalszej pracy

diagnoza półroczna
grupy
przedszkolnej
i wnioski do
dalszej pracy

Nauczyciele
wspomagający
i Specjaliści
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Dyrektor
Spotkanie Zespołu
Indywidualizacji
Nauczania
i Wychowania
(czerwiec)

Spotkanie Rady
Pedagogicznej
(czerwiec)

Psycholog
diagnoza
indywidualna
końcowa
(porównawcza
do wstępnej)
i wnioski do pracy
w nowym roku
szkolnym

diagnoza końcowa
grupy
przedszkolnej
(podsumowanie
statystyczne
problemów
w grupie
przedszkolnej)
i wnioski do pracy
w nowym roku
szkolnym

Logopeda

Wychowawcy
grup

diagnoza
indywidualna
końcowa i wnioski
do pracy w nowym
roku szkolnym

diagnoza
indywidualna
końcowa i wnioski
do pracy w nowym
roku szkolnym

diagnoza końcowa
grupy
przedszkolnej
(podsumowanie
statystyczne
problemów
w grupie
przedszkolnej)
i wnioski do pracy
w nowym roku
szkolnym

podsumowanie
z realizacji planów
wspierających
(informacje
przekazane
Rodzicom/
Prawnym
opiekunom)

diagnoza końcowa
grupy
przedszkolnej
(podsumowanie
statystyczne
problemów
w grupie
przedszkolnej)
i wnioski do pracy
w nowym roku
szkolnym

diagnoza końcowa
grupy
przedszkolnej
i wnioski do pracy
w nowym roku
szkolnym
(podsumowanie
statystyczne
analizy potrzeb
i umiejętności
dzieci i działań
wychowawczych)
sprawozdanie
z realizacji Planu

Nauczyciele
zajęć
rozwijających
karta talentów
i umiejętnościopis każdego
Dziecka pod
względem
predyspozycji
i talentów
oraz nabytych
umiejętności
(informacje
przekazane
Rodzicom/
Prawnym
opiekunom)

sprawozdanie z
zajęć rozwijających
i wnioski do
dalszej pracy
(wypełnianie
Karty
monitorowania
realizacji planu
pracy zajęć
rozwijających)

Nauczyciele
wspomagający
i Specjaliści
sprawozdanie
z realizacji założeń
IPET-ów i wnioski
do dalszej pracy
(wypełnianie
karty
monitorowania
realizacji planów
pracy zajęć
rewalidacyjnych
przez wszystkich
Specjalistów
pracujących
z Dzieckiem)
(informacje
przekazane
Rodzicom/
Prawnym
opiekunom)
Przewodniczący
Zespołu
Indywidualizacji
Nauczania
i Wychowania
przekazuje wnioski
diagnoz
końcowych,
z realizacji założeń
planów
wspierających
i Indywidualnych
Programów
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Dyrektor

Psycholog

Logopeda

Wychowawcy
grup
Rocznego
Przedszkola
za II okres roku
szkolnego i wnioski
do pracy w nowym
roku szkolnym
Karta realizacji
podstawy
programowej
edukacji
przedszkolnej
samoocena pracy
Nauczyciela

Nauczyciele
zajęć
rozwijających

Nauczyciele
wspomagający
i Specjaliści
EdukacyjnoTerapeutycznych
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Dyrektor
Dokumentacja
obowiązująca
w całym roku
szkolnym

Psycholog
Dziennik
psychologa:
-zajęć grupowych
-zajęć
indywidualnych

Logopeda

Wychowawcy
grup

Dziennik Logopedy
-zajęcia grupowe/
dziennik
internetowy
-zajęcia
indywidualne

Dziennik
internetowy

programy zajęć

Program zajęć
programowych

Dziennik zajęć
kompensacyjnych
indywidualnych

Nauczyciele
zajęć
rozwijających
Dziennik zajęć
dodatkowych/
dziennik
internetowy

Plan pracy
Plan pracy
wychowawczodydaktycznej

Program
Edukacyjno –
Terapeutyczny

programy zajęć

Plan pracy
rewalidacyjnej
kompensacyjnej

Plan pracy
z wyróżnieniem
treści podstawy
programowej

Dziennik zajęć
rewalidacyjnych

programy zajęć
plan pracy

Nauczyciele
wspomagający
i Specjaliści

Portfolio
przedszkolaka
Karty kontaktów
z
Rodzicami/Prawny
mi opiekunami,
podsumowanie
konsultacji
i wspólnych
kierunków pracy
z Dzieckiem
Teczka
wychowawcy

Koncepcja Pracy Społecznego Przedszkola Montessori obowiązuje od 24.11.2017.

