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Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty   (Dz. U. z   2004  r. 

Nr  256, poz. 2572, z późn. zm.); 

2. .Statut Przedszkola nr 148 „Mali Europejczycy” w Poznaniu. 

 

,,Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami  

to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy,  

a wszystko co dziecko potrafi – nauczycielowi zrobić nie wolno.” 

Helen Parkhurs 

 

Opracowanie Koncepcji Pracy Przedszkola Nr 148 „Mali Europejczycy”  poprzedzone 

zostało diagnozą dotychczasowej działalności placówki i analizą oczekiwań, jakim 

powinno sprostać  PRZEDSZKOLE DALTOŃSKIE . Tworząc koncepcję pracy 

uwzględniono potrzeby rodziców, środowiska lokalnego, możliwości kadrowe i bazowe 

placówki.                                                                                 

1. O PRZEDSZKOLU 

 

 Przedszkole Nr 148 zostało otwarte w dniu  9 kwietnia 1979 r.                                

w bloku mieszkalnym  na Osiedlu Bolesława Chrobrego 2A. Po 29 latach działalności      

na mocy decyzji Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 lipca 2007 roku, placówka 

uzyskała nową siedzibę w wyremontowanym i dostosowanym na potrzeby przedszkola  

budynku otoczonym  zadrzewionym  ogrodem o powierzchni 1 978 m2. na Osiedlu 

Bolesława Chrobrego 121. 

 Uznając  rolę  i znaczenie społeczne prowadzonej od lat w naszej placówce 

edukacji proeuropejskiej Uchwałą Nr XLI/454/V/2008 Rady Miasta Poznania                     

z dnia 26 sierpnia 2008 roku Przedszkolu  nadano imię "Mali Europejczycy".         

Organem prowadzącym placówkę jest Miasto Poznań. Przedszkole jest jednostką 

budżetową.  
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 Przedszkole może pomieścić 150 dzieci, łączna powierzchnia użytkowa wynosi         

1 258,25m 2 . Budynek jest parterowy,  posiada 6 sal edukacyjnych  z zapleczem 

sanitarnym, korytarz zaaranżowany w przestrzeń edukacyjną kreatywno-zabawową        

dla dzieci   tzw. aktywny korytarz,  salę gimnastyczną, zimowy plac zabaw,                

gabinet logopedyczny oraz zaplecze kuchenne, w którym przygotowywane są zdrowe                       

i zbilansowane posiłki serwowane w formie szwedzkiego stołu .W każdej sali znajduje się 

dodatkowe pomieszczenie  w zależności od grupy wiekowej, do przechowywania  

leżaków, bądź innych materiałów potrzebnych do codziennej  pracy  z dziećmi.         

Nazwy  oddziałów związane są z bajkami europejskimi, są to: Oddział I Misie,          

Oddział II Krasnale, Oddział III Smerfy, Oddział IV  Muminki, Oddział V Czarodzieje            

i  Oddział VI  Żeglarze.  Przestrzeń edukacyjna pomieszczeń przedszkolnych                   

po pierwsze  wprowadza dzieci w świat bajek wizualizując   nazwę  i bohaterów danego 

oddziału : po drugie  wyposażona jest w  pomoce edukacyjne   sprzęty i akcesoria  

niezbędne    do realizacji  założeń edukacji  planu daltońskiego. 

Przedszkole prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo-dydaktyczną            

w zakresie wychowania przedszkolnego w godzinach od 8:00  do 13: 00. Pozostały czas 

pobytu dzieci w placówce jest odpłatny i wysokość opłaty za godzinę regulują odrębne 

przepisy. Statut Przedszkola nr 148  „Mali Europejczycy” w Poznaniu                      

stanowi najważniejszy dokument  w placówce określający ramy funkcjonowania 

przedszkola. Wszyscy pracownicy przedszkola, rodzice wychowanków mają obowiązek    

znać treść dokumentu i stosować jego zapisy. Rekrutacja dzieci na kolejny rok szkolny  

dokonywana jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności w formie elektronicznej    

w terminach ustalonych    przez organ prowadzący. 

 

1.1. MISJA   

 

1. Dbamy o harmonijny rozwój  dziecka  proponując wiele możliwości, by stawało się 

badaczem, odkrywcą i w końcu twórcą, wiedziało o tym, jak żyć i jak postępować. 

2. Dziecko poszukuje, odkrywa, eksperymentuje, planuje, dokonuje pierwszych 

wyborów   i samoocen  oraz  dochodzi   do własnych wniosków. 

3. Respektujemy fakt, że dziecko jest indywidualnością i ma prawo rozwijać się            

we właściwym dla siebie tempie, zgodnie z osobistymi zdolnościami i dążeniami.  

4. Tworzymy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka poprzez realizację edukacji 

planu daltońskiego. 

5. Realizujemy  edukację dla zrównoważonego rozwoju w szerokim spektrum 

działania  - promujemy zdrowy tryb życia  . 
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6. Rodzice partnerami przedszkola. Wspieramy działania wychowawcze i edukacyjne 

rodziców.  

7. Nasi wychowankowie uczą się:  

 samodzielnego  działania  w określonym czasie i tempie; 

 wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania;  

 zaangażowania w zabawę i pracę;  

 wiary we własne możliwości;  

 kreatywnego myślenia i działania;  

 współpracy i wzajemnej pomocy;  

 uczciwości i odpowiedzialności w kontaktach z innymi; 

 samodzielnego działania; 

 planowania organizacji pracy i zabawy; 

 dokonywania samooceny; 

 właściwych postaw społecznych, empatii; 

 przestrzegać ustalonych zasad i reguł;  

 odpowiedzialności za siebie i innych; 

 dokonywania wyborów. 

 

1.2. WIZJA PLACÓWKI 

 

Przedszkole   posiada certyfikat  Przedszkola Daltońskiego i zostało wpisane                    

na polską i światową listę  Dalton International School. Praca edukacyjno-wychowawcza       

z dziećmi  oparta jest na metodach i formach edukacyjnych koncepcji planu daltońskiego. 

1. Przedszkole stwarza dzieciom możliwości do rozwijania samodzielności, 

odpowiedzialności i  współpracy w myśleniu  i  działaniu, w myśl realizowanej                  

w placówce koncepcji edukacji   Planu Daltońskiego. 

2. Nauczyciele są umiejętnymi reżyserami –moderatorami wyznaczającymi dzieciom 

zadania i ofiarującym im różnorakie role w czasie pobytu w przedszkolu. Wspierają 

swoich wychowanków, traktują każde dziecko indywidualnie. Są partnerami, 

pozwalają na ujawnianie dziecięcych pomysłów, zachęcają do pełnej ich realizacji, 

dbają o holistyczny rozwój dziecka. 

3. Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych 

dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzięki przestrzeni edukacyjnej 

dzieci mają stworzone warunki   do twórczego  i samodzielnego działania, 

przyswajając ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.  
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4. Przedszkole umożliwia  poznawanie  i uczenie się metodą  imersji językowej 

języków nowożytnych – na podstawie autorskich programów nauczycieli (oddziały 

dwujęzyczne).  

5. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji                            

i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania 

swoich możliwości. Dzięki pracy nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, 

wolontariuszy  i szerokiej  ofercie zajęć dodatkowych, rozwijają swoje zdolności                            

i  zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie. 

6. Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, 

przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji.            

Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią 

współpracować odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą            

do osiągnięcia sukcesu   i radzą sobie   z porażkami.   

7. Nauczyciele znają potrzeby i zainteresowania dzieci, posiadają  przygotowanie  

merytorycznie i metodycznie  do realizacji planu daltońskiego. Poszukują 

innowacyjnych rozwiązań i twórczych metod pracy  ,które umiejętnie łączą                  

z realizacją edukacji planu daltońskiego.  Pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje 

umiejętności. 

8. Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby                      

i oczekiwania. Rodzice i Rada Rodziców są  naszymi partnerami  w każdym 

obszarze działalności przedszkola. 

9.  Przedszkole jest przyjazne dzieciom. Dzięki skutecznej promocji ma dobrą opinię 

w środowisku lokalnym. Lokalizacja, wyposażenie, estetyka pomieszczeń               

i otoczenia, innowacyjne działania dydaktyczno – wychowawcze  m.in. w zakresie 

nauki języków  wpływają na wysoką ocenę przedszkola. 

10.  Placówka inwestuje w  doskonalenie i dokształcanie nauczycieli, pracowników, 

bazę lokalową, celem podniesienia standardu świadczonych usług  

przedszkolnych. 

 

1.3 ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE 

 

Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:30. 

Godziny pracy przedszkola uzależnione są od potrzeb rodziców. Do przedszkola 

uczęszcza 150 dzieci, które bawią się i uczą w oddziałach 25 osobowych zbliżonych                                

i   zróżnicowanych wiekowo. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość utworzenia 

dodatkowego oddziału o zmniejszonej liczby dzieci. 
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Przedszkole zatrudnia 32 osoby : 16 pracowników pedagogicznych                      

(w tym dyrektor, wicedyrektor, 4 specjalistów: logopeda, psycholog, katecheta                   

i  rehabilitant ); oraz 16 pracowników niepedagogicznych ( w tym 2 pracowników              

na stanowiskach urzędniczych i 14 pracowników  obsługi).   

Ramowy rozkład dnia każdego oddziału opracowany jest zgodnie z podstawą 

programową i  godzinami  otwarcia oddziału, zagospodarowanie czasu dla dzieci 

przebywających w placówce przewiduje następujące aktywności dzieci: 

 co najmniej jedną piątą czasu dzieci spędzają na powietrzu : w ogrodzie 

przedszkolnym,   na spacerach, wycieczkach; 

 co najmniej jedną piątą czasu dzieci bawią się   zgodnie z zainteresowaniami                        

i indywidualnymi potrzebami; 

 dwie piąte czasu zaplanowane jest na wszystkie czynności opiekuńcze, 

samoobsługowe, organizacyjne, 

 jedną piątą czasu  zajmują dzieciom zajęcia edukacyjne . 

6.30 – 9.00 

 

Zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci, praca 

indywidualna z dzieckiem, edukacja poza salą -  zabawy         

w kącikach  na  aktywnym korytarzu; zabawy z komputerem, 

rysowanie   na dowolny temat, gimnastyka buzi i języka, 

układanki logiczne, zabawy konstrukcyjne, wykonywanie 

zadań tygodniowych z planu daltońskiego, czynności 

porządkowe w sali. Zestaw ćwiczeń porannych, czynności 

higieniczne  i przygotowanie do śniadania. 

9.00 – 9.30 I śniadanie – w formie szwedzkiego stołu (samodzielne 

komponowanie śniadania  (kanapek); 

9.30 – 11.00 

 

Zajęcia dydaktyczne realizowane wg programu, język 

angielski, czynności samoobsługowe przygotowujące           

do zabaw w ogrodzie. Gry i zabawy w ogrodzie 

przedszkolnym, wycieczki, spacery, prace porządkowe           

w ogrodzie przedszkolnym, zabawy swobodne w sali                 

lub  zabawy w kącikach  na  aktywnym korytarzu                  

w przypadku złych warunków atmosferycznych, czynności 

porządkowe w sali, zabiegi porządkowo – higieniczne 

przygotowujące  do II śniadania. 1 x w tygodniu rytmika,  

i  „Warsztaty muzyczno – teatralne” i plastyczne; 

11.00 – 11.30 II śniadanie – samodzielne nakrywanie do stołu 
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11.30 –13.30 

 

2 x w tygodniu język nowożytny (j. hiszpański, j. francuski) 

zajęcia dydaktyczne realizowane wg programu; edukacja 

poza salą  zabawy w kącikach   na  aktywnym korytarzu; 

Odpoczynek w formie leżakowania: słuchanie muzyki, 

czytanie bajek, religia, zajęcia dodatkowe. Ćwiczenia             

i zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Czynności higieniczno 

– porządkowe , przygotowanie do obiadu. 

13.30 – 14.00 Obiad – samodzielne nakładanie potraw na talerz. 

14.00 – 17.30 

 

Ćwiczenia relaksacyjne, czynności samoobsługowe, 

przygotowujące do zabaw w ogrodzie, zabawy w ogrodzie 

przedszkolnym. W przypadku złych warunków 

atmosferycznych : zabawy w zimowym placu zabaw;                   

aktywnym  korytarzu  lub  sali w przedszkolu -  wykonywanie 

zadań tygodniowych  planu daltońskiego Zabawy kierowane 

przez nauczyciela w sali, zabawy swobodne dzieci, praca 

indywidualna z dzieckiem, prace gospodarczo – 

porządkowe w sali, zabawy z komputerem. 

 

 

1.4 . ZAJĘCIA DODATKOWE 

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu są bezpłatne . Finansowane przez organ 

prowadzący.  Prowadzone  są przez 1) zatrudnionych  nauczycieli - specjalistów, 2) firmy  

prowadzące działalność edukacyjną;  3) nauczycieli  na podstawie  autorskich programów  

i  projektów edukacyjnych ;   4 )    wolontariuszy. 

1)   Nauczyciele  - specjaliści : 

  nauczyciel  - rehabilitant   -  gimnastyka  korekcyjna  dla dzieci na 

podstawie orzeczenia lekarskiego; 

 nauczyciel  -   logopeda  -  zajęcia korygujące wady wymowy; 

  psycholog  - wspomagający dzieci, rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu  

problemów wychowawczych; 

 inni specjaliści  w  przypadku  uczęszczania dziecka z orzeczeniem                 

o potrzebie kształcenia specjalnego. 

2) Firma   edukacyjna  : prowadzenie zajęć umuzykalniających , w tym   rytmiki                

i warsztatów muzyczno-teatralnych   1 /  raz w tygodniu dla wszystkich dzieci; 
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3) Nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe na podstawie autorskich programów  

nauczania  lub projektów edukacyjnych, którzy swoje pasje, talenty,  uzdolnienia 

przekazują dzieciom, uzyskując tym samym podwojoną satysfakcję                         

z wykonywanej pracy.  

Oferta zajęć dodatkowych jest corocznie zmieniana : poszerzana  i modyfikowana..  

Tematyka  i zakres  zależy od zainteresowań i potrzeb dzieci w danym roku szkolnym. 

.Proponowane zajęcia skupione są  w czterech blokach  tematycznych. 

  Blok  I     - Zajęcia  językowe : 

 ( dla wszystkich dzieci uczęszczających  do placówki): 

a) Nauka języka  angielskiego  prowadzona jest codziennie  metodą 

naturalną   wg autorskiego programu nauczycieli przedszkola                    

we wszystkich oddziałach;. 

b) Nauka języka hiszpańskiego jest drugim obowiązkowym językiem          

dla dzieci uczęszczających do 3 oddziałów. Prowadzona jest 2 / razy             

w tygodniu  na podstawie autorskiego programu  nauczyciela  przedszkola. 

c) Nauka języka  francuskiego jest drugim obowiązkowym językiem            

dla dzieci uczęszczających do 3 oddziałów. Prowadzona jest 2 / razy            

w tygodniu   na podstawie autorskiego programu nauczyciela  przedszkola. 

Od roku 2017/2018 istnieje możliwość wprowadzenia nauki języka niemieckiego . 

W placówce zatrudniony jest nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje        

do nauki j. niemieckiego. 

  Blok  II    Zajęcia   sportowo – rekreacyjne  

a) "Mali sportowcy" - gry i zabawy zespołowe, gimnastyka ogólnorozwojowa  - 

dla wszystkich dzieci uczęszczających do placówki; 

b) Zespół "Cheerleaders”  zabawy muzyczno – ruchowe przy muzyce.  

Występy  -parady  z pomponami  podczas festynów, olimpiad sportowych,       

Ligi Piłkarskiej Przedszkolaków, w ramach obchodów Święta Europy;  

c) "Jogo-zabawa" dla dzieci  -  ćwiczenia relaksujące i wyciszające - dwie 

grupy na dwóch poziomach wiekowych; 

d) Piłka nożna  dla chętnych dzieci . Przedszkole posiada boisko ze sztuczną 

nawierzchnią. 

  Blok III    Zajęcia  naukowo-badawcze: 

a) Warsztaty naukowe” Copernikids" – doświadczenia i eksperymenty 

naukowe           dla dzieci  z zakresu fizyki, chemii i biologii; 

b) "Przygoda z przyrodą" - odkrywanie świata zwierząt; 

c)  "Kuchnia Małego Europejczyka" – warsztaty kulinarne; 
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d)  Warsztaty kulinarne -� kuchnia kraju, po którym w danym roku 

podróżujemy; 

e)  Pracownia krawiecka�  - warsztaty krawieckie. 

 Blok IV     zajęcia  artystyczne : 

a) Zespół tańca ludowego "Pląsaki" - krzewiący tradycyjną kulturę ludową 

Wielkopolski; 

b) "Fik-mik, teatralny bzik" - zajęcia teatralne, przygotowywanie okazjonalnych 

przedstawień, prezentacje podczas imprez organizowanych w ramach 

Miasteczka Oświatowego. 

c)   "Zaczarowane nutki" - zespół flażoletowy �jedyny  zespół w Poznaniu,           

a może i w Wielkopolsce; 

d) „Kolorowe rurki” zespół dzieci uczący się grać na bum bum rurkach � 

 mało  popularnym instrumencie muzycznym. 

e) "Kreatywny przedszkolak" - plastyka i technika  smyka – wykonywanie   

elementów scenografii   dekoracji przedszkola.  

f) Ekotechnika Małego Europejczyka – projektowanie , konstruowanie  

przestrzenne gier logicznych  z materiałów recyklingowych. 

4) Wolontariusze : 

a) Piłka nożna - treningi -� reprezentacyjna drużyna  przedszkola ( w roku 

2016 po raz kolejny zdobyła puchar przechodni w ramach piłkarskiej                     

Ligi Przedszkolaków  Piątkowo  2016). 

b) "Mały warcabista" - kącik gier logicznych prowadzony  na podstawie 

projektu opracowanego przez pracownika niepedagogicznego przedszkola. 

c) Studenci  Wydziału Nauk Edukacyjnych   wspomagający nauczyciela              

w przypadku pracy indywidualnej   z dzieckiem. 

 

 

2. OFERTA PROGRAMOWA 

 Przedszkole nr 148 „Mali Europejczycy”  - Przedszkole Daltońskie   jest placówką 

posiadającą  wypracowane  priorytety    i  standardy nieszablonowych, innowacyjnych 

rozwiązań we wszystkich sferach działalności placówki , których wynikiem jest wysoka 

jakość świadczonych usług edukacyjnych oraz szerzenie nowej jakości edukacji                

w Poznaniu,  Polsce i na świecie. 
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2.1. Edukacja planu daltońskiego.     

 

Dziecko w przedszkolu daltońskim od pierwszych dni  pobytu wymaga 

nadzwyczajnego traktowania .Odpowiednio zaaranżowana i wyposażona przestrzeń 

edukacyjna   i proponowane sytuacje edukacyjne stwarzają dzieciom możliwości 

samorealizacji,  kreatywnego myślenia, twórczego działania , uczą samodzielności, 

odpowiedzialności ,  współpracy   i refleksji. Dziecko poszukuje, odkrywa, 

eksperymentuje, dokonuje pierwszych wyborów  i samoocen  oraz  dochodzi                

do własnych wniosków. . Nauczyciele są umiejętnymi reżyserami –moderatorami 

wyznaczającymi dzieciom zadania i ofiarującym im różnorakie role w przedszkolu.  

Wspierają swoich wychowanków, każde dziecko traktują indywidualnie.  Są partnerami, 

pozwalającymi  na ujawnianie dziecięcych pomysłów, zachęcają do pełnej ich realizacji, 

pomagają , ale nie wyręczają, dbają  o holistyczny rozwój dziecka. Rodzice                  

są partnerami współodpowiedzialnymi  i współobecnymi we wszystkich działaniach 

placówki.  

Rezultat: dziecko odpowiedzialne -  dziecko  samodzielne  -  dziecko                     

umiejące współpracować -  dziecko  refleksyjne.   Rodzice zadowoleni. 

 

2,2. Edukacja poza klasą  - „aktywny korytarz”   

 

   Zgodnie z jednym głównych filarów edukacji planu daltońskiego  ( dać dzieciom 

wolność – odpowiedzialność  za siebie   i innych  )  przestrzeń  edukacyjna korytarza   

przedszkolnego została zaaranżowana      i  wyposażona   w kąciki kreatywno-zabawowe: 

 do  indywidualnego  działania  i zabawy .Jednocześnie bawią się  dzieci               

w  różnym wieku w czasie przeznaczonym w podstawie programowej            

do swobodnych zabaw zaplanowanych indywidualnie przez dziecko; 

 do prowadzenia  zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektów 

edukacyjnych nauczycieli  np. kąciki : laboratorium ,  pracownia krawiecka;  

gier logicznych -warcaby; kuchnia Małego Europejczyka; 

 do prowadzenia  zajęć  w podczas  realizacji innowacji pedagogicznych           

( praca w małych grupach np. językowych). 

Kąciki  kreatywne znajdujące się na tzw. aktywnym korytarzu: 

 Mam pomysł -  działania plastyczne, konstrukcyjne;  

 Kuchnia Małego Europejczyka  - zajęcia kulinarne, codzienne 

przygotowywanie kanapek  dla dzieci  na tzw. podwieczorek ; 

 Przychodnia dr Syropiusza  - zabawy tematyczne ; 
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 Laboratorium  - zajęcia badawcze  w ramach projektów edukacyjnych ; 

 U fryzjera  - zabawy tematyczne; 

 Pracownia krawiecka - zajęcia   w ramach projektów edukacyjnych ; 

 Pracownia komputerowa – 2 stanowiska ze słuchawkami do pracy 

indywidualnej      w ciszy;                    

 Izba Bamberki  - wizualizacja stroju, wyposażenia izby bamberskiej. 

Eksponaty pochodzą z darowizn rodziców, dziadków; 

 Dar zabawy  klockami Froebla – zabawy wg instrukcji; 

 Mały ekolog  - kącik informacyjny , mini zoo ( papugi, ryby, ślimaki i żółw ) – 

opieka , karmienie i sprzątanie to zadania dzieci; 

 Mały warcabista – gry indywidualne, zbiorowe oraz zajęcia w ramach 

projektów edukacyjnych; 

 Teatr na walizkach  - zabawy parateatralne wg pomysłów dziecka; 

 Biblioteka Małego Europejczyka – indywidualna  praca z książką; 

 Piłkarzyki -  gry zespołowe. 

Przez kolejne lata w/w  kąciki będą ulegały  zmianom  i modyfikacji  zgodnie                       

z potrzebami dzieci. Wyposażane  zostaną  w sprzęty i urządzenia pozwalające               

na zwiększenie   kreatywnego działania  dziecka. 

Rezultat:     dziecko –odpowiedzialne  na siebie  i innych ,dziecko -  samodzielne  -  

dziecko  umiejące współpracować. 

 

2.3. Edukacja  europejska . 

 

Realizacja autorskiego programu  „Mały Polak podróżuje     po Europie. Przybliżamy 

dzieciom specyfikę krajobrazowo-kulturową Polski i (wybrany kraj) .Rozbudzając ciekawość 

poznawczo-badawczą, dzieci zdobywają podstawy poczucia przynależności                      

do społeczności europejskiej” .   W ramach całorocznej realizacji  programu dzieci poznają  

(w szerokim spektrum poznawczym ) środowisko geograficzno-kulturowe wybranego kraju.  

Wzbogaceniem i uzupełnieniem  programu  - danej podróży  są  prowadzone                    

dla  wszystkich dzieci :  

a) Warsztaty plastyczne  ( lepienie-konstruowanie, malowanie, wydzieranie 

,składanie) do  wyboru , poznawanie różnych elementów kultury artystycznej 

wybranego kraju; 

b) Warsztaty muzyczne  stanowiące muzyczną podróż  dzieci od folkloru przez 

rozrywkę do klasyki danego kraju. Corocznie przygotowywane   są dwa spektakle 

dla rodziców prezentowane na scenie Piątkowskiego Centrum Kultury. 
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c) Warsztaty kulinarne  poznawanie i smakowanie  regionalnych i narodowych  

potraw  wybranego kraju.  ( rok 2017/2018). 

Rezultat :  dziecko poznaje środowisko geograficzno-kulturowe  wybranych krajów,          

ma możliwość naturalnego wchodzenia w świat kultury europejskiej,                                 

aby stać się świadomym  Polakiem – Europejczykiem, rzeczywistym obywatelem Europy. 

 

2.4. Edukacja regionalna  . 

 

  Dzieci   rozpoczynające   edukację,  przez pierwszy rok pobytu w przedszkolu 

realizują program edukacji regionalnej (program autorski) „Chociaż 3 lata mam całą 

Polskę znam” . Do wizualizacji  problematyki w sali zorganizowane są kąciki regionalne,  

w których  znajduje  się mapa Polski , flaga , godło ( wykonane przez dzieci) ,  

gromadzona jest literatura, przedmioty charakterystyczne dla  danego regionu Polski, ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na Poznań i Wielkopolskę. Dzieci rozpoczynają podróż 

od Poznania, Wielkopolski,  Warszawy  i regionów od Tatr do Bałtyku  poznając specyfikę 

krajobrazowo- kulturową ( kulturę w szerokim spektrum ) przy  wykorzystaniu   

dostępnych środków multimedialnych.  Wybrane elementy kultury artystycznej  i ludowej  

dzieci  nabywają  podczas warsztatów plastycznych i muzycznych.  W celu  

dokładniejszego  poznania tradycji i kultury Wielkopolski w przedszkolu na tzw. Aktywnym 

korytarzu  urządzono Izbę Bamberki ,  która wizualizuje dzieciom  życie w dawnym 

Poznaniu.  Urządzenia, sprzęty, meble, obrazy – widoki dawnego Poznania pochodzą          

z darowizn  rodziców i dziadków  naszych wychowanków.  M.in. 200-letnia chusta  -  

element stroju kobiecego – Bamberki . 

Rezultat : dziecko poznaje środowisko geograficzno-kulturowe  wybranych 

regionów Polski  i najbliższego środowisko Poznania i Wielkopolski.,                    

ma możliwość naturalnego wchodzenia w świat kultury i tradycji polskich.      

                        

2.5. Edukacja językowa  . 

 

 Oferta językowa przedszkola jest zróżnicowana. Każdy nauczyciel posiada  

kwalifikacje do nauki języka nowożytnego,  które wykorzystuje w pracy   z dzieckiem         

w ciągu całego dnia. 

a) Nauka języka  angielskiego  prowadzona jest codziennie  metodą naturalną          

imersji językowej wg autorskiego programu nauczycieli przedszkola we wszystkich 

oddziałach. W placówce  działa w ramach rady pedagogicznej                        

zespół przedmiotowy-języka angielskiego, który  udoskonala i ewaluuje program 
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nauczania oraz przygotowuje innowacje pedagogiczne i językowe imprezy  ogólno 

przedszkolne. 

b) Nauka języka hiszpańskiego jest drugim obowiązkowym językiem dla dzieci 

uczęszczających do 3 oddziałów. Prowadzona jest 2 razy w tygodniu                    

na podstawie autorskiego programu  przedszkola. 

c) Nauka języka  francuskiego jest drugim obowiązkowym językiem dla dzieci 

uczęszczających do 3 oddziałów. Prowadzona jest 2 razy w tygodniu                    

na podstawie autorskiego programu  przedszkola. 

Od roku 2017/2018 istnieje możliwość wprowadzenia nauki języka niemieckiego .       

W placówce zatrudniony jest nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje    do nauki     

j. niemieckiego. 

Rezultat  :    dziecko    w    naturalny    sposób   poprzez  codzienność i zabawę 

poznaje  i  uczy się j. angielskiego i dodatkowego języka nowożytnego . 

 

2.6.  Edukacja dla zrównoważonego rozwoju .   

 

Realizowana jest w przedszkolu  trójaspektowo, uzwględniając powiązanie trzech 

perspektyw:społeczno-kulturalnej, ekononicznej i środowiskowej. Wszelkie podejmowane  

w tym zakresie działania określane są w planie pracy przedszkola i  programie 

profilaktycznym  na dany rok szkolny.  

Planowana problematyka w kolejnych latach: 

2016/2017   Tydzień Edukacji Globalnej  -  odpady /recykling 

2017/2018  Tydzień Edukacji Globalnej   - powietrze 

2018/2019  Tydzień Edukacji Globalnej   -  woda 

2019/2020  Tydzień Edukacji Globalnej   -  flora i fauna 

2020/2021  Tydzień Edukacji Globalnej   - odpady 

Placówka uczestniczyć będzie  w proponowanych  programach, projektach 

przygotowywanych  przez UNICEF  i  UNESCO . 

Przedszkole od 2014 roku  odbywa staż w celu wpisania na listę Szkół 

Stowarzyszonych   przy UNESCO. 

 

Rezultat  : dziecko świadome zagrożeń wynikających z  zanieczyszczania 

środowiska, braku segregacji odpadów, nie oszczędzania wody itp. 
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2.7. Edukacja prozdrowotna  

 

 Uczestnictwo w ogólnopolskim projekcie „Na sportowo jest zdrowo”    i zdobywanie 

ogólnopolskiego certyfikatu Zdrowego  Przedszkola  organizowanego  przez Centrum 

Edukacji Europejskiej promującego zdrowe odżywianie, ruch na powietrzu. Dzieci mają 

możliwość rozwijania samodzielności i zdrowego odżywiania  poprzez organizację  

wszystkich posiłków   w ramach    tzw. szwedzkiego stołu.  W kolejnych latch kontynuacja  

realizacji programu edukacji zdrowotnej, który należy wzbogacić o  zagadnienia 

„Bezpieczny dom, przedszkole i ulica” czyli kształtowanie umiejętności przewidywania 

zagrożeń. Warsztaty dla dzieci : udzielania pierwszej pomocy przed medycznej                   

i zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych  dla dziecka – partnerstwo lokalne. 

Rezultat  :  zdrowy  i prawidłowy  wszechstronny rozwój  psychofizyczny   dziecka. 

 

2.8. Edukacja na podstawie  pedagogiki F.  Froebla   .  

. 

  Nauczyciele   umiejętnie wykorzystują  i łączą elementy  pedagogiki F. Froebla                

z edukacją planu daltońskiego w edukacji matematycznej  i badawczo-eksperymentalnej.   

W latach 2016 – 2018  opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej z zakresu 

edukacji matematycznej. 

Rezultat  :  dziecko bez problemów porusza się w świecie liczb, dodaje, odejmuje, 

analizuje , wysuwa prawidłowe wnioski. 

 

2.9. Edukacja czytelnicza . 

 

  Realizowana  jest szeroko-aspektowo i wielowariantowo    poprzez   uczestnictwo 

dzieci i placówki  w licznych akcjach ogólnopolskich  i regionalnych promujących  

znaczenie i wartość książki   oraz czytelnictwo  .  Cykliczne   działania i imprezy: 

 w  programie ogólnopolskim Czytamy dzieciom  - spotkanie z książką                      

i zdobywanie certyfikatu Czytające przedszkole: 

 w kampanii ogólnopolskiej  Cała Polska czyta dzieciom  -  prowadzonej      

w placówce  razem z rodzicami; 

 Mój zawód, moja pasja w literaturze- prezentacja zawodu, pasji rodziców, 

zapraszanych gości,  a także czytanie książek z tym związanych; 

 w zajęciach bibliotecznych  prowadzonych  przez Filię  Biblioteki 

Raczyńskich   mieszczącą  się  w PCK Dąbrówka na os. B. Chrobrego; 
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 „Zaczarowany kuferek”  -  skrzynia pełna książek stojąca w holu                

do wypożyczania   i czytania dzieciom w domu. W opinii rodziców  pomysł 

bardzo dobry, inspirujący do  domowego czytania dzieciom. Wybór książki 

dokonuje dziecko. 

Corocznie  zmieniany i poszerzany jest  zakres propozycji związanych z edukacją 

czytelniczą, która ma ogromny wpływ na rozwój mowy,  prawidłowej artykulacji głosek, 

wypowiadania się, (opowiadania wielozdaniowego), recytowania, kształtowania 

prawidłowego zachowania  i stosowania kodeksu dobrych manier itd. 

Powyższa oferta programowa  realizowana jest  przez umiejętne  łączenie  

założeń edukacji daltońskiej  z alternatywnymi  metodami edukacyjnymi                        

przy wykorzystaniu atrakcyjnych  narzędzi i środków  dydaktycznych. M.in.: 

 edukacja matematyczna prof. E.Gruszczyk –Kolczyńskiej ; 

  kinezjologia edukacyjna Dennisona – zajęcia i zabawy z zakresu mowy       

i myślenia - ”gimnastyka mózgu”; 

 pedagogika zabawy „Klanza” – zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów 

edukacji; 

 muzykoterapia – obszar edukacji kulturowo-estetycznej, aktywne słuchanie 

muzyki poważnej Batti Straus; 

 gimnastyka twórcza R. Labana i K. Orffa, Kniessów, techniki parateatralne     

( zabawy w teatr, drama); 

 kinezjologia edukacyjna „Edukacja Przez Ruch” D. Dziamskiej; 

 metoda projektu badawczego; 

 metoda odimiennej nauki czytania I. Majchrzak; 

 Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz i inne. 

Priorytetem  działalności przedszkola  jest edukacja według planu daltońskiego, 

edukacja europejska, bezpieczeństwo, akceptacja i poszanowanie praw naszych 

wychowanków. Celem strategicznym jest kształtowanie samodzielności, 

odpowiedzialności , współpracy    i refleksji  oraz dążenie do tego, by powiedzenie 

„Jestem Europejczykiem”, które słyszą  i powtarzają dzieci z naszego przedszkola, miało 

dla nich określona treść; żeby wiedziały  co ono oznacza, co twierdzą o sobie, kiedy         

je wypowiadają. 

 Jakość  świadczonych usług przez  przedszkole   podnoszona będzie         

poprzez rozpoznawanie potrzeb  oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi. 
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3. KALENDARIUM  CYKLICZNYCH IMPREZ  PRZEDSZKOLNYCH 

 

        Kalendarium imprez, działań i aktywności  jest określony i uwzględniający wszystkie 

priorytetowe  zakresy edukacji  na dany rok szkolny. Większość z nich jest cyklicznie , 

corocznie przeprowadzana jednakże każdorazowo  innymi nowatorskimi formami               

i metodami.  

 

 

WRZESIEŃ 

 

 Akademia bezpiecznego przedszkolaka.  

Projekt edukacyjny  ogólno przedszkolny   przy współpracy             

z Policją i Strażą Miejską 

 

 

 Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka  

Projekt ogólno miejski opracowany przez Poznański Oddział 

PK OMEP 

 

 

PAŹDZIERNIK 

 

 Nasi czworonożni przyjaciele 

Projekt edukacyjny ogólno przedszkolny przy współpracy 

Fundacji zajmujących się ochroną zwierząt. 

 Rodzinne pasje – coroczne przeglądy teatrów rodzinnych 

 

 Tetramy korbole  - warsztaty foot art.  

Dla dzieci i rodziców. 

 

 Trick or treat" -  wielobój językowy. 

 Projekt edukacyjny jednodniowy  Zabawy z językiem angielskim 

 

 

LISTOPAD 

 

 Przegląd Piosenki  tematyka ustalana corocznie 

Organizator Miasteczko Oświatowe 

 Coroczne Spotkania Absolwentów 
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 Tydzień Edukacji Globalnej   

projekt ogólnoprzedszkolny   

 Wieczór wróżb i zabaw – andrzejkowe spotkania                

w oddziałach. 

 

GRUDZIEŃ 

 

 Mikołajkowa Niespodzianka 

 

  Spotkania  Gwiazdkowe u Małych Europejczyków 

 Jarmark; 

 Spektakl teatralny  dla rodziców  

prezentacja kultury artystycznej kraju z podróży; 

  Wigilia; 

 Wizyta Gwiazdora. 

STYCZEŃ/ LUTTY  

 Kolędowanie dla Seniorów. 

Organizator Miasteczko Oświatowe 

 

 Przegląd grup kolędniczych  

Organizator Miasteczko Oświatowe 

 

 Crazy –slide  - zjazd na byle czym 

Projekt międzyprzedszkolny. 

 

 

 Karnawał  przedszkolny  w rytmach muzyki kraju podróży. 

 Przegląd recytatorski i muzyczny  

utworów wybranego autora na dany rok szkolny 

 

MARZEC/KWIECIEŃ 

 

 Womens Day – spotkanie dla pań w języku angielskim. 

Organizator Zespół przedmiotowy nauczania j. angielskiego 
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 Powitanie wiosny 

Projekt edukacyjny w ramach Miasteczka Oświatowego. 

 

  Festiwal Bajki  -  

Organizator Miasteczko Oświatowe 

 

 Święto Flagi  

Projekt edukacyjny (  3 dni) w ramach Miastecka Oświatowego 

 

 Coroczne Spotkania Wielkanocne Małych Europejczyków” 

 Jarmark. 

 Spektakl teatralny  dla rodziców  

prezentacja kultury artystycznej kraju z podróży; 

  Śniadanie wielkanocne. 

 Szukanie zająca – gra terenowa. 

 

MAJ 

 

 Święto przedszkola  

Projekt edukacyjny ogólno przedszkolny 

 

 Święto Europy 

Uczestnictwo dzieci w obchodach miejskich . 

 

 Święto kuchni kraju podróży tradycje kulinarne 

Przygotowanie potraw i świętowanie z rodzicami. 

 

 Zakończenie podróży w ramach edukacji Europejskiej 

Zabawy, gry, wręczenie odznak z podróży. 

 Rodzinny Festyn Europejski. 

 

 Piątkowski Turniej Piłki Nożnej Przedszkolaków 

     Organizator Miasteczko Oświatowe. 
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 Spartakiady Sportowe  dla 3,4,5,6 latków 

Organizator Miasteczko Oświatowe. 

 

CZERWIEC  

 Dzień dziecka – niespodzianka. 

 

 Spektakl teatralny w wykonaniu aktorów Teatru Dużych 

Europejczyków 

 

 Lets play outside  - zabawy i gry językowe 

Projekt przygotowany przez Zespól przedmiotowy  nauczania         

j. angielskiego. 

 

 Pożegnalny Piknik Absolwentów 

 

 Zielona Noc dla absolwentów. 

 

 

4. DZIECKO  A DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE I EDUKACYJNE . 

 

    Dziecko w Przedszkolu nr 148 „Mali Europejczycy” od pierwszych dni  pobytu 

wymaga nadzwyczajnego traktowania .Odpowiednio zaaranżowana i wyposażona 

przestrzeń edukacyjna   i proponowane sytuacje edukacyjne stwarzają dzieciom możliwości 

samorealizacji,  kreatywnego myślenia, twórczego działania , uczą samodzielności, 

odpowiedzialności ,  współpracy   i refleksji.  Dziecko poszukuje, odkrywa, eksperymentuje, 

dokonuje pierwszych wyborów  i samoocen  oraz  dochodzi   do własnych wniosków.  

         Dziecko  ma możliwości  w  sposób  kreatywny , badawczy,    niekonwencjonalny       

i  eksperymentalny  :  

1) realizowania podstawy programowej  ( poprzez ciekawe bloki tematyczne 

pokazujące różne sfery życia  ); 
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2)  poznawania  i uczenia się języków obcych  - wg autorskich programów nauczycieli 

(oddziały dwujęzyczne) metodą  imersji językowej; 

3)  uczestnictwa   w  działaniach nowarotskich m.in. licznych  innowacjach 

pedagogicznych autorstwa nauczycieli;  

4) poznawania środowiska geograficzno-kulturowego wybranych państw                

Unii Europejskiej w ramach corocznej realizacji edukacji europejskiej „Mały Polak 

podróżuje po Europie…”;  

5) naturalnego wchodzenia w świat europejskiej kultury , aby stać się świadomym  

Polakiem – Europejczykiem, rzeczywistym obywatelem Europy; 

6) podejmowania działań związanych zrealizacją :   projektów badawczych                   

i  projektów edukacyjnych; 

7)  rozwijania talentów  i uzdolnień  poprzez  uczestnictwo w  zajęciach dodatkowych 

o szerokim spektrum  działania i tematyce :  artystyczne, naukowo-badawcze, 

sportowe  prowadzone przez nauczycieli w ramach projektow edukacyjnych; 

8) uczenia  się współpracy i współzawodnictwa  uczestnicząc  w spartakiadach 

sportowych, olimpiadach z języka angielskiego, wernisażach plastycznych               

i licznych konkursach  organizowanych cyklicznie  we współpracy  z placówkami 

partnerskimi przedszkola; 

9)  uczenia  się wrażliwości społecznej  i chęci pomocy potrzebującym uczestnicząc 

wspólnie z rodzicami  w akcjach  charytatwnych:  organizowantych przez Klub 

Małego Wolontariusza „Moja Iskierka” dzialający na terenie placówki; 

10) poznawania  Poznania  i ciekawych miejsc Wielkopolski poprzez uczestnictwo       

w wycieczkach organizowanych w  ramach edukacji regionalnejj; 

11) uczestnictwa absolwentów danego rocznika  w  „Zielonej nocy” –    co stało się 

tradycją naszej placówki; 

12) rozwijania samodzielności  i zdrowego odżywiania  poprzez organizację posiłków   

w ramach tzw. szwedzkiego stołu; 

13) ksztaltowania odpowiedzialności za siebie i innych  podczas zabaw  w kącikach 

tematycznych   na „aktywnym korytarzu” w ramach edukacji poza salą ; 

14) harmonijnego , wszechstronnego rozwoju w sposób prawidłowy, według własnych 

potrzeb i możliwości, poprzez uczenie się  w przedszkolu daltońskim: 

 samodzielnego  działania  w określonym czasie i tempie; 

 wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania;  

 zaangażowania w zabawę i pracę;  

 wiary we własne możliwości;  

 kreatywnego myślenia i działania;  



22 

 

 współpracy i wzajemnej pomocy;  

 uczciwości i odpowiedzialności w kontaktach z innymi; 

 organizacji pracy i zabawy: 

 dokonywania samooceny; 

 właściwych postaw społecznych, empatii; 

 przestrzegania  ustalonych zasad i reguł;  

 odpowiedzialności za siebie i innych; 

 dokonywania wyborów. 

15) reprezentowania  placówki na zewnątrz poprzez  uczestnictwo: 

 w projektach  edukacyjnych organizowanych przez placówki na terenie Polski  

  projektach organizowanych przez wyższe uczelnie: m.in. Uniwerstytet 

Przyrodniczy, Uniwersytet  im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu;  

  akcjach środowiskowych organizowanych przez Miasto Poznań; 

  przedsięwzięciach   adresowanych do placówek przez Miasteczko Oświatowe 

Osiedla Bolesława Chrobrego;  

  w projektach organizowantch przez Poznański Oddział Polskiego Komitetu  

Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego. 

Placówka , przez ostatnie lata   wypracowała   model absolwenta  przedszkola 

oraz własne standardy, które dają wychowankom możliwość samorealizacji,  kreatywnego 

myślenia, twórczego działania , uczą samodzielności, odpowiedzialności ,  współpracy        

i refleksji. .  

 Absolwent  Przedszkola nr 148 „Mali Europejczycy” : 

1) samodzielny, odpowiedzialny za siebie i innych; 

2)  potrafi współdziałać w grupie; 

3) potrafi dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo; 

4)  sprawny fizycznie; 

5)  otwarty w kontaktach międzyludzkich; 

6)  koleżeński, tolerancyjny;  

7) empatyczny; 

8)  odporny i zrównoważony emocjonalnie; 

9) wierzy we własne możliwości; 

10)  kreatywny i twórczy w myśleniu  i  działaniu, 

11)  posiada bogaty zasób słownictwa; 

12) chętnie się uczy, jest ciekawy świata; 

13) potrafi się posługiwać językiem angielskim w prostych sytuacjach komunikacyjnych; 
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14)  świadomy swoich praw i obowiązków oraz konsekwencji swoich czynów; 

15) posiada zasób wiadomości i umiejętności, zapewniający  dobry start w szkole. 

W latach 2016 – 2021  zamierzamy zaproponować dzieciom  bogatszą ofertę 

działań edukacyjnych rozwijających samodzielność, współpracę, odpowiedzialność            

i uczących ich samooceny i refleksji,   a jednocześnie  wpływających  na  podniesienie        

i podwyższenie jakości  świadczonych  usług edukacyjno-wychowawczych                 

przez placówkę ,  ze szczególnym zwróceniem uwagi na partnerstwo rodziców                  

i środowiska  lokalnego.   

 

Priorytetowe planowane  działania edukacyjne 

 

Edukacja europejska  corocznie  wybierany kraj podroży 

- nowe formy działań połączone z edukacją planu daltońskiego 

- wprowadzenie warsztatów kulinarnych danego kraju; 

- wprowadzenie warsztatów artystycznych  specyficznych dla danego kraju 

- wydanie  kalendarza z podróży Malego Europejczyka 

 

 

 

 

2017 

2018 

2019 

Edukacja planu daltońskiego 

- przestrzeń edukacyjna sal; 

- baza instrukcji czynnościowych;  

- włączanie dzieci w planowanie tematów kompleksowych 

 

2016 

2017 

2018 

Edukacji poza salą – aktywny korztarz 

- organizacja kącikow do zabaw kreatywnych; 

- urządzenie kącika majsterkowicza – pracownia stolarska dla dzieci; 

- inne kreatywne kąciki, zmianowość; 

- instrukcja korzystania i zabawy na korytarzu; 

- odpowiedzialność,samodzielność wspólpraca dzieci 

 

2016 

 

2017/2018 

2016/2021 

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju / ekologia Świat odkrywany        

przez dziecko Szerzenie idei edukacji dla zrównoważonego rozwoju. 

Edukacji rozumianej trójaspektowo, uzwględniającej powiązanie trzech 

perspektyw:społeczno-kulturalnej, ekononicznej  i środowiskowej. 

- projekt edukacyjny   - Zagrożona przyroda; 

- projekt edukacyjny  - recykling , segregacja  
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- projekt edukacyjny – powietrze 

- projekt edukacyjny  - wody 

- projekt edukacyjny – zwierzęta , ludzie. 

Tydzień edukacji globalnej  opracowany corocznie na podstawie tematu 

przewodniego  podanego przez Unesco. 

Kontakt z przyrodą, -   stworzenie warunków do  zabaw badawczo- 

ogrodniczych w ogrodzie przedszkolnym.  

Urządzenie  ogrodu  kwiatowo-warzywnego  

 zbudowanie małej szklarni. 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

 

2017 

2019 

Edukacja regionalna -  

- nowe formy działań oparte na planie daltońskim; 

-opracowanie mapy podróży wdłuż Wisły – od  Tatr do morza; 

- wzbogacanie Izby Bamberki o nowe ekspozycje i eksponaty; 

- warsztaty kulinarne  wielkopolskie; 

- warsztaty tkackie i garncarskie 

 

 

2018/2019 

 

2018 

2019 

Edukacja zdrowotna- Bezpieczny dom, ulica i przedszkole 

- projekt edukacyjny – Bezpieczna ulica 

- projekt edukacyjny – Mały ratownik  

- projekt edukacyjny – Zasady ruchu drogowego – mały rowerzysta 

 

 

2016/2017 

2018/2019 

2020/2021 

 

Edukacja językowa – 

- j. angielski  - naturalna metoda, codziennie – wszystkie dzieci – nauczyciele 

przedszkola;  

- innowacje pedagogiczne w zakresie utrwalania języka angielskiego; 

- j. hiszpański  -  3 oddziały  - 2 razy w tygodniu, 

- j. francuski    -   3 oddzialy   2 razy w tygodniu; 

- j. niemiecki     dodatkowo 

  

 

2016- 

corocznie 

2021 

 

 

5. NAUCZYCIEL MENTOR - EDUKATOR  DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH. 

 

Wprowadzanie metod wyzwalających poczucie podmiotowości dziecka, 

poszukiwania innowacji  towarzyszyć będą nauczycielom  przedszkola w latach 2016-

2021. Zespół nauczycielski  będzie  w swoich działaniach zespołem „otwartym”                  

i partnerskim  wobec dziecka, , proponującym zróżnicowane   pod względem trudności 
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oferty  i  zadania edukacyjne , stosującym atrakcyjne narzędzia  i  środki   dydaktyczne,   

wykorzystując  i umiejętnie włączając  alternatywne metody edukacyjne do realizacji 

edukacji planu daltońskiego. 

Wszelkie poczynania  dyrektora i członków  Rady Pedagogicznej będą miały       

na celu podwyższanie jakości pracy przedszkola, stwarzając tym samym  optymalne 

warunki   do wszechstronnego rozwoju dziecka i zadowolenia ich rodziców.  

 Efektywność pracy nauczycieli i jakość pracy  dydaktyczno-wychowawczej  

przedszkola podnoszona będzie  przez nadzór pedagogiczny dyrektora,                             

a mianowicie po pierwsze  :  ewaluację wewnętrzną  prowadzoną  przez powołany zespół 

nauczycieli   w odniesieniu do zagadnień uznanych w danym roku za istotne                     

w działalności przedszkola. Wyniki ewaluacji służą  do podjęcia działań mających na celu 

poprawę pracy przedszkola w wybranych obszarach.  Po drugie ,  kontrolę przestrzegania 

przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej   

i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola. Po trzecie , bardzo istotne     

w Przedszkolu nr 148 „Mali Europejczycy” nadal  będzie wspomaganie rozwoju 

zawodowego  nauczycieli. Proces ten   ma charakter ciągły i nie jest ograniczony w czasie   

i  tematyce problemowej.   

 Nauczyciele  w  latach 2016 – 2021 będą mieli możliwość uczestnictwa: 

1.  w kursach doskonalących, kształcących, warsztatach, konferencjach  w celu  

zdobycia  wiedzy  i  pogłębiana   kompetencji i umiejętności  niezbędnych               

do efektywniejszej pracy z dzieckiem;  

2.  w posiedzeniach szkoleniowych rady pedagogicznej  organizowanych metodami 

aktywno-twórczymi np. treningi, warsztaty, konwersatoria  itp.; prowadzonych 

przez specjalistów lub nauczycieli przedszkola; 

3. wizytach studyjnych na terenie Miasta Poznania, Wielkopolski ,  Polski i  Europy; 

4. w zajęciach koleżeńskich  mających na celu  dzielenia się przez nauczycielki 

swoim doświadczeniem, możliwość prezentacji metod i form pracy                    

oraz przygotowanych  autorskich pomocy edukacyjch; 

5. comiesięcznych konsultacjch indywidualnych  i instruktażowych dla nauczycieli 

odbywających staż na wyższy stopień awansu zawodowego; 

6. dzielić się swoim doświadczeniem w ramach zajęć otwartych  Klubu Twórczego 

Nauczyciela. 

Nauczyciel  w Przedszkolu  Daltońskim   : 

 

1. pobudza rozwój  dziecka na wielu płaszczyznach, przygotowuje do życia                     

w przyszłości.  
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2. codziennie daje dziecku możliwości budowania wiary   we własne siły  i osiągania 

sukcesu;  

3. preferuje  i umiejętnie łączy alternatywne  i twórcze metody pedagogiczne                    

z    realizacją edukacji planu daltońskiego; 

4. zarządza kreatywnością i pomysłowością dziecka; 

5. proponuje, pomaga , ale nie wyręcza dziecko; 

6. partner pozwalający  popełniać błędy; 

7. zachędza do samodzielnych poszukiwań odpowiedzi  i  działań; 

8.   konsekwentny w myśleniu i działaniu; 

9. dający  wskazówki ,ale nie gotowe odpowiedzi; 

10. po przez swoje  opanowanie i cierpliwość szanuje siebie i dzieci; 

11.   otwarty na propozycje dzieci ; 

12.   twórczy  w  myśleniu  i  działaniu na rzecz dzieci; 

13.  refleksyjny w stosunku do dziecka  i samego siebie; 

14.  corocznie  dokonuje samooceny  swojej postawy jako nauczyciela daltońskiego; 

15.  mentor , animator  i edukator działań edukacyjnych. 

 

.6. RODZIC  -   PARTNER  I KLIENT  . 

 

  Priorytetowym   założeniem  pracy edukacyjno-wychowawczej Przedszkola nr 148                      

„Mali Europejczycy” na lata 2016-2021  będzie  partnerska   współpraca z rodzicami.  

Proponowana  bogata i różnorodna oferta form współpracy oparta będzie  na partnerskim  

udziale rodziców , przy dokładnie określonym zakresie, jakości i częstotliwości. 

Systematyczne współdziałanie nauczyciela z rodziną , spójne kształtowanie osobowości 

młodego człowieka w relacjach zwrotnych rodzic    nauczyciel, oparte   będzie         

otwartym  systemie wartości   i zintegrowanych działaniach wychowawczych. 

 Przedszkole ma już  wypracowane  aktywno-tworcze formy współpracy, które              

w kolejnych latach należy   kontynuować, poszukując jednak nowych , adekwatnych        

do zapotrzebowań i oczekiwań  rodziców -  potencjalnych klientów naszej placówki.  

Cykliczne imprezy, działania  proponowane  rodzicom: 

 Przegląd  Teatrów Rodzinnych    - w latach następnych, po pozyskaniu sponsorów   

w ramach Miasteczka Oświatowego    lub dzielnicy. 

 Konkursy  plastyczne   w ramach edukacji europejskiej. 

 Rodzinne spotkania popołudniowe  np. Wieczór przy świecach – wiersze 

autorstwa rodziców , recytowane dla dzieci lub przez dzieci. 
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 Festyny rodzinne ( maj – Festyn Europejski  - święto przedszkola, wrzesień – 

festyn jesienny). 

 Jarmarki świąteczne – przygotowanie z dziećmi asortymentu ( wypieki, stroiki 

inne). 

 Prace użyteczne na rzecz oddziału : np. stroje do spektaklu, scenografia. 

 Spotkania na tematy wychowawcze – formą aktywizującą   np. trening 

logopedyczny, warsztaty psychologiczne. 

 Inne  zgodnie z oczekiwaniami  rodziców. 

Rodzice będą dokładnie  i systematycznie informowani o dziecku   i działalności 

przedszkola. Najczęściej stosowanymi  formami  przekazu informacji na linii rodzic – 

nauczyciel będą: 

 konsultacje indywidualne  - dyżur pedagogiczny – przynajmniej  1 / m-c; 

 spotkania wychowawcze; 

 email oddziałowy; 

 domy – tablice  informacyjne w hollu przedszkola; 

 strona internetowa przedszkola  p148poznan.pl; 

 arkusze Oceń siebie (  dzieci 5,6-letnie); paski diagnostyczne (dzieci 3,4-letnie); 

 dwumiesięcznik  informacyjno-zadaniowy EUROWIEŚCI; 

 gazetka  EURONEWS  w szatni przedszkola; 

 inne formy wypracowane przez nauczycieli i rodziców danego oddziału. 

 

Rodzice w Przedszkolu nr 148: 

 

1. aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola; 

2. są ekspertami w wielu projektach, programach  i  działaniach przedszkola; 

3.  służą  swoją wiedzą i doświadczeniem na  różnych  płaszczyznach; 

4. otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka; 

5. uzyskują wsparcie  i  pomoc  nauczyciela i  zatrudnionych specjalistów;  

6. dzielą się swoimi spostrzeżeniami o pracy przedszkola; 

7. są partnerami w działalności dydaktyczno-wychowawczej i zarządzaniu placówką. 

8. czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach i potrzebach : pomagają              

w realizacji podejmowanych prac modernizacyjnych, 

Współpraca nauczycieli z rodzicami  będzie wskaźnikiem dobrego wykonywania  

służbowych obowiązków, ale i pewnym narzędziem pracy . Zadania na kolejne lata:  

  zachęcanie rodziców do wspólnego działania  dla dobra dzieci  i na rzecz 

przedszkola; 
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 wspólne planowanie  rocznych planów współpracy ; 

 rodzic  -   partnerem współodpowiedzialnym za działalność przedszkola ; 

  spełnienie wszelkich  oczekiwań  rodziców ,  w szczególności satysfakcji z tego  

że ich dziecko uczęszcza do Przedszkola nr 148 „Mali Europejczycy” – 

placówki daltońskiej.    

 

7. PARTNERSTWO  ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM. 

 

Ogromnie ważną rolę dla funkcjonowania przedszkola jest  partnerstwo                      

ze środowiskiem  lokalnym czyli model relacji między partnerami obejmujący:    

współdziałanie i współpracę, równość praw i obowiązków. Przedszkole posiada              

już wypracowany i ustandaryzowany  model, który należy   kontynuować  w kolejnych 

latach w dotychczasowym zakresie, ale też nawiązać nowe formy partnerstwa                   

z instytucjami  i organizacjami, przede wszystkim z ośrodkami i klubami kultury, szkołami, 

placówkami służby zdrowia   i innymi.  

Ze względu na konkretne cele  edukacyjno-wychowawcze   i  finansowe będzie           

to m.in.  

 Miasteczko Oświatowe – integracja i wspólpraca ze szkołami , przedszkolami          

i poradnią pedagogiczno-psychologiczną oraz Radą Osiedla Piątkowo ; 

 Administracja  Osiedla Bolesława Chrobrego   celem zapewnienia sponsoringu  

imprez  organizowanych dla dzieci osiedla, 

 Straż Pożarna – organizacja wspólnych imprez z pokazami, 

 Policja, Straż Miejska  - uczestnictwo w projektach edukacyjnych z zakresu 

bezpieczeństwa „ Zpyrkiem bezpiecznie, Harry – twój przyjaciel, inne; 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – uczestnictwo  w  projektach 

edukacyjnych „Moje dziecko idzie do szkoły”, „Czyste powietrze wokół nas”; 

 Europe Direct , Centrum Informacji Europejskiej – warsztaty, zajęcia edukacyjne 

prowadzone przez pracowników o poszczególnych państwach; 

 Konsulaty Honorowe  państw Unii Europejskiej z siedzibą w Poznaniu  

m.in.Irlandii, Francji, Finlandii, Estonii  – uczestnictwo w projektach edukacyjnych; 

 Biblioteka Raczyńskich – filia Piątkowo -  lekcje biblioteczne,  uczestnictwo            

w projekcie Czytamy Dzieciom; 

 Wydział Studiów Edukacyjnych praktyki studeckie,  wolontariat językowy, 

ćwiczenia studentow na terenie placowki. 
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 Poznański Oddział Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego                 

w Poznaniu – przedszkole współorganizator Dnia Przedszkolaka obchody 

miejskie.  

 Parki Krajobrazowe  - uczestnictwo w  spotkaniach edukacyjnych; 

 Przedszkola  publiczne i niepubliczne – wizyty studyjne. 

Partnerstwo przedszkola  posiada zasięg ogólnopolski  i europejski. Placowka współdziała         

i współpracuje w ramach : 

 placówek daltońskich w Polsce i Europie –  coroczna wymiana doświadczeń , 

wizyty studyjne, wspólne projekty edukacyjne ; 

 Stowarzyszenia Dalton International; 

 Stowarzyszenia Dalton Polska; 

 placówek skupionych w Polskim Komitecie Światowej Organizacji Wychowania 

Przedszkolnego – zloty, wizyty studyjne w Polsce i Europie ;ogólnopolskie 

projekty edukacyjne ; 

Partnerstwo lokalne i poza lokalne pozwalać będzie  wzbogacać wiedzę, kompetencje                    

i umiejętności, uczy współpracy i współdziałania , tolerancji . Korzystnie wpływa               

na spoleczność przedszkola :  dzieci ,pracowników  i  rodziców. 

 

8. ZARZĄDZANIE  PLACÓWKĄ 

Czynnikami warunkującymi pomyślność wykonywania zadań  przedszkola                 

są m.in.  organizacja warunków pracy, poprawny przepływ informacji, pozytywne 

ocenianie czynności wykonywanych przez pracowników, właściwe rozwiązywanie sytuacji 

konfliktowych,( jeśli takie się pojawią) odpowiednia forma wyróżnień i nagród. 

Model zarządzania  Przedszkola nr 148 „Mali Europejczycy” oparty jest                      

na perfekcyjnej organizacji wszelakich działań; problemowym ujęciu zadań; elastyczności 

myślenia i działań nauczyciela i doskonaleniu zawodowym pracowników. 

Doskonalenie pracy w przedszkolu będzie  priorytetem  każdej czynności zarządczej, 

dlatego zadania  dyrektora zmierzają do aktywnego popierania wewnątrz przedszkolnego 

doskonalenia  nauczycieli; ,finansowania szkolenia zewnętrznego zgodnie z planem 

doskonalenia nauczycieli; inspirowania do poszukiwań innowacyjnych,  doceniania 

możliwości twórczych nauczycieli, wspierania inicjatyw, doceniania prac i zaangażowania, 

dbałości o dobry przepływ informacji, preferowania współpracy   w placówce.  

W przedszkolu  funkcjonuje  określony system motywowania pracowników 

pedagogicznych i niepedagogicznych. Dla nauczycieli w postaci: dodatku motywacyjnego,   

nagrody pieniężnej dyrektora, prezydenta, kuratora ; wyróżnienia ustnego, dyplomu 
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uznania.  Dla pracowników  niepedagogicznych w postaci: nagrody pieniężnej dyrektora; 

dodatku specjalnego ,wyróżnienia ustnego, dyplomu uznania. 

Placówka przedszkolna z uwagi na swój specyficzny charakter w zakresie  

sprawowania opieki i zapewnienia wszechstronnego rozwoju dzieci stawia                 

przed wszystkimi pracownikami określone zadania. Sposób realizacji tych zadań                

i osiąganie określonych celów zależy od umiejętności, współdziałania ,poczucia 

współodpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie placówki dla dobra dziecka 

wszystkich pracowników placówki.  

. Zarządzanie przedszkolem wymaga  znajomości teoretycznych i praktycznych 

zagadnień marketingu, metod i technik zarządzania  potencjałem ludzkim, finansami, 

kadrami      i sztuki  negocjacji.Wobec rysującej się  sytuacji demograficznej, w kolejnych 

latach  niezbędna będzie odpowiednia promocja placówki, zapewniająca jej dalsze 

funkcjonowanie   i  corocznie pozyskiwanie nowych  klientów – rodziców i dzieci .      

Formy promocji przedszkola: 

1. wprowadzanie działań  edukacji  alternatywnych  jako oferty programowej             

na dany rok szkolny;  aktualnie edukacja  Planu Daltońskiego; 

2. plakaty  i  informatory  reklamowe  rozwieszane na osiedlu; 

3.   strona internetowa;facebook 

4. adnotacje o przeprowadzonych imprezach w prasie lokalnej; 

5. prezentacja przedszkola w telewizji regionalnej; 

6. imprezy ogólnoprzedszkolne, akcje środowiskowe; 

7. udostępnianie rodzicom  artykułów nauczycielek z czasopism pedagogicznych; 

8. uczestnictwo  dzieci  w konkursach m.in.  plastycznych , muzycznych , sportowych  

i imprezach  osiedlowych  czy miejskich  ( reprezentujemy placówcę na zewnątrz ); 

9. artykuły ( sprawozdania z wizyt studyjnych)  w prasie krajowej i zagranicznej. 

Przedszkole ma dobrą opinię w środowisku  lokalnym. Dobra lokalizacja, 

wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia innowacyjne działania dydaktyczno - 

wychowawcze wpływają na wysoką ocenę świadczonych usług edukacyjnych. Podczas 

rekrutacji liczba chętnych dzieci przekracza liczbę miejsc organizacyjnych przedszkola. 

           Dzięki zaangażowaniu ,kreatywności, innowacyjności działań edukacyjnych             

i otwartości całego zespołu pedagogicznego    i niepedagogicznego  , partnerskich relacji 

z rodzicami  i wypracowanych standardów partnerstwa środowiskowego ( w ramach 

Poznania, Polski, Europy)    Przedszkole nr 148   „Mali Europejczycy”  będziew placówką 

XXI wieku, w której wszystkie dzieci  są szczęśliwe , samodzielne, odpowiedzialne             

i refleksyjne, a  powiedzenie  Jestem  Polakiem   i Europejczykiem, które słyszą              

i powtarzają , ma  dla nich określoną treść,   wiedzą,co ono oznacza,   co twierdzą            
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o sobie, kiedy je wypowiadają, a jednocześnie zdobywają fundamenty wiedzy                     

i umiejętności pod dalsze etapy edukacji europejskiej i interdyscyplinarnej  w szkole. 

 

Poznań, dnia  14 września 2016 r. 

 

 

Zaopiniowany pozytywnie przez Radę Rodziców przy Przedszkoli nr 148 „Mali Europejczycy”         

w Poznaniu w dniu  09 września 2016 r. 


