
ISTOTNE   ASPEKTY   PRACY   PUBLICZNEGO   PRZEDSDZKOLA   W   ZĘBOWICACH
mające istotny wpływ na jakość kształcenia,wychowania i opieki

Główne obszary
1.Efekty działalności dydaktycznej
2.Wychowanie i opieka
3.Zarządzanie przedszkolem z uwzględnieniem bazy
4.Promocja przedszkola w środowisku lokalnym
5.Współpraca z innymi podmiotami

Ad 1/
Praca  z  dzieckiem  –  diagnoza  dziecka  5-letniego   z  wykorzystaniem  własnych 

narzędzi,opracowanych  w  przedszkolu  jakimi  są  arkusze  obserwacji  .Dzięki  temu  przedszkole 
rozpoznaje potrzeby,zainteresowania i możliwości edukacyjne dzieci.
Dodatkowo pracuje się z dzieckiem zdolnym. Dzieci te biorą udział w konkursie recytatorskim w 
Dobrodzieniu – w tym roku 3 wyróżnienia .W powiatowym Przeglądzie piosenki przedszkolnej-2 
wyróżnienia. Dziecku zdolnemu podwyższa się pułap stawiając dodatkowe zadania.
Z dzieckiem wymagającym dodatkowej pracy prowadzi się zajęcia kompensacyjne.

Monitoruje się proces realizacji podstawy programowej oraz przyjętych przez przedszkole 
programów. Oprócz podstawy programowej przedszkole realizuje trzy własne programy pracy z 
dzieckiem,autorstwa naszych nauczycieli.

Do końca sierpnia przedszkole realizowało projekt edukacyjny „Zębowickie przedszkolaki”
a od września realizuje projekt „Moje przedszkole jest fajne”

Ad 2/
Przedszkole realizuje zadania wychowawcze i profilaktyczne. Promuje się zdrowy styl życia .W 
przedszkolu  przygotowuje  się  posiłki  dla  dzieci.  Zachęca  się  dzieci  do  zdrowego  odżywiania 
,kulturalnego  spożywania  posiłków,ukazuje  się  wpływ  zdrowych  posiłków  na  organizm 
.Codziennie serwowane są surowe owoce lub warzywa ,często jogurt .

Trzy razy w tygodniu prowadzi się zajęcia ruchowe. Codziennie dzieci korzystają z pobytu 
na świeżym powietrzu preferując tematykę” wychowanie przez ruch”.W czerwcu każdego roku 
organizuje się olimpiadę sportową „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

Dzieci  przebywają  w  bezpiecznych  pomieszczeniach  wewnątrz  budynku  oraz  na  placu 
zabaw.

Przedszkole realizuje własny program „Bezpieczny przedszkolak na drodze”
Placówka współpracuje z  Poradnią  Psychologiczno-Pedagogiczną w Oleśnie .Dwa razy w roku 
organizowane są spotkania rodziców z przedstawicielami poradni.

Szeroko  rozwinięta  jest  współpraca  z  rodzicami  .Rodzice  chętnie  biorą  udział  w 
spotkaniach,zajęciach  otwartych  ,  różnych  akcjach  promocyjnych.Swoją  pomocą  służą  przy 
organizowaniu  uroczystości  oraz  imprez  środowiskowych.Przedszkole  wspiera  rodziców  w 
wychowaniu  dzieci  poprzez  rozszerzenie  godzin  pracy  placówki.  Dzięki  projektom  unijnym 
rozszerzono  czas  pracy  przedszkola  o  jedną  godzinę  w Zębowicach  oraz  w Radawiu.Również 
umożliwia  się  wysyłanie  dziecka  do  przedszkola  w  miesiącu  lipcu.Pod  koniec  każdego  roku 
szkolnego przeprowadza się ankiety dla rodziców , dzięki temu wykorzystuje się w przyszłej pracy 
ich opinie na temat funkcjonowania placówki.

W przedszkolu  działa  Rada  Rodziców  koordynując  pracą  wszystkich  rodziców ,  służąc 
pomocą. Dzięki pracy Rady wzbogaca się bazę materiałową placówki.
Rodzice są poinformowani o podręcznikach oraz doborze programów do pracy z dziećmi 

Ad 3/
Wyposażenie i  baza placówki są dostosowane do realizacji  podstawy programowej i  przyjętych 
własnych programów wychowania w ten  sposób zapewniona jest wysoka jakość wychowania i  



opieki.
Praca  wychowawczo-dydaktyczna   i  opiekuńcza  prowadzona  jest  zgodnie  z  założeniami  planu 
nadzoru. Nauczyciele pracują bardzo dobrze /patrz  kopia protokołu Rady Pedagogicznej plenarnej/.
Są  doświadczeni  ,wszyscy  posiadają  ponad  20-letni  staż  pracy.  Mimo  braku  wyższego 
wykształcenia wszyscy zdobyli status nauczyciela dyplomowanego
W  pracy  realizują  własne  programy  pracy:”Przedszkolak  bezpieczny  na  drodze”  ,  „Program 
Edukacji Regionalnej” oraz „Program Edukacji Europejskiej”

Ad 4/
Przedszkole prowadzi na szeroką skalę promocję w lokalnym środowisku . Dzieci poznają lokalne 
instytucje,zakłady pracy.W styczniu dla wszystkich starszych mieszkańców od wielu lat organizuje 
się „Dzień Seniora”, a w listopadzie obchody Dnia św.Marcina – na tę uroczystość zapraszamy 
mieszkańców.  Dzieci  występują  również  z  programem  artystycznym  na  wigilii  dla  samotnych 
organizowanej przez parafię. Z rodzicami spotykamy się na spotkaniu wigilijnym.

W okresie  przed  świętami  wielkanocnymi  dzieci  odwiedzają  mieszkańców  z  gaikiem i 
świątecznymi życzeniami.
Bierzemy również udział w kiermaszach :wielkanocnym i bożonarodzeniowym.
Przedszkole jest dobrze postrzegane w lokalnym środowisku.

Mieszkamy w środowisku mniejszości niemieckiej i zapewnia się dzieciom naukę języka 
niemieckiego  jako  ojczystego  -rodzice  opowiedzieli  się  za  tym  wypełniając  odpowiednie 
deklaracje.

Ad 5/
Przedszkole  współpracuje  z  miejscową  szkołą  ,  piekarnią  ,  jednostką  OSP  oraz  z  organem 
prowadzącym  .Dla  miejscowej  piekarni  przygotowujemy  na  zamówienie  kartki  świąteczne 
.Organizacje te wspierają nas w naszej działalności poprzez sponsoring okazjonalny.
Dobrze układa się współpraca z organem prowadzącym .Dzieci odwiedzają urząd z gaikiem.
Częstym  gościem  naszego  przedszkola  jest  Wójt  Gminy,dzieci  go  znają  i  kojarzą  z  funkcją. 
Również na wszystkie uroczystości i imprezy ,które przedszkole organizuje jest zaproszony.

W  roku  szk.2008/2009  przedszkole  realizowało  projekt  unijny  „Zębowickie 
przedszkolaki”  , a w roku 2009/2010 „Moje przedszkole jest fajne”.


