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Uzasadnienie przyst pienia do konkursu
Zg aszaj c swoj kandydatur na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 5 na trzeci
kadencj , chcia abym kontynuowa kierunek rozpocz tych zmian oraz wykorzysta
do wiadczenia lat minionych.
W poprzednich latach uda o si zrobi bardzo du o dzi ki przychylno ci w adz
wiatowych, personelu placówki, wspó pracy z ró nymi instytucjami, a tak e dzi ki
rodzicom naszych wychowanków.
W swojej dyrektorskiej pracy du y nacisk szczególnie stawiam na:
dobr atmosfer w przedszkolu, sprzyjaj
dziecku i jego rodzinie
zgrany zespó pracowników, wspó odpowiedzialnych za prac placówki
liczne kontakty ze rodowiskiem
modernizacj budynku
Cele mojej pracy dotycz dzia ania w trzech obszarach : przedszkole jako miejsce
dla dzieci, przedszkole jako instytucja, przedszkole jako miejsce pracy.
1. Przedszkole jako miejsce dla dzieci wymaga :
stworzenia z placówki instytucji ywej pod wzgl dem pedagogicznym,
zaspakajaj cej potrzeby rozwojowe dzieci;
budowania wspó pracy przedszkola i rodziny na rzecz dobra dziecka i
poszanowania jego praw
2. Przedszkole jako instytucja wymaga:
postrzegania placówki jako ca ci
okre lania kierunków rozwoju, odpowiedniej organizacji i koordynacji
pracy
prawid owego funkcjonowania placówki jako instytucji
3. Przedszkole jako miejsce pracy wymaga:
wzmacniania wspó pracy mi dzy pracownikami
stwarzania klimatu pracy
ochrony praw pracowników
modelowania postaw i zachowa poprzez w asny przyk ad
Dzia ania naszego przedszkola maj równie na celu aktywizowanie spo eczno ci
lokalnej oraz promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju
spo eczno ci.
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Podejmuj c prac w tym przedszkolu g ównym celem mojego
dzia ania – by o nast puj ce has o:
Stwórzmy wspania e przedszkole – Dom zabaw i edukacji otwarte na
potrzeby dzieci, rodziców oraz rodowisko lokalne.
Naszym marzeniem jest, aby powierzone naszej opiece dzieci, czu y si u nas jak
w domu - bezpieczne, spokojne i kochane, poniewa WYCHOWYWA - TO
ZNACZY - KOCHA .
Jan Korczak, wybitny pedagog i wychowawca dzieci, powiedzia i :
„ zmieniaj si czasy, zmieniaj si ludzie, nigdy natomiast nie zmieni si ich
zapotrzebowanie na mi
”

MISJ

PRZEDSZKOLA realizujemy poprzez:
Sta e doskonalenie kadry pedagogicznej
Nowoczesne projekty edukacyjne
Aktywn wspó prac z rodzicami
Organizacj zaj

dla rozwoju zainteresowa i talentów dzieci

ciwe wyposa enie bazy przedszkolnej
Nowoczesne metody nauczania
Monitorowanie pracy przedszkola

WIZJA PRZEDSZKOLA
G ównym celem naszego dzia ania jest d enie do tego, by przedszkole by o
miejscem, które jest dope nieniem domu rodzinnego. Sprawuj ce funkcj
wspomagaj
i doradcz , czyli:
Zapewnia opiek , wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpiecze stwa. Dzieci
maj mo liwo samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich mo liwo ci,
rozwijaj swoje zainteresowania wzbogacaj c wiedz o otaczaj cym wiecie.
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Buduje poczucie to samo ci regionalnej i narodowej. Uczy patriotyzmu.
Dostosowuje zaj cia wychowawczo – dydaktyczne do mo liwo ci rozwojowych
dzieci i prowadzi je na wysokim poziomie. Wychowankowie maj stworzone
warunki do twórczego dzia ania, przyswajaj wa ne umiej tno ci przydatne w
yciu doros ego cz owieka. Udzielamy dzieciom pomocy psychologiczno –
pedagogicznej.
ci le wspó pracujemy z rodzicami, uwzgl dniamy ich potrzeby
i oczekiwania. Anga ujemy rodziców do pracy na rzecz przedszkola.
Rodzice s naszymi sojusznikami, a dzia ania nasze s skoordynowane.
Wszyscy pracownicy naszej placówki wspó dzia aj ze sob . Tworz
przyjazn atmosfer , dzi ki której dzieci czuj si akceptowane i bezpieczne.
Promuje zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie
Tworzy warunki do integracji dzieci przedszkolnych z grupami dzieci
niepe nosprawnych
Umo liwia osi gni cie gotowo ci szkolnej.

Organizacja oraz zasoby rzeczowe i osobowe przedszkola
Uwa am, i jednym z wa niejszych ogniw w dzia alno ci ka dego przedszkola jest
nauczyciel, którego postrzegam jako osob otwart na dziecko, stwarzaj
warunki
do jego wszechstronnego rozwoju. Osob , w której obecno ci dziecko czuje si
pewnie, jest traktowane z godno ci i nale nym mu szacunkiem.
W wychowaniu du o zale y od wychowawcy, od jego osobowo ci, od postawy,
jak zajmuje wobec dziecka i otaczaj cego go wiata. Nauczyciel o dojrza ej
osobowo ci ma donios e znaczenie dla rozwoju swoich wychowanków. Dziecko
potrzebuje do na ladowania silnej ukszta towanej osobowo ci.
W naszym przedszkolu zatrudniamy kadr pedagogiczn , która posiada wysokie
kwalifikacje pedagogiczne, tworzy klimat wspó dzia ania i partnerstwa. Dyrektor
motywuje pracowników do pracy na wysokim poziomie. W przedszkolu panuje
yczliwa atmosfera. Powo ano dwa zespo y zadaniowe, aby kreatywnie rozwi zywa
problemy i tworzy nowe perspektywy rozwoju.
W naszym przedszkolu zajmujemy si tak e dzie mi o specjalnych potrzebach
edukacyjnych, poniewa mamy dwa oddzia y specjalne. Uko czy am studia
podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, aby poszerzy swoje kompetencje i
móc pracowa z tymi dzie mi w oddzia ach. Po owa personelu pedagogicznego w
przedszkolu posiada odpowiednie kwalifikacje do pracy z dzie mi o specjalnych
potrzebach edukacyjnych, co znacznie u atwia nam prac w zespo ach pomocy
psychologiczno pedagogicznej.
W ród wielu zada i obowi zków dyrektora, w mojej kompetencji le y
koordynowanie sta ej opieki nad dzie mi zdrowymi i niepe nosprawnymi, czyli
tworzenie warunków do integracji dzieci przedszkolnych z grupami dzieci o
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specjalnych potrzebach edukacyjnych. Praca z dzie mi niepe nosprawnymi
intelektualnie ma szczególny charakter i wymaga specjalistycznego przygotowania.
Staramy si wype nia to zadanie wzorowo.
Atutem naszego przedszkola jest jego kameralno i rodzinny charakter. Jest to
placówka bliska dziecku, jego rodzinie i lokalnej spo eczno ci.
Wn trze jest estetyczne, sale zabaw dla dzieci s s oneczne, du e i przestrzenne,
wyposa one w nowoczesne meble. Przedszkole zapewnia dzieciom warunki do
wszechstronnego rozwoju, jest bezpieczne, atrakcyjne, oddzia uj ce na wyobra ni ,
rozwijaj ce twórcze my lenie dzieci, Wn trze i otoczenie zapewniaj dzieciom
bezpieczne warunki pobytu.

Istota procesów zachodz cych w przedszkolu
Przedstawiona koncepcja pracy respektuje cztery filary nowoczesnej edukacji:

Wiedza
Uczymy dziecko rozumienia
wiata i otaczaj cej go rzeczywisto ,
aby potrafi o si komunikowa z innymi, rozwija o swoje umiej tno ci i
zainteresowania.

Umiej tno ci
Aby dziecko mog o radzi sobie z ró nymi zadaniami musimy wyposa
je w ró norodne kompetencje.

System warto ci i postaw
Uczymy dzieci podejmowania decyzji, pozwalamy na samodzielne my lenie,
budujemy ich system warto ci, wskazujemy drog , kszta tujemy osobowo ,
przygotowujemy do pe nienia ról.

Wspó istnienie i wspó dzia anie
Szanujemy indywidualno
ka dego dziecka, uczymy wspó dzia ania z
drugim cz owiekiem, uczymy rozwi zywania konfliktów, zgodnego
wspó istnienia i wspó dzia ania, poszukiwania kompromisów.
Proponowana oferta zaj
prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizacj
podstawy programowej, a tak e umo liwia rozwój zainteresowa i talentów dzieci.
Podczas codziennej pracy nauczyciele monitoruj rozwój ka dego wychowanka,
prowadz indywidualn obserwacj , ledz
rozwój dziecka. Ca y proces
wspomagania rozwoju i edukacji zmierza do osi gni cia przez nie gotowo ci do
podj cia nauki w szkole. Dzieciom maj cym pewne problemy, za zgod rodziców i
przy ich wspó dzia aniu, udzielana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna.
Oprócz zaj
programowych proponujemy rodzicom zaj cia dodatkowe
rozwijaj ce zainteresowania i talenty dzieci, s to:
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zyk angielski
rytmika
zaj cia z terapeut
religia
zaj cia z logoped
W swojej codziennej pracy uwzgl dniamy nast puj ce zasady:
Kochamy i szanujemy dziecko
Zaspokajamy jego potrzeby
Tworzymy przestrze do jego aktywno ci
Mamy wiadomo jego potrzeb i mo liwo ci – czasami znacznie
ograniczonych, tak jak u dzieci niepe nosprawnych
Umo liwiamy dziecku nabywanie kompetencji spo ecznych
Integrujemy proces wychowania i edukacji
We wspólnym dzia aniu nauczyciel i dziecko kieruj si warto ciami:
Moralno – etycznymi, wyra aj cymi si d eniem do czynienia dobra,
uczciwo ci, prawdomówno ci
Poznawczymi, wyra aj cymi si d eniem do poznawania prawdy,
odkrywania rzeczywisto ci
Spo ecznymi, obejmuj cymi respektowanie wolno ci, godno ci w asnej i
drugiego cz owieka, solidarno ci
Estetycznymi, obejmuj cymi tworzenie, poszukiwanie i admirowanie
pi kna
Mamy wiadomo tego, i normy post powania etycznego przyswojone we
wczesnym dzieci stwie, wynikaj ce z warto ci, wywieraj najwi kszy wp yw na
decyzje cz owieka. G ównym celem dzia alno ci przedszkola jest kszta towanie
osobowo ci cz owieka, czyli czego , co jest nieuchwytne i niemierzalne.
Cel ten realizuje si wy cznie w relacjach osobowych. Interakcje nauczyciel –
dziecko nasycone s wzajemnym, g bokim zaufaniem maj cym na celu przyj cie
konstruktywnej postawy zorientowanej na sukces.
Zadaniem nauczyciela jest wi c:
atwianie dziecku rozwoju zgodnie z jego indywidualnym planem,
wed ug jego w ciwego tempa i rytmu
Wzbogacanie kontaktów z innymi lud mi, a dzi ki temu poznanie ich
kultury, systemu warto ci, sposobów porozumiewania si
Wzbogacanie obszarów i sposobów stykania si ze rodowiskiem
przyrodniczo – kulturowym.
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Kadra pedagogiczna kszta tuje tak e to samo
regionaln i narodow
wychowanków. Dzieci poznaj tradycje i uczestnicz w ich kultywowaniu, rozwijaj
si uczucia patriotyczne, mi
do swojego miasta, kraju.
Promujemy zachowania przyjazne przyrodzie i rodowisku. Rozwijamy wiadomo
ekologiczn poprzez inspirowanie i tworzenie ró nych form kulturowych, pro
rodowiskowych i edukacyjnych, np.
Przedszkolny Dzie Ziemi
Sprz tanie wiata
Udzia w przedstawieniach o tre ci ekologicznej
Ekologiczne konkursy plastyczne
Bezpo rednie obcowanie z przyrod – spacery i wycieczki
Segregacj mieci
Zbieranie baterii
Pomoc dla schroniska w Gaju
Aby wzmocni oddzia ywania ekologiczne planujemy odpowiednio urz dzi plac
zabaw dla dzieci tworz c tam „ Zielon planet ” – miejsce, gdzie zostan posadzone
ro liny, drzewka. Wszystko po to, aby dzieci mog y same dzia , do wiadcza i
obserwowa wzrost ro lin i zmiany w przyrodzie. W dzia ania te zamierzamy
zaanga owa rodziców naszych wychowanków.
Wcze niejsze dzia ania proekologiczne zosta y uwiecznione uzyskaniem
certyfikatu „ Kubusiowi przyjaciele natury” w dzia ania te zosta y zaanga owane
równie dzieci niepe nosprawne. Aktywnie i wielozmys owo poznawa y przyrod ,
uczy y si j rozumie , kocha i szanowa , a tak e korzysta z jej zasobów dla
asnego zdrowia i zaspakajania potrzeb.
Dzieci wdra ane s tak e do troski o w asne zdrowie i do aktywno ci ruchowej w
naturalnym otoczeniu. Bior udzia w wielu profilaktycznych konkursach,
programach, przegl dach, dotycz cych promocji zdrowego stylu ycia.
Uzyskali my tak e certyfikat „ Bezpieczne Przedszkole”, którego priorytetem jest
Zdrowie i aktywno najm odszych.
Jeste my obecnie uczestnikami programu „ Zdrowy Pocz tek”, aktywnie
promujemy nawyki prozdrowotne i wiadomo ekologiczn najm odszych.

Wykaz metod stosowanych w przedszkolu
Do realizacji tre ci programowych wykorzystujemy ró ne metody pracy, które
zapewniaj wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osi ganie
sukcesów rozwojowych, mi dzy innymi:
prof. E.Gruszczyk –Kolczy skiej – zaj cia i zabawy z obszaru edukacji
matematycznej,
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kinezjologia edukacyjna Denisona – zaj cia i zabawy z zakresu mowy i
my lenia - ”gimnastyka mózgu”
pedagogika zabawy „Klanza” – zabawy i zaj cia ze wszystkich obszarów
edukacji,
muzykoterapia – obszar edukacji kulturowo-estetycznej, zabawy dowolne ,
odpoczynek dzieci
metody aktywne : gimnastyka twórcza R.Labana i K.Orffa, techniki
parateatralne ( zabawy w teatr),
metoda ruchu rozwijaj cego Weroniki Scherborne
elementy metody odimiennej Ireny Majchrzak- przygotowanie do nauki
pisania i czytania,
edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej
metoda projektu
Za najwa niejsz form dzia alno ci dziecka w przedszkolu uznajemy zabaw ,
która jako podstawowa forma kszta towania pozytywnych zachowa dzieci,
przynosi im same korzy ci.
W obecnym czasie istnieje wiele ró norodnych koncepcji pedagogicznych i metod
pracy. Ich wybór zale y mi dzy innymi od: wiedzy i umiej tno ci nauczycielek,
gotowo ci zespo u pedagogicznego do prowadzania zmian, akceptacji rodziców,
wieku dzieci, bazy i warunków.
Daj nauczycielkom swobod w wyborze metod, wspieram w ich twórczej pracy.
W naszym poj ciu wa ne jest holistyczne podej cie do dziecka, koncentrujemy si na
wspieraniu rozwoju emocjonalnego, spo ecznego, poznawczego oraz zdrowotnego.
Dyrektor przedszkola powinien tak inspirowa nauczycieli, aby nie ogranicza im
mo liwo ci twórczego dzia ania, ich kreatywno ci i ch ci realizowania w asnych
pomys ów oraz wprowadzania innowacji pedagogicznych. Tworzy on te odpowiednie
warunki lokalowe, materia owe, bazowe, finansowe w celu coraz lepszej dzia alno ci
placówki. Motywuje nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
doskonalenia zawodowego, dokszta cania si poprzez w asny przyk ad, wysoko ci
dodatku motywacyjnego, dofinansowuj c szkolenia lub wspieraj c osobi cie. Dzi ki
ró nym formom dokszta cania nauczycielki poznaj nowe metody i formy pracy,
zdobywaj , wi c nowe do wiadczenia, umiej tno ci, pomys y, które wykorzystuj w
codziennej pracy z dzie mi.
Dyrektor organizuje wspólnie z Rad Pedagogiczn Rady szkoleniowe w ramach
WDN, w których najcz ciej w formie warsztatów nauczycielki dziel si
do wiadczeniem, wiadomo ciami i umiej tno ciami zdobytymi na zaj ciach
kole skich i innych formach doskonalenia.
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Wspó dzia anie ze rodowiskiem i rodzicami
Bardzo wa ni s dla nas Rodzice naszych wychowanków
Jednym z wyznaczników jako ci pracy przedszkola jest dobrze zorganizowana
wspó praca z rodzicami. W procesie wychowania i edukacji dzieci w przedszkolu
musz bra aktywny udzia rodzice, bo to w nie oni s dla dzieci najwa niejszymi
osobami i maj decyduj cy wp yw na ich rozwój.
Przedszkole za , wspomaga wspó pracuj c, wzmacnia, kompensuje braki. Rodzice
zatem wa nym partnerem dla nauczycieli poniewa s ród em wiedzy o dziecku i
jego aktualnych prze yciach.
Ponadto rodzice coraz cz ciej maj wiadomo o wychowawczo – dydaktycznej
roli przedszkola, bowiem dostrzegaj mo liwo zdobywania przez dziecko nowych
do wiadcze , umiej tno ci i wiadomo ci. Rodzina i przedszkole to dwa rodowiska,
które w szczególny sposób oddzia uj na dziecko. Skuteczno tego oddzia ywania
powinna by uwarunkowana wzajemnym i cis ym wspó dzia aniem.
W tej dziedzinie zrobili my wiele, ale zdaj sobie spraw , e jest to proces
ugofalowy. Dlatego te , w dalszym ci gu w ramach wspó pracy z Rad
Pedagogiczn zamierzam kontynuowa prac nad budowaniem coraz to lepszych
relacji nauczyciel – rodzic. Jako nauczyciel jestem wiadoma tego, e jednym z
podstawowych warunków osi gni cia sukcesu w relacji nauczyciel – dziecko jest
dobra wspó praca z rodzicami. Ceni bardzo kontakt z rodzicami naszych
wychowanków, którzy oczekuj od nas rzetelnej informacji, a jednocze nie
przekazuj uwagi dotycz ce dzia alno ci przedszkola.
W przedszkolu odbywaj si spotkania Rady Rodziców – rodzice maj swój
udzia w tworzeniu przedszkola przyjaznego dzieciom, wspieraj dyrektora w
ró nych inicjatywach. Maj wp yw na koncepcj pracy placówki, ofert zaj
dodatkowych oraz organizacj wa nych wydarze przedszkolnych. W placówce
odbywaj si spotkania informacyjne oraz warsztaty dla rodziców, prowadzimy
zaj cia otwarte, organizujemy „Drzwi otwarte” dla rodziców wybieraj cych
przedszkole dla swojego dziecka, spotkania adaptacyjne, prowadzimy rozmowy
indywidualne z rodzicami. Staramy si budowa „pomost” wzajemnej wspó pracy.

Przedszkolny zestaw programów
Zaj cia w poszczególnych grupach prowadzone s w oparciu o program
wydawnictwa Juka „ W kr gu zabawy” Jagody Pytlarczyk.
W oddzia ach dzieci niepe nosprawnych realizowany jest program nauczania dla
dzieci upo ledzonych umys owo w stopniu umiarkowanym oraz indywidualne
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programy edukacyjno – terapeutyczne – opracowane dla ka dego dziecka
niepe nosprawnego tzw. IPET-ty.
Dla dzieci zdolnych i z trudno ciami oraz deficytami rozwojowymi organizowana
jest tak e pomoc psychologiczno – pedagogiczna – zgodnie z Rozporz dzeniem
MEN z dnia 17 listopada 2010 r.
Realizujemy tak e w asne programy opracowane przez nauczycielki, tj.
edukacji plastycznej „ Ma y Picasso”
edukacji j zykowej „ Czarodziejskie wyrazy – rozbudzanie zainteresowa
czytelniczych
edukacyjno – terapeutyczny „ Dziecko autystyczne” „ Terapia przez zabaw
programu wychowawczego
Program Muzyka, Ruch, Taniec

Tradycje naszego przedszkola
Przedszkole ma swoj nazw , logo oraz bogaty kalendarz imprez i wydarze .
Posiada w asne tradycje, indywidualny charakter, co podkre la odr bno i specyfik
placówki, dzieci maj koszulki z logo przedszkola. Promujemy swoj dzia alno
poprzez stron internetow , kontakty z mediami. Jeste my aktywni i „widoczni” w
rodowisku. Organizujemy cykliczne, uroczysto ci, które s tradycj placówki, np.

Pasowanie na przedszkolaka,
Miko ajki
Jase ka
Wspólna Wigilia dla dzieci i rodziców,
Bal karnawa owy,
Dzie Babci i Dziadka
Festiwal Piosenki Przedszkolnej
Po egnanie Zimy- powitanie wiosny
Kiermasze
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Zaj czek- szukanie w ogrodzie koszyczków
Festyn Rodzinny – wspólne zabawy z ca rodzin ,
Dzie Dziecka,
Dzie Matki
Wycieczki do gospodarstw agroturystycznych
Wycieczki do ZOO, teatru Lalek we Wroc awiu
wi ta i uroczysto ci ekologiczne
Udzia w dniach twórczo ci przedszkolaków
Uroczyste zako czenie roku szkolnego

Inne: np.
Obchodzimy urodziny ka dego dziecka, które ucz szcza do naszego
przedszkola
Organizujemy konkursy rodzinne o charakterze plastycznym
Zapraszamy go ci do przedszkola – weterynarz, policjant
Zaj cia otwarte z j z. angielskiego, z rytmiki
Organizujemy spotkania z muzyk – poznawanie instrumentów, tradycji
innych narodów
Integracja dzieci przedszkolnych z grupami dzieci niepe nosprawnych,
wspólne uroczysto ci: Dzie Edukacji, Miko aj, Balik karnawa owy,
Zaj czek, Dzie dziecka, zabawy integracyjne, wspólne spotkania
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Sylwetka absolwenta przedszkola
Naszym zadaniem jest tworzenie optymalnych warunków do rozwoju dzieci.
Postrzegamy dziecko jako indywidualn osob , która funkcjonuje w spo eczno ci.
ymy do tego, aby dziecko opuszczaj c przedszkole potrafi o by samodzielne,
nawi zywa o kontakty z rówie nikami i doros ymi, radzi o sobie w sytuacjach
trudnych, potrafi o wyra
swoje potrzeby.
Wa nym jest tak e, aby wyposa
dziecko w umiej tno ci, kompetencje
zwi zane z osi ganiem dojrza ci szkolnej. W naszym przedszkolu d ymy do
wypracowania takiego stylu pedagogicznego, który czy realizacj celów
pedagogicznych z osobowo ci i stylem pracy nauczycielek i dostosowany jest do
rozwoju dzieci.

Absolwent naszego przedszkola ma :
Poczucie bycia Polakiem
Jest otwarty na wiat
Respektuje warto ci uniwersalne
Ma dobrze rozwini te procesy poznawcze
Jest zainteresowany nauk i literatur , lubi sztuk
Samodzielny i aktywny w podejmowaniu dzia
Umie wspó dzia w zespole
Jest twórczy i wra liwy estetycznie
Ma wiadomo prozdrowotn i proekologiczn
Jest bardzo dobrze przygotowany do podj cia obowi zków szkolnych

Kontynuacja dzia

i kierunki zmian prowadzonych
w przedszkolu

wprowadzenie elementów „Kinezjologii edukacyjnej”
programu przedszkola promuj cego zdrowie
programu ekologicznego,
programu profilaktycznego zaburze
mowy dla dzieci w wieku
przedszkolnym
innowacji dotycz cej sposobu przygotowania niada dla dzieci,
wzbogacenia bazy dydaktycznej, pomocy naukowych, scenariuszy zaj itp.
wzbogacanie biblioteki przedszkolnej
gromadzenie i rozpowszechnienie informacji o akcjach zwi zanych
z promocj zdrowia, ekologi , czytelniczych i charytatywnych
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Doskonalenie zawodowe nauczycieli
dzia aj cy WDN
Rady Szkoleniowe ,
Rady Pedagogiczne z zaproszonymi specjalistami
Rady szkoleniowe przeprowadzane wspólnie z innymi przedszkolami
Organizowanie konkursów:
Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej
Gminny Przegl d Ta ca Przedszkolaków
Udzia w konkursach organizowanych przez rawickie przedszkola,
Spartakiada sportowa przedszkolaków
Sówka m dra g ówka– konkurs wiedzy matematyczno - przyrodniczej
Przegl d recytatorski,
Konkurs wiedzy europejskiej
Konkurs plastyczny „Mój wiat – moje marzenia”
Przegl d kol d i pastora ek
Wewn trzny konkurs piosenki
Dzie twórczo ci przedszkolaków
Gminny Przegl d Przedstawie Ekologicznych
Kontynuacja organizacji imprez zwi zanych z dzia aniem
Promuj cych Zdrowie:

Przedszkoli

Z s siednimi przedszkolami i szko ami
Udzia w przegl dach, festiwalach,
Podejmowanie wspólnych dzia ,
Organizowanie w przedszkolu
Festynu rodzinnego pod has em „W zdrowym ciele – zdrowy duch”
Kontynuacja wspó pracy z:
Komend Policji,
Stra Po arn ,
Rad Osiedla,
rodkiem Pomocy Spo ecznej
Powiatow Stacj Sanitarno- epidemiologiczn
Centrum Pomocy Rodzinie
Poradni Psychologiczno – Pedagogiczn
Muzeum
Domem Kultury
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Inne przedsi wzi cia:
Kontynuacja akcji ,,Ca y Polska czyta dzieciom”
Wspó praca z Bibliotek Publiczn
Kiermasz ozdób bo onarodzeniowych i wielkanocnych
Dzia ania marketingowe:
Kontynuacja zamieszczania informacji na stronie internetowej przedszkola,
umieszczenie wewn trznych dokumentów przedszkola statutu, regulaminu
Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej
Umieszczanie scenariuszy, zdj z ró nych uroczysto ci, akcji ,
z ycia codziennego przedszkolaków

Baza przedszkola
W ci gu ostatnich lat wykonano nast puj ce prace zwi zane z polepszeniem
warunków pracy i nauki, w tym prace sponsorowane:
Remont toalety dla personelu
Remont holu
Organizacja pomieszczenia dla ksi gowej oraz kadrowej
Zorganizowanie w szatni miejsca do wicze gimnastycznych
oraz zaj dodatkowych z j z. angielskiego
Remont sali starszaków
Zakup pomocy dydaktycznych i zabawek
Wymiana okien w drugiej sali oraz w kancelarii
Organizacja Sk adnicy Akt
Organizacja pomieszczenia terapii indywidualnej oraz zaj dodatkowych dla
nauczycieli
Pozyskanie dodatkowych rodków finansowych dla oddzia ów specjalnych
przedszkola/Szwajcaria/
Doposa enie w sprz t i pomoce dwóch oddzia ów dzieci niepe nosprawnych
Organizacja „Sali do wiadczania wiat a”
Organizacja bezpiecznego placu zabaw dla dzieci niepe nosprawnych

Kierowanie placówk
Funkcja dyrektora przedszkola jest funkcj szczególn , gdy musi czy w sobie
umiej tno zarz dzania na wielu p aszczyznach: administracyjnej, kadrowej,
ekonomicznej, pedagogicznej, spo ecznej, jak równie bycia czynnym nauczycielem.
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By sprosta powy szym zadaniom niezb dne jest posiadanie specjalistycznej wiedzy
z zakresu zarz dzania, przepisów prawa oraz szeroko poj tej wiedzy pedagogicznej i
psychologicznej, a tak e skutecznego jej wykorzystywania w praktyce.
Mijaj ce lata na stanowisku dyrektora to przede wszystkim opanowywanie wielu
wiadomo ci i umiej tno ci z ró nych dziedzin. To tak e praktyczna umiej tno
kierowania placówk o wiatow i zespo em ludzi.
Styl kierowania jaki obra am w trakcie trwania mojej kadencji to styl zintegrowany,
nastawiony zarówno na pracowników jak i na postawione zadania.
Mam zamiar nadal poprzez swoje zaanga owanie i w asny przyk ad takiej
postawy, mobilizowa mój zespó do EFEKTYWNEJ pracy.
W swojej koncepcji kierowania przedszkolem nadal chc opiera si na ustalaniu
priorytetów niezb dnych do organizacji i funkcjonowania placówki pod k tem
utrzymania jak najlepszego wizerunku, a co za tym idzie spe nia oczekiwania
rodziców, dzieci, w adz o wiatowych i kuratoryjnych.
Jako dyrektor koordynuj wszystkie dzia ania w placówce i dbam o jej ci y
rozwój. Satysfakcj sprawia mi, gdy dobrze mówi si o Przedszkolu nr 5 w
rodowisku, ale najwi ksz przyjemno sprawia to, e dzieci dobrze czuj si w
naszym przedszkolu, cz sto si u miechaj , s weso e i szcz liwe, kochaj swoje
panie; rodzice s zadowoleni, a pracownicy bez stresu wykonuj swoje obowi zki.
Wszystkie opisane dzia ania s
yi s
dobrej i efektywnej pracy ca ego
zespo u. W dalszym ci gu przedszkole kierowane przeze mnie zapewnia b dzie
wszechstronny i bezpieczny rozwój wszystkim powierzonym naszej opiece
wychowankom.
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