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Koncepcja funkcjonowania i rozwoju oparta jest na celach i zadaniach zawartych w najnowszych 

aktach prawnych:  

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe                    

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru 

pedagogicznego (Dz. U. z 2017r. poz. 1658) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego 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 2017r. poz. 356) 

 Statut Przedszkola Miejskiego nr 25 w Sosnowcu. 

 

 

WSTĘP 

 

           Decyzję o przystąpieniu do konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola podjęłam biorąc 

pod uwagę swoje doświadczenie zawodowe, jako nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz 

nauczyciel na stanowisku wicedyrektora. W Przedszkolu Miejskim nr 25 w Sosnowcu pracuję               

27 lat. Całą dotychczasową drogę zawodową związałam z tym miejscem. Nie dziwi więc fakt, że 

jest mi ono bliskie, a jego dobro i rozwój są dla mnie bardzo ważne. W swoim środowisku 

zawodowym zawsze byłam inicjatorem zmian, pomysłodawcą. Do swoich działań potrafiłam 

skutecznie włączać dzieci, rodziców i innych nauczycieli. 

      Opracowana przeze mnie koncepcja funkcjonowania i rozwoju przedszkola oparta jest na dobrej 

znajomości placówki, jej specyfiki, dotychczasowych osiągnięciach i możliwościach oraz mocnych 

i słabych stronach. Obejmuje działania w zakresie organizacji i zarządzania, kształcenia, 

wychowania i opieki oraz jest ukierunkowana na spełnianie przez przedszkole wymagań na coraz to 

wyższym poziomie. 

Nie należy burzyć tego, co już zostało przez pracowników Przedszkola Miejskiego nr 25                          

w Sosnowcu  wypracowane i nie wymaga zmian, ale podjąć takie działania, które pomogą jeszcze 

efektowniej zmodernizować placówkę, wzbogacić system pracy  tworząc ją przyjazną i godną, 

opartą na przepisach prawa oświatowego, Karty Nauczyciela i kodeksu pracy. Wszechstronny                   

i harmonijny rozwój dzieci to priorytet i główny cel pracy przedszkola, a podejmowane działania 
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służyć będą jego realizacji. Kluczowe zamierzenia  da się zrealizować tylko wtedy, gdy panuje 

zgoda i efektowna współpraca wszystkich nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, ludzi                

i instytucji wspomagających placówkę. Dlatego też moje działania, jako dyrektora mają 

pozytywnie ukierunkować zespół, aby  każdy miał pewność, że stanowi nierozerwalną jedność, 

może liczyć na wzajemną pomoc i wsparcie. Mam tą świadomość, iż kierując przedszkolem nie 

wolno mi zapomnieć o tym, że kształcenie i wychowanie to dwa aspekty tego samego, 

nierozdzielnego procesu w którym centralne miejsce zajmuje dziecko. 

Dyrektor placówki oświatowej wykonuje wiele zadań, do których potrzebne są różne kompetencje. 

Zgodnie z obowiązującym prawem dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy, przełożonym 

wszystkich pracowników oraz przewodniczącym rady pedagogicznej, a także sprawuje opiekę nad 

dziećmi uczęszczającymi do przedszkola. Kieruje on działalnością placówki i jest jej 

przedstawicielem  w środowisku. 

W obecnych czasach dyrektor musi być osobą, która liczy się ze zdaniem rodziców swoich 

podopiecznych. Dziś trwa „wyścig” o jakość, czyli o zadowolenie klientów przedszkola, którymi są 

rodzice i lokalna społeczność. W związku z tym zmienia się model współczesnego dyrektora 

placówki oświatowej. Dyrektor otrzymuje szeroki zakres obowiązków i zwiększa się jego 

odpowiedzialność, ale by mógł temu sprostać, musi najpierw stać się prawdziwym menedżerem, 

który posiada wiedzę, umiejętności zarządzania i kierowania, kwalifikacje pedagogiczne oraz 

kompetencje ekonomiczne, prawne i psychologiczne. A przede wszystkim musi pamiętać o tym, 

iż jest człowiekiem o określonej osobowości, która wpływa na nauczycieli i ich podopiecznych. 

Kierując przedszkolem, będę starać się tworzyć dobry klimat, pobudzać do twórczego myślenia 

nauczycieli, umiejętnie rozwiązywać problemy i konflikty, pozyskiwać środki finansowe dla 

placówki. Jako dyrektor, ale przede wszystkim jako człowiek, zawsze kieruje się szacunkiem dla 

każdego człowieka, wrażliwością na jego potrzeby oraz poczuciem odpowiedzialności za siebie                  

i innych. Szacunek i godność dziecka oraz przestrzeganie jego praw jest dla mnie sprawą 

priorytetową. Przywiązuję niezwykłą wagę do okazywania szacunku drugiemu człowiekowi- 

dziecku, rodzicowi czy pracownikowi przedszkola. Staram się wszystkimi moimi zawodowymi 

działaniami oraz własną postawą uczyć wrażliwości na drugiego człowieka, poszanowania                       

i akceptacji dla jego indywidualizacji. Problematykę wzajemnego szacunku, zrozumienie, empatii             

i akceptacji uznaję za priorytet obecnie i w swojej przyszłej pracy w placówce. Praca z dziećmi jest 

moją pasją. 

Jestem pewna, że moja wiedza, umiejętności, doświadczenie, kompetencje, zaangażowanie, 

znajomość środowiska oraz pasja zawodowa pozwolą mi zrealizować marzenia o przedszkolu 

przyjaznym dziecku i rodzinie z domową atmosferą. 
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CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA 

  

Przedszkole Miejskie nr 25 w Sosnowcu istnieje od 1967 roku. Zlokalizowane jest                     

w Sosnowcu w dzielnicy Pogoń, przy ulicy Pustej 9a. Placówka znajduje się w pobliżu Szkoły 

Podstawowej nr 10, Biblioteki Dziecięcej „Tajemniczy Ogród" i przystanku autobusowego. 

Aktualnie przedszkole ma dostęp do placu zabaw, który położony jest obok Szkoły Podstawowej                

nr 10. W niedalekiej przyszłości placówka będzie miała dostęp do nowoczesnego boiska szkolnego. 

Przedszkole otacza duży, pełen zieleni i przestrzeni teren do zabaw na świeżym powietrzu. 

Nawierzchnia ogrodu pokryta jest w całości trawą, w którą wkomponowane są krzewy, rośliny 

ozdobne, drzewa iglaste i liściaste. Teren ten jest zadrzewiony, co chroni dzieci przed nadmiernym 

nasłonecznieniem. Dodatkowo, ogród jest odpowiednio ogrodzony i zabezpieczony. Dużym 

udogodnieniem jest również przestronny parking, znajdujący się obok budynku przedszkola. 

Placówka mieści się w wolno stojącym, jednopiętrowym budynku, w którym znajduje się pięć 

dużych, jasnych, przestronnych, kolorowych i estetycznie urządzonych sal dydaktycznych. 

Pomieszczenia pozwalają na twórczą aktywność dzieci oraz na ich swobodne działania. Każda sala 

(z wyjątkiem piątej) ma swoją łazienkę. Wygodna szatnia pozwala na komfortowe rozbieranie                    

i ubieranie się wychowanków, z których każdy posiada własną półkę i wieszak na odzież.                        

W budynku znajduje się zaplecze kuchenne, z którego rozchodzą się smakowite zapachy. 

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych 

według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień. Przedszkole 

jest placówką pięciooddziałową, dysponuje 118 miejscami. Opieka, wychowanie i nauczanie 

zapewniane są przez pięć dni w tygodniu,   od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 

17:00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Dzieci mogą korzystać z trzech 

posiłków: śniadanie, obiad i podwieczorek. Każdym oddziałem (za wyjątkiem piątego) opiekują się 

dwie nauczycielki, a w grupie młodszej dodatkowo zatrudniona jest pomoc do dzieci. 

  

KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA 

Bo jakie początki, takie będzie wszystko 

Jan Amos Komeński 

 

Opieka, wychowanie i nauczanie- uczenie się to długotrwały proces, którego celem jest 

wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Pierwsze lata życia dziecka decydują o jego rozwoju                  

i dalszych losach. Znacząca część możliwości intelektualnych człowieka kształtuje się właśnie               

w pierwszych latach życia. Działania edukacyjne, stymulowanie rozwoju intelektualnego                          

i społecznego dziecka przynoszą najlepsze rezultaty właśnie w okresie przedszkolnym.  
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Holistyczny rozwój dziecka jest głównym celem wychowania przedszkolnego. Dzięki 

niemu dziecko odkrywa własne możliwości, swoje mocne i słabe strony, odkrywa sens działania 

oraz gromadzi doświadczenia niezbędne do dalszej egzystencji.  

Przedszkole jest miejscem tak zorganizowanym, by istniała możliwość wyboru różnej aktywności 

przez dziecko. Przedszkolak, który może decydować o tym, w jaki sposób chce się bawić, ujawni 

swoje zainteresowania, upodobania. Swoboda wyboru umożliwia nie tylko diagnozę, określenie 

potencjału dziecka, ale również kreowanie warunków i dobór sposobów jego rozwijania. 

Mając to na uwadze postanowiłam, że mottem mojej pracy będzie „Kreatywne 

przedszkole, to kreatywny przedszkolak”.  Motto  to będzie mi przyświecać przez kolejne            

5 lat. 

Cele: 

- rozwijanie otwartości, kreatywności i ciekawości badawczej 

- umiejętności uczenia się 

-odpowiedzialności społecznej i obywatelskiej 

- motywowanie do wysiłku 

- wdrażanie dzieci do inicjatywy, samodzielności w podejmowaniu aktywności na rzecz własnego 

rozwoju, poprzez dawanie dzieciom swobody w działaniu, dostarczanie różnorodnych pomocy                 

i dyskretne naprowadzanie na samodzielne rozwiązywanie problemów 

- rozwijanie możliwości artystycznych dziecka poprzez wzbudzanie zainteresowania sztuką, 

kształcenie umiejętności jej odbioru i tworzenia w zakresie aktywności plastycznej, muzycznej oraz 

teatralnej 

- rozbudzanie zainteresowań zjawiskami fizycznymi, przyrodniczymi oraz lepsze ich rozumienie-

rozwijanie aktywnej postawy badacza 

- stymulowanie dzieci do podejmowania prób układania opowiadań twórczych, prowadzenia 

rozmów, dialogów 

- odkrywanie talentów 

- promowanie talentów i uzdolnień dzieci w środowisku poprzez udział w konkursach i warsztatach 

plastycznych 

-  wspomaganie rozwoju poznawczego, fizycznego, emocjonalnego, społeczno- moralnego oraz 

osobowości 

- rozwijanie empatii, zaufania do siebie i do grupy rówieśniczej 

- współdziałania z innymi. 

Zadania priorytetowe w związku z powyższym mottem: 

- napisanie innowacji „Kreatywny przedszkolak” 

- udział w warsztatach plastycznych, muzycznych, teatralnych 
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- Dzień doświadczeń, zabaw badawczych 

- spotkania z ciekawymi ludźmi 

- ćwiczenia wyzwalające ekspresję twórczą w różnych obszarach: werbalnym, muzycznym, 

plastycznym, ruchowym, poprzez wprawki dramowe 

- nawiązanie współpracy z artystą plastykiem, który będzie prowadził zajęcia z dziećmi 

- projekt- Tydzień bez zabawek- brak zabawek w przedszkolu prowokuje maluchy do innego 

zorganizowania sobie wolnego czasu przy wykorzystaniu różnorodnego materiału 

- przygotowanie przedstawienia teatralnego „Witajcie w naszej bajce” 

- tworzenie warunków do spontanicznego działania- tworzenie kącików zainteresowań stałych                   

i zmieniających się w ciągu roku szkolnego (wg zainteresowań dzieci)- zapewnienie dziecku 

możliwości korzystania z różnorodnych rekwizytów i materiałów, które stymulują wyobraźnię 

- wzbogacenie kącików tematycznych: plastycznego, muzycznego, teatralnego- wykonanie Skrzyni 

Skarbów- włączenie rodziców do systematycznego wzbogacania skrzyni w różne materiały, które 

będą wykorzystywane do zajęć plastyczno- technicznych, teatralnych z dziećmi 

- zapraszanie na teren przedszkola artystów z przedstawieniami teatralnymi, muzycznymi  

- wyjazd do teatru, filharmonii, szkoły muzycznej 

- Rodzice- Dzieciom: przedstawienie z okazji Dnia Dziecka 

- kącik w holu przedszkola- „Nasze Prace”- systematyczne i okazjonalne wystawy twórczości 

artystycznej dzieci- Prezentacja aktywności twórczej wychowanków: wystawy, wernisaże, 

konkursy, z uwzględnieniem różnorodnych poznanych technik plastycznych, stosowanych form                 

i metod pracy z dziećmi 

- tworzenie książeczek z ilustracjami do przeczytanego wiersza, tekstu literackiego- strona tytułowa 

i podpięte ilustracje 

- czytanie bajek przez zaproszonych gości w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” 

- cykliczna współpraca udział z Biblioteką Dziecięcą „Tajemniczy ogród” 

- zbiórka książek dla dzieci z ubogich rodzin, domów dziecka lub szpitali 

- realizacja metody L. Bajkowskiej polegająca na kształtowaniu wrażliwości artystycznej oraz 

umożliwianiu szybkiemu opanowaniu umiejętności grania z nut 

- realizacja Koncepcji Planu Daltońskiego polegając na metodzie indywidualnej pracy dzieci,  

zrywająca z tradycyjnym, sztywnym systemem nauczania. Główne zasady tego planu to: 

odpowiedzialność, samodzielność, współpraca, które zgodnie z założeniami Helen Parkhurst 

stanowią swoistą „receptę” na ukształtowanie prawidłowej postawy dzieci wobec siebie, ludzi                                  

i świata 

- zbiórki gromady zuchowej 

- „Co nam w duszy gra?”- program z rytmiki 
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- realizacja programu „Przedszkolak w muzeum”. 

 

Wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala,  

nie ciągnie a wnosi, nie ugniata a kształtuje,  

nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje,  

przeżyje wraz z dzieckiem wiele natchnionych chwil. 

                                                                                        J. Korczak 

  

Wspólnie z nauczycielami będę starać się rozwijać twórczą osobowość dzieci                       

z zachowaniem ich praw w odniesieniu do Konwencji Praw Dziecka. Prowadzić zgodnie                           

z przepisami prawa oświatowego nadzór pedagogiczny, którego celem będzie podnoszenie jakości 

nauczania, wychowania i opieki. Dokonywać wyboru programu wychowania przedszkolnego, który 

będzie zgodny z przepisami prawa oświatowego.  

W naszym przedszkolu, na pierwszym miejscu stawiane jest dziecko, to ono jest wyznacznikiem 

podejmowanych działań, nie tylko edukacyjnych ale i organizacyjnych. Ważne jest, aby każde 

dziecko czuło się w przedszkolu dobrze i bezpiecznie, nabywało wiedzę i umiejętności niezbędne 

do podjęcia obowiązku szkolnego, w tym szczególnie umiejętności społecznych, odporności 

emocjonalnej i zwiększenie podatności na proces uczenia się pod kierunkiem dorosłego, dlatego: 

- zapewnimy dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w nowoczesnym, bezpiecznym, 

przyjaznym otoczeniu dostosowanym do ich potrzeb rozwojowych, bogato wyposażonym                    

i estetycznym 

- będziemy rozwijać umiejętności współdziałania, empatii, zaradności i wiary we własne 

możliwości oraz umiejętności wyrażania emocji w sposób adekwatny do sytuacji 

- będziemy wzmacniać właściwe zachowania dzieci ułatwiających im kontakty z rówieśnikami                  

i dorosłymi 

- będziemy kształtować u dzieci tożsamość narodową, miłość do ojczyzny, poszanowanie dla 

polskiego dziedzictwa kulturowego 

- będziemy promować zdrowy i ekologiczny styl życia    

Realizacja powyższych zadań przyczyni się do osiągnięcia przez dziecko sukcesów rozwojowych        

w sposób twórczy i aktywny gwarantujących z powodzeniem rozpoczęcie nauki w szkole. 

Nasze przedszkole jest otwarte na potrzeby i problemy każdego dziecka 
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ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 

Filarem ludzkiej aktywności i przedsiębiorczości  

jest dobra organizacja pracy. 

 

Na jakość pracy przedszkola ma wpływ zaangażowanie wszystkich osób zatrudnionych                        

w placówce. Bardzo ważną grupą pracowników przedszkola są nauczyciele.   

Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą kwalifikacje w zakresie wychowania 

przedszkolnego, arteterapii, muzykoterapii, terapii pedagogicznej.  W trosce o skuteczną realizację 

zadań i celów wychowania przedszkolnego nauczyciele ustawicznie muszą podnosić swoje 

kwalifikacje, zdobywać doświadczenia w celu podniesienia efektów pracy. Doskonalenie 

zawodowe nauczycieli powinno być przemyślane i zaplanowane.  

Mając na uwadze priorytety działalności placówki proponuję na kolejne lata: 

- studia podyplomowe z zakresu logopedii 

- studia podyplomowe „Metodyka języka angielskiego” 

- studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej. 

Ukończone studia pozwolą na szybką reakcję i zaspokojenie potrzeb związanych                                  

z zapewnieniem naszym wychowankom jak najlepszych warunków do ich wszechstronnego 

rozwoju,  aby przygotować ich do podjęcia nauki w szkole i wyrównać potrzeby edukacyjne. 

        „Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi”- zadanie to odnosi się do skuteczności 

dyrektora w zakresie tworzenia warunków do wdrożenia w życie zespołowego systemu zarządzania 

przedszkolem. Wychodząc z tego założenia będę stosowała nowy model sprawowania nadzoru 

pedagogicznego bazując na tworzeniu zespołowego systemu zarządzania przedszkolem. 

W  związku z częstymi zmianami zachodzącymi w prawie oświatowym konieczna jest stała 

aktualizacja wewnętrznej dokumentacji przedszkolnej, między innymi statutu, regulaminów, 

procedur regulujących pracę przedszkola, stąd powołanie zespołu ds. aktualizacji przepisów.  

Współpraca z Radą Pedagogiczną polegać będzie na zapewnieniu pomocy nauczycielom                          

w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym, na zapewnieniu prawidłowego przebiegu 

awansu zawodowego, a także na motywowaniu do tworzenia innowacji pedagogicznych, 

programów i projektów edukacyjnych, pomocy w doborze aktywizujących metod i form pracy, 

stworzeniu dzieciom bezpiecznego otoczenia fizycznego i psychicznego, ukierunkowania rozwoju 

dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.  

Jako dyrektor placówki oświatowej będę sprawować nadzór pedagogiczny nad nauczycielami, czyli                    

przeprowadzać ewaluację wewnętrzną, której wyniki wykorzystam do doskonalenia jakości pracy 

placówki, będę dokonywać kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej 
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przedszkola. W ramach wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań będę przeprowadzała 

diagnozę pracy placówki, zaplanuję działania rozwojowe, w tym motywowanie nauczycieli do 

doskonalenia zawodowego i organizowanie szkoleń i narad oraz będę monitorowała pracę 

przedszkola. 

 Dużą rolę w dobrze zorganizowanej placówce spełnia sprawne zarządzanie, właściwa 

atmosfera pracy i relacje interpersonalne, kompetentna kadra pedagogiczna i personel 

administracyjno- obsługowy oraz chętni do współpracy rodzice. Zaangażowanie wszystkich oraz 

klimat wzajemnego zaufania w istotny sposób wpływa na pracę całej placówki. Będę pracować nad 

tym, aby zapewnić pracownikom jak najlepsze samopoczucie poprzez utrzymanie rodzinnej 

atmosfery w pracy dzięki wspólnym uczestnictwie w imprezach kulturalnych, organizowaniu 

spotkań integracyjnych, wyjazdów plenerowych oraz spotkań organizacyjnych. 

Chcąc uzyskać jak najlepsze efekty zarządzania będę:  

- doceniała ważność i siłę pracy w zespole oraz przekaże wiedzę swoim pracownikom 

- upewnię się, że nauczyciele są odpowiednio przygotowani do pracy w zespole 

- nieustannie będę szkoliła nauczycieli i zachęcała ich do bycia lepszymi członkami zespołu 

- dostrzegała i nagradzała osiągnięcia członków zespołu 

- zawsze będę gotowa do pokonywania przeszkód pojawiających się w pracy zespołowej. 

Dyrektor przedszkola jako organ zarządzający jednostką organizacyjną systemu oświaty 

został wyposażony w kompetencje w zakresie prawa przez ustawę- Prawo oświatowe i ustawę- 

Karta Nauczyciela, a także kodeks pracy. Rolą dyrektora przedszkola jest umiejętność zarządzania 

placówką na wielu płaszczyznach: administracyjnej, kadrowej, ekonomicznej, społecznej, 

pedagogicznej. Bardzo ważne jest umiejętne zarządzanie finansami placówki. Ścisłe 

przestrzeganie wydatków w paragrafach klasyfikacji budżetowej zgodnie z opracowanym 

planem finansowym.  

Dyrektor przedszkola stoi przed koniecznością opracowania najlepszego dla placówki sposobu 

ograniczania wydatków: 

- analizowanie polityki zatrudnienia w przedszkolu 

- pozyskiwanie środków czystości od sponsorów 

- oszczędzanie wody, energii elektrycznej  

- racjonalne wykorzystanie energii cieplnej, a co za tym idzie pozyskanie oszczędności 

wynikających ze zużycia gazu 

- pozyskiwanie fachowców do drobnych remontów między rodzicami 

- stosowanie procedury przetargowej i negocjowanie cen zakupu żywności, środków czystości                       

i artykułów biurowych oraz zabawek i sprzętu  

- wyszukiwanie firm, które oferują ceny promocyjne np. na produkty żywnościowe 



11 
 

- opracowanie realnego i przemyślanego planu finansowego 

- renegocjacja kosztów pomiarów i przeglądów okresowych 

- wyposażanie sal w zabawki i środki dydaktyczne przez rodziców. 

Efektywnie będę gospodarować budżetem przedszkola mając na uwadze ciągłe ulepszanie 

pracy wszystkich pracowników, wzbogacanie bazy przedszkola, dokonywanie niezbędnych 

modernizacji, a w konsekwencji dbanie o majątek powierzonej mi placówki oświatowej. 

          Wszelkie moje działania w zakresie kontroli zarządczej będą zgodne z obowiązującymi 

przepisami prawa, z ustalonymi normami, regulaminami, procedurami i instrukcjami 

ustanowionymi zarządzeniami wewnętrznymi.  

Kierowanie zespołem ludzi nie jest zadaniem łatwym. Na jego skuteczność wpływa sposób 

zarządzania i kierowania. W pierwszym rzędzie będę doskonaliła swoje umiejętności                                  

w następujących zakresach:  

- profesjonalnego posługiwania się prawem i prowadzenia działalności gospodarczej 

- promowania walorów placówki i jej osiągnięć oraz wartości wychowania przedszkolnego                     

w środowisku  

- traktowanie indywidualnie poszczególnych pracowników 

 - kształtowanie atmosfery sprzyjającej innowacyjnej postawie nauczycieli 

- współpraca z rodzicami 

- współdziałanie z władzami oświatowymi i samorządowymi  

- nawiązywania kontaktów i współpracy ze środowiskiem lokalnym 

- bardzo istotne będą dla mnie również rozwinięcie umiejętności społecznych- tj. rozwijanie 

własnych kompetencji do zarządzania zespołem. 

  

ROZWÓJ BAZY PRZEDSZKOLA 

 

Zamierzam podejmować działania mające na celu poszukiwanie dodatkowych, 

pozabudżetowych środków finansowych, pozyskiwanie sponsorów i przeznaczenie tych środków na 

wyposażenie przedszkola w nowoczesny sprzęt, zabawki kreatywne i pomoce dydaktyczne 

wynikające z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w szczególności do 

prowadzenia obserwacji i eksperymentów. Mam zamiar systematycznie wzbogacać sale 

dydaktyczne o sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu oraz dokonać zakupu tablic 

interaktywnych. Dobra organizacja pracy, współpraca pomiędzy pracownikami i zaangażowanie 

ogółu społeczności przedszkolnej, w tym rodziców, w proces pozyskiwania środków finansowych               

i niefinansowanych może przynieść wymierne korzyści. 
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Przez najbliższe lata, chciałabym przeprowadzić działania poprawiające bezpieczeństwo i estetykę 

bazy przedszkola, jak również utrzymać w należytej  dbałości wyremontowane pomieszczenia, 

dbać o ich odpowiedni stan techniczny i estetyczny. 

Zamierzam podejmować działania na rzecz modernizacji budynku i otoczenia przedszkola. 

Niezbędna jest:  

- wymiana drzwi do sal dydaktycznych 

- remont balkonu oraz tarasu i schodów znajdujących się bezpośrednio pod balkonem przy wyjściu  

z sal na ogród przedszkolny 

- termomodernizacja budynku i odświeżenie elewacji 

- zagospodarowanie pomieszczenia na pokój nauczycielski, gabinet do pracy z dziećmi 

- poprawa estetyki schodów prowadzących na piętro 

- zakup telewizora i uruchomienie Wirtualnej Gazetki „Przedszkole na Pustej” na ekranie LCD 

promującej działalność placówki (wyświetlanie ważnych informacji, planu dnia, jadłospisu) 

- wzbogacenie ogrodu przedszkolnego o nowe urządzenia.  

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM 

 

Partnerstwo z całym światem  

rozpoczyna się  

od przyjaźni z najbliższym otoczeniem.   

A. Różanek 

 

Współpraca z różnymi instytucjami i organami funkcjonującymi w przedszkolu, jak                          

i poza nią należy do jednych z zadań i obowiązków dyrektora. Dyrektor współpracuje z organami 

przedszkola, jakimi są Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców. Współpracuje również z instytucjami 

zewnętrznymi, takimi jak organ prowadzący, organ sprawujący nadzór pedagogiczny, instytucje 

środowiska lokalnego. Ważne jest, aby współpraca między placówką oświatową i różnymi 

instytucjami układała się jak najlepiej, ponieważ od tego zależy dobre funkcjonowanie przedszkola 

oraz jego rozwój. Współpraca przedszkola z instytucjami pełni różne funkcje, między innymi 

edukacyjne, wychowawcze, promocyjne, profilaktyczne, integracyjne. 

Współpraca z Radą Rodziców będzie opierać się na aktywnym zaangażowaniu w życie 

przedszkola. Efektywne współdziałanie rodziców z dyrektorem przedszkola ma utwierdzić każdego 

z rodziców w przekonaniu, że głos jednostki ma znaczenie i każdy rodzic może mieć realny wpływ 

na działania edukacyjne i wychowawcze. Współpraca opierać będzie się na organizacji działań 

sprzyjających podnoszeniu estetyki przedszkola i bezpieczeństwa na terenie placówki, na 
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organizowaniu imprez integrujących całą społeczność przedszkolną, na celowym i oszczędnym 

gospodarowaniu środkami finansowymi, organizowaniu pomocy dla dzieci potrzebujących.  

Dla rodziców, którzy na forum nie chcą wyrażać własnej opinii, uwag  zostanie  zamieszczona               

w holu przedszkola „Skrzynka życzeń”,  do której  anonimowo będą mogli wrzucać propozycję 

zmian, swoje  pomysły na temat usprawnienia funkcjonowania przedszkola. 

Współpraca z Urzędem Miasta jako organem prowadzącym oraz organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny, czyli Kuratorium Oświaty będzie opierać się na aktach prawnych, uchwałach,                     

a także bieżących potrzebach wynikających z działalności tych organów, dyrektora i potrzeb 

przedszkola. Moją rolą, jako dyrektora będzie zadbać, by współpraca ta przyniosła widoczne                     

i pozytywne efekty. 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym służy promowaniu wychowania przedszkolnego, 

ukazywaniu walorów edukacji realizowanej przez przedszkole. Uważam, że należy kontynuować 

współpracę z UM, MOPS, Kuratorium Oświaty, z Hufcem ZHP w Sosnowcu, Policją, TPD, 

Energetycznym Centrum Kultury im. Jana Kiepury, MOS, Hospicjum stacjonarnym  św. Tomasza 

Apostoła w Sosnowcu, schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Sosnowcu, Centrum Opiekuńczo- 

Wychowawczym Pomocy Dziecku i Rodzinie w Sosnowcu, Poradnią Psychologiczno- 

Pedagogiczną nr 1 w Sosnowcu, przedszkolami, z bibliotekami, ze szkołami i innymi placówkami 

kulturalno- oświatowymi. Odnowię współpracę z Dziennym Domem Opieki Społecznej w dzielnicy 

Pogoń. Współpraca przyczynia się do rozwoju dziecka w sferze intelektualnej, społecznej, 

zdrowotnej i kulturowej. Celem przedszkola, mającym wpływ na współpracę ze środowiskiem 

lokalnym, jest rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci. Poprzez organizowanie konkursów między 

przedszkolnych, występów dla szerszej publiczności, imprez środowiskowych (festyny) 

przedszkole umożliwia każdemu z wychowanków uczestniczenie w wydarzeniach ważnych dla 

całego środowiska lokalnego. Współpraca opiera się na realizacji zaplanowanych imprez                          

i uroczystości przedszkolnych. Niektóre z nich przeszły już do tradycji przedszkola, między innymi 

uroczystość z okazji 11 Listopada przygotowana od wielu lat przez zuchy z gromady zuchowej 

„Muchomorki Wesołe Stworki”. 

  

PROMOCJA PRZEDSZKOLA 

 

Sukces placówki oświatowej w głównej mierze zależy od stopnia zadowolenia klientów 

placówki, czyli dzieci i ich rodziców. Zadowolenie dziecka z pobytu w przedszkolu wpływa 

pozytywnie na rodziców i utwierdza w przekonaniu, że słusznie zrobili wybierając to przedszkole.  

To, jak przedstawiona została placówka, czy została zaprezentowana w atrakcyjny i profesjonalny 

sposób, będzie miało wpływ na ilość kandydatów, starających się o miejsce oraz na prestiż 
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placówki. Głównym celem promocji placówki powinno być zyskanie zaufania, sympatii, 

pozytywnej opinii, wiarygodności i przychylności środowiska. 

Dlatego należy kontynuować działania, które już sprawdziły się, czyli: 

- prezentacja przedszkola poprzez stronę internetową i portal społecznościowy facebook 

- prowadzenie kroniki przedszkolnej i kroniki zuchowej 

- uczestniczenie zuchów w różnych imprezach organizowanych przez Hufiec ZHP 

- organizacja imprez i uroczystości 

- organizacja Dni Otwartych w przedszkolu 

- udział dzieci w imprezach i konkursach o charakterze miejskim, regionalnym, ogólnopolskim 

- upowszechnianie informacji o przedszkolu poprzez foldery, gadżety z logo przedszkola 

- dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na  zewnątrz budynku 

- współpraca  z instytucjami użyteczności publicznej 

- nawiązanie współpracy z mediami 

- organizowanie konkursów dla innych gromad zuchowych 

- zorganizowanie uroczystości z okazji 15-lecia działalności gromady zuchowej 

- Wirtualna Gazetka „Przedszkole na Pustej” wyświetlana na ekranie telewizora LCD w holu 

placówki 

- prezentowanie  życzliwej postawy wobec klientów przedszkola przez wszystkich pracowników 

placówki. 

 

 

PODSUMOWANIE 

 

Przedstawiona przeze mnie koncepcja funkcjonowania i rozwoju przedszkola zawiera 

główne zamierzenia i kierunki pracy. Są to zadania, które na tę chwilę, są jak najbardziej wskazane                       

i potrzebne. Ale nie oznacza to, że tylko one będą priorytetowe. Często zdarza się tak, że potrzeba 

chwili wymaga podjęcia pewnych kroków, które w konsekwencji przyczyniają się do 

efektywniejszej pracy przedszkola. 

Chcę, aby nasze przedszkole było nowoczesne i przyjazne dzieciom, otwarte na inicjatywy 

rodziców, rady pedagogicznej oraz personelu. Mam zamiar nadal poprzez swoje zaangażowanie                          

i własny przykład mobilizować wszystkich pracowników do twórczej i kreatywnej pracy.  

Zdaję sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności, jaka spoczywa na barkach dyrektora 

przedszkola. Będąc w jednej osobie musi wypełniać rolę menedżera, kadrowca, pedagoga,    

druhny, arbitra, znawcy prawa i osobą umiejącą się odnaleźć w labiryncie zmieniających się 



15 
 

przepisów, ale jestem przekonana, iż wspólnie z pracownikami naszej placówki zrealizuję 

wszystkie zamierzenia.  

Biorąc to wszystko pod uwagę, wyrażam przekonanie, że powierzenie mi obowiązków dyrektora 

Przedszkola miejskiego nr 25 w Sosnowcu będzie słuszną decyzją. 

 

 

 

 

 

 


