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„Wszystko czego doświadczamy w naszym przedszkolu otwiera nam 
dalszą drogę rozwoju. Jesteśmy przekonani, że jest ona dla nas 

najlepsza” 
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PODSTAWA PRAWNA 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230). 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1082 z późn. zm.). 

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

nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1551 z późn. zm.). 

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

podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania 

przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 356 z późn. zm.). 

 Statut Przedszkola. 

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA 

           Placówka zlokalizowana jest w dzielnicy domów jednorodzinnych i osiedla bloków. 

Przedszkole jest po kompleksowej termomodernizacji – dzieci mają do dyspozycji przestronne, 

słoneczne sale z łazienkami, nowoczesną kuchnię. Kultywujemy polskie, śląskie i rodzinne 

tradycje. Rodzice są naszymi Partnerami w wychowaniu. Jesteśmy placówką z bardzo dobrą, 

domową atmosferą. Kadra pedagogiczna stanowi zgrany, bardzo dobrze przygotowany                                

i doświadczony zespół, który stale się doskonali. W naszych działaniach wspiera nas miły                          

i życzliwy, oddany dzieciom personel pomocniczy. Oferujemy smaczne, zdrowe i urozmaicone 

posiłki przygotowywane we własnej kuchni.  

         W codziennej pracy stosujemy różne metody i formy pracy aktywnie włączając wszystkie 

dzieci do działania. Jesteśmy dobrze wyposażeni w pomoce dydaktyczne i zabawki dla dzieci. 

Organizujemy dla rudzkich przedszkolaków konkursy plastyczne i muzyczne. Nasze 

Przedszkolaki odnoszą liczne sukcesy w różnorodnych konkursach na poziomie miejskim                          

i krajowym. Mamy bliski i dobry kontakt ze szkołą podstawową, ułatwiający dzieciom start  

w szkole poprzez kontakty z nauczycielami i uczniami klas młodszych. Posiadamy ładny, 

zadbany i duży ogród przedszkolny, gdzie prowadzimy zajęcia i zabawy sportowe oraz 

uroczystości i spotkania z rodzicami. Mamy swój kalendarz imprez i uroczystości, który 

realizujemy we współpracy z rodzicami i środowiskiem. Jesteśmy zaangażowani w pomoc dla 

dzieci z potrzebami edukacyjnymi i z szczególnie zdolnymi. Dla przyszłych przedszkolaków 

organizujemy zajęcia otwarte, które minimalizują stres u dzieci przed pójściem do przedszkola. 

Umożliwiając przedszkolakom rozwój zainteresowań i zdolności, placówka oferuje 

podopiecznym zajęcia języka angielskiego. Na życzenie rodziców prowadzona jest religia. 

Oferujemy nieodpłatne wsparcie psychologa, logopedy i terapeuty pedagogicznego oraz 

pedagoga specjalnego.  
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CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA 

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób 

sprzyjający uczeniu się 

 Przedszkole jest miejscem tak zorganizowanym, aby 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. 

 

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 

 Dzieci są ciekawe otaczającej rzeczywistości, zadają dużo pytań, są dociekliwe, 

wykazują dużą determinację i wytrwałość przy realizacji określonych zadań, a podczas 

prac zespołowych potrafią dzielić się zadaniami i zgodnie współpracować. 

 

Dzieci są aktywne 

 Dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach. Nauczycielki stosują aktywizujące  

i indywidualne metody pracy, dostarczają bodźców, prowokują do działania. 

Wyzwalają u dzieci aktywność poznawczą i fizyczną. 

 

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne 

 Dzieci rozpoznają swoje emocje, kontrolują je. Czują się pełnoprawnymi członkami 

społeczności nie tylko przedszkolnej, znają swoje prawa i obowiązki. 

 Dzieci uczestniczą w życiu przedszkola i decyzjach dnia codziennego, są postrzegane 

jako osoby, które wnoszą swój wkład, czyli własne wyobrażenia, zamiary, oczekiwania. 

 

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 

 W przedszkolu prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych, 

dostosowuje się działania do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci. Stosuje się 

indywidualizację procesu wspomagania rozwoju dziecka przez stosowanie 

różnorodnych metod pracy. Doskonalone są narzędzia obserwacji i diagnozy 

przedszkolnej. 

 

Rodzice są partnerami przedszkola 

 Rodzice w ramach wypracowanych zasad współdecydują w sprawach przedszkola  

w obszarach: wychowawczym i organizacyjnym. 

 Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy. 

 Rodzice są zaangażowani w życie przedszkola, współorganizują tradycyjne 

uroczystości wynikające z kalendarza imprez placówki.  
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 Przedszkole daje rodzicom możliwość pracy nad rozwojem i edukacją ich dzieci 

poprzez stały kontakt z nauczycielami, prowadzenie konsultacji i umożliwienie im 

kontaktów ze specjalistami. 

 

Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego 

rozwoju 

 Przedszkole korzysta z zasobów środowiskowych w procesie poznawania przez dzieci 

otaczającej rzeczywistości, dotyczy to organizacji wyjazdów do miejsc użyteczności 

publicznej (kino-teatr), wycieczek, wyjść do biblioteki, szkoły. Przedszkole gości ludzi 

sztuki, ekspertów i specjalistów z różnych dziedzin. 

 Organizowane są imprezy środowiskowe dla mieszkańców, konkursy plastyczne, 

zawody sportowe. 

 Przedszkole współpracuje z wieloma placówkami i instytucjami. 

 

Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań 

zewnętrznych i wewnętrznych 

 W przedszkolu działania wychowawcze, opiekuńcze i edukacyjne poddaje się 

systematycznej kontroli wewnętrznej. Wyniki wyznaczają kierunek wprowadzanych 

zmian. 

 

Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi 

 Dyrektor posiada umiejętności interpersonalne, tworzy w przedszkolu dobry klimat do 

współpracy i działania. Jest otwarty wobec inicjatyw pracowników i rodziców, wspiera 

twórcze pomysły, stwarza warunki do ich realizacji. 

 Motywuje poprzez przyznawanie dodatków motywacyjnych, nagród oraz uznanie dla 

dobrze wykonanej pracy. 

 Wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego wykorzystywane są do planowania 

dalszej pracy, przyczyniają się do rozwoju przedszkola. Podnoszą bezpieczeństwo  

i uatrakcyjniają pobyt dziecka w przedszkolu. 

 Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów, 

projektów, sprzyjają zabawie i odpoczynkowi. 

 Ogród przedszkolny jest wyposażony w bezpieczny sprzęt rekreacyjny. 

 

MISJA 

Nasze przedszkole: 

 

 Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo. 

 Tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka. 

 Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców. 
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 Kształtuje postawy moralne, proekologiczne i patriotyczne. 

 Promuje zdrowie fizyczne i psychiczne. 

 Przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka. 

 Organizuje sprawne zarządzanie placówką. 

 Analizuje i ocenia efekty swojej pracy. 

 

WIZJA 

Nasze przedszkole: 

 

 Jest bezpieczne, przyjazne, dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwarte na ich potrzeby. 

 Umożliwia wyrównanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do 

podjęcia nauki w szkole. 

 W swoich działaniach uwzględnia potrzeby środowiska. 

 Poprzez bogatą ofertę edukacyjną stwarza warunki do twórczości, rozwijania 

umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych. 

 Przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji. 

 Umożliwia rodzicom aktywny udział w życiu przedszkola. 

 Posiada wykwalifikowaną oraz kompetentną kadrę pedagogiczną. 

 Stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego 

myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania 

otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych takich jak: dobro, 

prawda i piękno. 

 Promuje swoje osiągnięcia w środowisku. 

 Realizuje aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania. 

 Posiada bogatą bazę oraz wyposażenie, a jego estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływa 

na wysoki poziom pracy. 

 

TRADYCJE PRZEDSZKOLA 

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę:  

 Dzień Chłopca. 

 Pasowanie na Przedszkolaka. 

 Pasowanie na Starszaka. 

 Dzień Postaci z Bajek. 

 Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

 Dzień mycia rąk. 
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 Dzień Niepodległości. 

 Dzień Praw Dziecka. 

 Dzień Górnika. 

 Spotkanie z Mikołajem. 

 Bal karnawałowy. 

 Dzień Babci i Dziadka.  

 Dzień Dziewczynki. 

 Dzień Książki. 

 Dzień Ziemi.  

 Dzień Mamy i Taty. 

 Dzień Dziecka.  

 Dzień otwarty dla nowych przedszkolaków.  

 Dzień Dziecka.  

 Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego.  

 

METODY PRACY STOSOWANE W PRZEDSZKOLU 

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, 

twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.  

 

Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:  

 Metody czynne:  

 metoda samodzielnych doświadczeń,  

 metoda kierowania własną działalnością dziecka,  

 metoda zadań stawianych dziecku,  

 metoda ćwiczeń utrwalających.  

 Metody oglądowe:  

 obserwacja i pokaz,  

 osobisty przykład nauczyciela,  

 Metody słowne:  

 rozmowy,  

 opowiadania,  

 zagadki  

 objaśnienia i instrukcje,  

 sposoby społecznego porozumiewania się,  

 metody żywego słowa.  

 Metody aktywizujące:  

 Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów 

Klanza,  

 Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne, 



Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola nr 42 
w Rudzie Śląskiej na lata 2022 - 2027 

7 

 

 Opowieść ruchowa,  

 Gimnastyka ekspresyjna R. Labana,  

 Metoda K. Orffa,  

 Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz  

 Metoda prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej – Dziecięca matematyka  

 Metoda Aktywnego Słuchania muzyki Batti Strauss. 

 

MODEL ABSOLWENTA 

 Absolwent naszego przedszkola jest twórczy, radosny i ciekawy świata.  

 Traktuje zdrowie jako wartość i wykazuje aktywną postawę wobec własnego zdrowia.  

 Jest sprawny fizycznie.  

 Podejmuje działania prozdrowotne i proekologiczne.  

 Wykazuje własną aktywność, samodzielnie rozwiązuje problemy.  

 Ma poczucie własnej wartości, jako członek społeczności lokalnej.  

 Potrafi współdziałać w grupie, przestrzega ustalonych reguł, potrafi radzić sobie  

z porażką.  

 Jest wrażliwy na potrzeby innych.  

 Nie obawia się występować publicznie, reprezentować grupę czy przedszkole, chwalić 

się swoimi sukcesami i pomysłami. 

 Jest dobrze przygotowany do zadań jakie stawia szkoła.  

 Jest dobrze przygotowany do korzystania z multimediów.   

 Rozwija swoje dary i talenty.  

 Jest wrażliwy estetycznie.  

 Akceptuje zdrowy styl życia.  

 Ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym.  

 Cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego.  

 Propaguje działania ekologiczne w przedszkolu, rodzinie i miejscu zamieszkania.  

 Zna swoje miasto – tradycje, zwyczaje, obrzędy w swoim środowisku lokalnym.  

 Czuje się Polakiem.  

 Dostrzega atrakcyjność własnej „małej ojczyzny”.  

 Dziecko idące dalej w świat z naszej placówki jest samodzielne, uspołecznione, pełne 

tolerancji, świadome swojej wartości, twórcze , zna doświadczenie niepowodzenia,  

ale wie, że błąd zawsze można naprawić. Jest aktywne, szczęśliwe i koleżeńskie.  
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KIERUNKI PRACY PRZEDSZKOLA NA LATA 2022 - 2027 

Priorytety na rok szkolny 2022/2023 

 

Kształtowanie postaw ukierunkowanych na dobro i piękno. 

 

Cele: 

 Rozwijanie poczucia własnej wartości jako osoby,  

 Wyrażanie szacunku wobec innych osób,  

 Rozwijanie umiejętności nazywania i rozpoznawania wartości związanych  

z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, takimi jak: szacunek, życzliwość, 

obowiązkowość, przyjaźń, radość, 

 Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej postawy patriotycznej. 

 

Priorytety na rok szkolny 2023/2024 

 

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny. 

 

Cele: 

 Efektywne rozwiązywanie bieżących problemów dziecka, 

 Silniejszy pozytywny wpływ wychowawczy, 

 Świadomość zainteresowania przedszkola i rodziców dzieckiem,  

 Większa spójność systemów wychowawczych w domu i w przedszkolu, dzięki której 

oddziaływania wychowawcze są efektywne. 

 

Priorytety na rok szkolny 2024/2025 

 

Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w procesach 

edukacyjnych. 

 

Cele: 

 Przygotowanie dzieci do umiejętnego stosowania TIK, 

 Wspiera ogólny rozwoju dzieci, 

 Uświadamianie dzieci i rodziców o zagrożeniach płynących z niewłaściwego 

korzystania z niewłaściwego korzystania z technologii multimedialnych, 

 Stworzenie warunków do osiągnięcia umiejętności posługiwania się komputerem, jego 

oprogramowaniem i technologią informacyjną. 
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Priorytety na rok szkolny 2025/2026 

 

Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

 

Cele: 

 Kształtowanie wrażliwości, a także chęci działania na rzecz przyrody, 

 Uświadomienie konieczności przestrzegania norm i zakazów ekologicznych,  

 Wyrabianie nawyków kultury ekologicznej oraz moralnego i obywatelskiego poczucia 

odpowiedzialności za ochronę przyrody, 

 Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za przyszłą jakość życia ludzi poprzez 

odpowiedzialność za środowisko lokalne i globalne. 

 

Priorytety na rok szkolny 2026/2027 

 

Działanie na rzecz edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz 

poznawania polskiej kultury. 

 

Cele: 

 Kształtowanie świadomości obywatelskiej, 

 Rozwijanie poszanowania postaw prospołecznych i dobra wspólnego, 

 Nabycie wiedzy o swoim regionie, mieście i rodzinie, 

 Kształtowanie postawy szacunku do wartości, symboli i tradycji narodowych, 

 Poszerzenie wiedzy o historii regionu i miasta, jego kulturze i sztuce, 

 Poznawanie miejsc związanych z historią najbliższej okolicy.   

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI  

Formy współpracy: 

 

 Dążenie do ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych,  

 Organizowanie zajęć otwartych, 

 Wykorzystywanie nowoczesnych komunikatorów w celu przepływu informacji, 

 Poszerzenie współpracy z Radą Rodziców,  

 Zamieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej przedszkola i przedszkolnym 

Facebooku,   

 Włączanie rodziców do realizacji programów, projektów, konkursów,  

 Możliwość uczestnictwa w konsultacjach i rozmowach indywidualnych z dyrektorem  

i nauczycielkami, 
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 Organizowanie zajęć adaptacyjnych z udziałem nowo przyjmowanych dzieci i ich 

rodziców,  

 Organizowanie zajęć warsztatowych, prelekcji i konsultacji z udziałem specjalistów 

(psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny),  

 Zachęcanie do pomocy w uroczystościach przedszkolnych,  

 Włączanie rodziców w organizację imprez przedszkolnych,  

 Udzielanie przez rodziców informacji o pracy przedszkola, wyrażanie opinii, 

wypełnianie ankiet,  

 Angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola i grup. 

 

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM 

Efektywniejsze osiągnięcie zamierzonych celów wychowawczych i edukacyjnych 

niewątpliwie związane jest ze ścisłą współpracą z różnymi instytucjami i organizacjami. 

Prowadzona jest ona zależnie od postawionych zadań, które realizuje przedszkole.  

 

Cele współpracy: 

 

 Rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,  

 Kształtowanie postaw społecznie pożądanych,  

 Kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,  

 Uatrakcyjnienie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,  

 Poszerzenie kontaktów z ciekawymi ludźmi,  

 Zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego,  

 Włączanie się w organizowane na terenie miasta imprezy kulturalne, konkursy.  

 

Realizacja współpracy przebiegać będzie na podstawie opracowanych planów  

i przyjmować następujące formy:  

 Spotkania,  

 Wycieczki,  

 Udział w konkursach,  

 Udział imprezach środowiskowych,  

 Pogadanki,  

 Udział w akcjach. 
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PROMOCJA PLACÓWKI 

Cele: 

 

 Pozyskiwanie odpowiedniej ilości dzieci podczas rekrutacji, 

 Pozyskiwanie sponsorów i partnerów do współpracy, 

 Szerzenie pozytywnej roli w środowisku wychowania przedszkolnego. 

 

Działania promocyjne obejmują:  

 

 Prezentowanie życzliwej postawy wobec rodziców i dzieci przez wszystkich 

pracowników przedszkola,  

 Dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym,  

 Prowadzenie kroniki przedszkola,  

 Prowadzenie strony internetowej placówki, przedszkolnego Facebook’a oraz kanału 

na YouTube, 

 Prezentacja wydarzeń mających miejsce w przedszkolu w mediach 

społecznościowych przedszkola, 

 Udział dzieci w konkursach przedszkolnych , miedzy przedszkolnych i miejskich, 

 Organizowanie uroczystości, 

 Rozpowszechnianie informacji o przedszkolu, 

 Udział w konkursach na szczeblu gminnym, powiatowym i ogólnopolskim, 

 Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku.  

 

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY 

PRZEDSZKOLA 

 Promocja zdrowia fizycznego i psychicznego, 

 Rozwijanie zainteresowania dzieci swoim regionem i krajem, 

 Dobrze zorganizowana współpraca z rodzicami – integracja rodziny z przedszkolem, 

 Podejmowanie działań wspomagających rozwój dzieci z wykorzystaniem 

nowatorskich, metod pracy i środków dydaktycznych, 

 Promocja przedszkola w środowisku lokalnym, 

 Dobra i efektywna współpraca zespoły pracowników przedszkola, 

 Szeroka współpraca z instytucjami wspomagającymi przedszkole, 

 Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku, 

 Stałe wzbogacanie bazy przedszkola o zabawki i nowoczesne pomoce dydaktyczne. 
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EWALUACJA  

Ewaluacja skuteczności i efektywności wdrożonych działań nastąpi poprzez porównywanie 

osiąganych efektów pracy z założonymi celami na poszczególne lata. Poznamy opinię rodziców 

dotyczącą efektywności pracy przedszkola.  

 

Mocne strony:  

 

 Wykwalifikowana kadra pedagogiczna,  

 Dbałość o wielostronny rozwój dziecka, 

 Praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  

 Zajęcia dostosowane do możliwości dzieci, 

 Wysoki poziom przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej,  

 Udział dzieci w wielu konkursach i przeglądach,  

 Lokalizacja przedszkola z dala od ruchliwych ulic, 

 Duże, słoneczne sale, zmodernizowany ogród, 

 Bogaty kalendarz uroczystości przedszkolnych,  

 Życzliwa atmosfera wśród personelu sprzyjająca współpracy, 

 Współpraca z Radą Rodziców,  

 Uroczystości na wysokim poziomie artystycznym,  

 Współpraca ze środowiskiem lokalnym.  

 

Kryteria sukcesu:  

 

W naszym przedszkolu dziecko:  

 Poznaje swoje prawa i obowiązki,  

 Czuje się bezpiecznie,  

 Rozwija się twórczo,  

 Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces,  

 Uczy się dostrzegać swoje mocne strony,  

 Buduje pozytywny obraz samego siebie,  

 Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.  

 

W naszym przedszkolu rodzice:  

 Uzyskują pomoc specjalistów, 

 Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka,  

 Mogą mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach o pracy przedszkola,  

 Mogą bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych, 

 Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola, 

 Rodzice w sposób pozytywny wypowiadają się nt. pracy przedszkola,  
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 Rodzice czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach: chętnie współpracują  

z nauczycielami, oferują wszechstronną pomoc. 

 

W naszym przedszkolu nauczyciele:  

 Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych 

przedszkola, 

 Podejmują działania innowacyjne, są aktywni i twórczy, 

 Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym, 

 Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo  

w licznych kursach i szkoleniach, 

 Wszyscy nauczyciele wykorzystują metody aktywizujące w pracy,  

 Uzyskują coraz wyższe stopnie awansu zawodowego, 

 Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują 

sympatyków i partnerów przedszkola, 

 Monitorują efektywność własnej pracy,  

 Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.  

 

Koncepcję opracowała Rada Pedagogiczna Miejskiego Przedszkola nr 42 w Rudzie Śląskiej  

i zatwierdziła ją Uchwałą nr 10/2022/2023 z dnia 1.09.2022 r. 

 

 


