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Cele wychowania przedszkolnego i obszary rozwoju dziecka

Celem wychowania przedszkolnego jest:

1. Stymulowanie oraz wspieranie całościowego rozwoju dziecka, stosownie do jego możliwości i potrzeb, w czterech głównych
obszarach:

 Obszar fizyczny – samodzielność w czynnościach samoobsługowych, ogólna sprawność ruchowa w zakresie motoryki dużej i małej, 
koordynacja ruchowa, umiejętność zabawy, konstruowania, troska o swoje zdrowie.

 Obszar emocjonalny – rozpoznawanie i nazywanie podstawowych emocji, radzenie sobie z emocjami, adaptowanie się w nowym 
środowisku, przestrzeganie zasad zabawy.

 Obszar społeczny – poznawanie i wdrażanie wartości uniwersalnych, rozumienie swojej przynależności do rodziny, miejsca 
zamieszkania, kraju, respektowanie praw i obowiązków.

 Obszar poznawczy – przygotowanie do szkoły, do czytania, pisania, rachowania.

2. Wyposażenie dziecka w odpowiednią wiedzę, nawyki, umiejętności i postawy – co stanowi składowe kompetencji kluczowych 

niezbędnych w dalszym życiu i procesie uczenia się.

Parlament Europejski określił następujące kompetencje kluczowe: porozumiewanie się w języku ojczystym i językach obcych,
kompetencje matematyczne, przyrodnicze i naukowo-techniczne, kompetencje cyfrowe, kompetencje osobiste i umiejętność uczenia
się, kompetencje społeczne i obywatelskie, kompetencje w zakresie przedsiębiorczości oraz kompetencje w zakresie świadomości i
ekspresji kulturalnej.



Podstawowe formy aktywności i nauki dziecka
w wieku przedszkolnym to: zabawa i zajęcia edukacyjne organizowane                       

z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy:

• Metoda Dobrego Startu – wg M. Bogdanowicz

• Dziecięca matematyka – wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej

• Edukacja przez ruch – wg. D. Dziamskiej 

• Dary Froebla

• Ruch Rozwijający W. Sherborne, Ruchowa Ekspresja Twórcza R. Labana

• Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss

• Pedagogika zabawy, KLANZA, drama, pantomima, zabawy paluszkowe

• zajęcia sensomotoryczne

• metody aktywizujące dziecko: kodowanie, burza mózgów, mapy myśli, metoda kolorowych dźwięków, arteterapia

• zajęcia profilaktyczne promujące zdrowie i bezpieczeństwo

• zajęcia grafomotoryczne

• zajęcia rozwijające aktywność twórczą: plastyczne, muzyczne, taneczne

• zabawy badawcze i eksperymenty

• zajęcia sprawnościowe i sportowe (zumba dla dzieci, nordic walking, siłownia)

• realizacja programów i innowacji pedagogicznych opracowanych przez nauczycieli przedszkola

• udział w ogólnopolskich programach i projektach edukacyjnych 



Podstawowa dokumentacja regulująca zasady działania placówki

• Konstytucja RP

• Konwencja o Prawach Dziecka

• Ustawa Prawo oświatowe  oraz akty wykonawcze 

• Ustawa o systemie oświaty

• Karta Nauczyciela

• Podstawa programowa wychowania przedszkolnego 

• Statut przedszkola

• Programy wychowania przedszkolnego zgodne z podstawą programową

• Plany pracy: plan roczny, plany miesięczne

• Procedury i regulaminy bezpieczeństwa



Procedury i regulaminy bezpieczeństwa:
1. SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU NR 3 „WYSPA SKARBÓW”

2. PODSTAWOWA INSTRUKCJA BHP

3. REGULAMIN KORZYSTANIA Z MONITORINGU WIZYJNEGO W PRZEDSZKOLU NR 3  „WYSPA SKARBÓW”

4. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU BRAKU WODY

5. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU

6. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU BRAKU OGRZEWANIA

7. RAMOWY ROZKŁAD DNIA

8. REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I SPACERÓW 

9. REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ

10. REGULAMIN PLACU ZABAW 

11. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI 

12. PROCEDURA POSTĘPOWANIA PODCZAS WYSTĄPIENIA CHORÓB ZAKAŹNYCH, ZATRUĆ

13. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU 

14. INSTRUKCJA ALARMOWANIA STRAŻY POŻARNEJ W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU

15. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z KLUCZAMI ORAZ ZABEZPIECZENIA POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLA

16. PROCEDURA KORZYSTANIA Z SYSTEMU iPRZEDSZKOLE

17. PROCEDURA USTALANIA ZASTĘPSTW ZA NIEOBECNEGO NAUCZYCIELA

18. REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA W PRZEDSZKOLU NR 3„WYSPA SKARBÓW”



Ramowy rozkład dnia
Przedszkole jest czynne w godzinach: 7.00 – 17.00

Bezpłatna realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego w godzinach:  8.00 – 13.00

7.00 – 8.30 - zabawy dowolne, zajęcia indywidualne, prowadzenie obserwacji dzieci, ćwiczenia wspomagające 
rozwój prowadzone przez nauczyciela, ćwiczenia i zabawy ruchowe, gry zespołowe                                                                                  

8.30 – 9.00 - śniadanie

9.00 – 10.00 - zajęcia dydaktyczne

10.00 – 10.15 - przekąska owocowo-warzywna

10.15 – 12.00 - pobyt na powietrzu/zabawy dowolne/zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci

12.00 – 12.30 - obiad

12.30 – 12.45 - zabiegi higieniczne, przygotowanie do odpoczynku

12.45 – 14.00  - odpoczynek dzieci/relaksacja/w grupach starszych zajęcia zorganizowane przez nauczyciela 

14.30 – 15.00 - podwieczorek  

15.00 – 17.00 - w zależności od pory roku i pogody – pobyt w ogrodzie przedszkolnym lub swobodne zabawy 
w salach, zajęcia indywidualne  z nauczycielem, zabawy integracyjne, gry  towarzyskie, zajęcia 
rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci

Podane godziny podlegają pewnym wahaniom w zależności od wieku dzieci, pory roku, pogody 

oraz indywidualnych potrzeb w danym dniu.



Zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci 
w ramach realizacji podstawy programowej

Rytmika - dwa razy w tygodniu

J. angielski - dwa razy w tygodniu

Taniec – jeden raz w tygodniu

Zajęcia sportowe z elementami
piłki nożnej - raz w tygodniu



Opłaty za przedszkole

• Opłata za wyżywienie: 12 zł/dzień 

• Opłata pobytowa: 1 zł/godz. poza godzinami bezpłatnej realizacji podstawy programowej (8.00 – 13.00)

• Darowizna/składka na RR

• Ubezpieczenie NNW dobrowolne 

• Karty czytnikowe – monitoring obecności dziecka w przedszkolu 

• Ulga 50% przy opłatach pobytowych dla: posiadaczy karty dużej rodziny, drugiego i kolejnego dziecka 

korzystającego z usług przedszkola

• Dzieci 6-letnie są zwolnione z opłaty pobytowej  

• Wpłat dokonujemy wyłącznie przelewem, do 15 dnia każdego miesiąca 

• Opłaty za przedszkole regulujemy na następujące rachunki bankowe:

Opłata pobytowa 82 8004 0002 2010 0021 3093 0002

Opłata za wyżywienie 55 8004 0002 2010 0021 3093 0003

Fundusz Rady Rodziców 98 8004 0002 2010 0021 3093 0005

Prosimy o terminowe dokonywanie opłat i na właściwe konta bankowe.
Dwumiesięczne zaleganie z opłatami skutkuje skreśleniem dziecka z listy przedszkolaków



Kiedy dziecko jest gotowe na debiut przedszkolny?
• Jest w miarę samodzielne

• Zgłasza swoje potrzeby

• Radzi sobie z rozstaniem z rodzicami

Jak można dziecku pomóc?
• Nie strasz przedszkolem, dobrze opowiadaj o przedszkolu, ale nie oszukuj

• Pozwalaj na samodzielność

• Zadbaj o kontakty z dziećmi

• Ucz mówienia o swoich potrzebach

• Przyzwyczajaj do zostawania z innymi

• Dostosuj rytm dnia

• Odnieś się do swoich lub innych doświadczeń, nawet postaci bajkowych

• Podkreśl dorosłość dziecka

• Wspólnie przygotujcie potrzebne rzeczy



Zapraszamy na zajęcia adaptacyjne 
we wtorek 30 i w środę 31 sierpnia

w godzinach: 10.00 – 12.00

Serdecznie dziękujemy za uwagę i życzymy 
jak najwięcej sukcesów w czasie edukacji przedszkolnej


