
Koncepcja funkcjonowania i rozwoju przedszkola na lata 2012 – 2013 przedstawiona przez Dyrektora 

Przedszkola Publicznego nr 1 w Krapkowicach 

 

Misja przedszkola: 

Wysokiej jakości opieka wychowawcza i dydaktyczna sprzyja osiąganiu przez dziecko pełnych możliwości 

rozwojowych.  

Wizja przedszkola : 

Nasze Przedszkole to drugi dom dla naszych dzieci, w którym kontynuuje się tradycję domu rodzinnego  oraz 

uczy samodzielności i odpowiedzialności ; to miejsce wszechstronnego rozwoju i wyrównywania szans , a przy 

tym bardzo dobre przygotowanie do podjęcia nauki w szkole. 

Obserwując rynek edukacyjny gminy Krapkowice, jego demografię oraz doświadczenia z funkcjonowaniem 

przedszkoli nowego typu w latach 2012-2014, należy zweryfikować ofertę edukacyjną przedszkola,  

Analizując aktualny „stan posiadania”, tj. zasoby ludzkie, materialne, finansowe i informacje, 

proponujemy potencjalnym klientom następującą ofertę:  

- mając na uwadze wszechstronny rozwój dziecka w ramach podstawowej oferty edukacyjnej wykorzystujemy 

program, który jest zgodny z nowa podstawa programową oraz realizujemy programy własne z zakresu ekologii, 

muzyki, bezpieczeństwa i Zdrowia, 

- organizujemy zajęcia dodatkowe: język niemiecki, oraz zajęcia sportowe z językiem niemieckim odbywające 

się na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Krapkowicach  i język angielski.  

- w placówce zawiązało się Przedszkolne Koło ligi Ochrony Przyrody ( LOP) , które drugi rok z rzędu jest 

najlepsze w województwie 

- co roku  przystępujemy do programu „ Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Zdobiliśmy trzeci rok z rzędu certyfikat 

„ Kubusiowego Przyjaciela Natury „ 

- zgłaszamy udział w programie „Moje dziecko idzie do szkoły ‘’ organizowanym przez Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Krapkowicach  

- posiadamy bogaty kalendarz uroczystości, dzięki czemu kultywujemy tradycje,  obrzędy  i obchodzimy 

Lokalne Święta i uroczystości oraz organizujemy atrakcyjne wyjazdy i wycieczki dzieci  ( teatr Lalki i Aktora, 

Teatr Muzyczny w Gliwicach, Krasiejów- Jura Park, Opolskie ZOO, agroturystyka, spotkania z ciekawymi 

ludźmi: strażak, pszczelarz, ratownik medyczny, pielęgniarka, policjant , pisarka, fryzjer, kosmetyczka, 

krawcowa, fizjoterapeutka i wiele innych . 

- chętnie organizujemy i bierzemy udział w konkursach : plastycznych, wiedzy ogólnej , językowych a także 

sportowych-  Olimpiada Przedszkolaka .  

- nasze  Przedszkole współpracuje z : KDK, CIS,  Biblioteka dziecięca , Szkoła muzyczna , Szkoła Podstawowa, 

Szkoła Specjalna, Zespół Szkół Zawodowych oraz z zakładami pracy niedostępnymi dzieciom na co dzień ( 

redakcja Tygodnika Krapkowickiego, Oczyszczalnia Ścieków, ZODIM, Wodociągi, Poczta Polska, gabinet 

stomatologiczny – coroczny bezpłatny przegląd uzębienia dzieci, laryngologiczny) 

- odpowiadamy na apele- akcje charytatywne – przygotowując jasełka dla samotnych , zbierając nakrętki dla 

chorej Zuzi oraz telefony komórkowe , karmę dla zwierząt mieszkających w schroniskach - dzięki współpracy z 

Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczna  organizujemy spotkania dla rodziców ze specjalistami (  psychologiem, 

pedagogiem, logopedą – w ramach pedagogizacji rodziców oraz zajęcia warsztatowe)  

- pomieszczenia przedszkola i obejście  są kameralne, przyjazne dziecku, co ułatwia adaptację, prowadzimy 

również spotkania adaptacyjne dla dzieci, które po raz pierwszy przekraczają próg naszego przedszkola  

- placówka pozyskuje dodatkowe środki finansowe ( mamy stałych sponsorów)  

- placówka cieszy się pozytywną opinią w środowisku  oraz dużym zainteresowaniem ( co roku lista dzieci 

oczekujących na przyjecie do Naszego przedszkola jest bardzo długa)    

W roku szkolnym 2012/2013 w przedszkolu podjęło naukę 95 dzieci ( 20 w oddziale zamiejscowym w 

Steblowie). W tym 30 absolwentów – rocznik 2006,  

2013/2014    - z ewidencji urodzeń ( rocznik 2007 i 2008 ,2009 i 2010 – 238 dzieci co daje liczbę 10 pełnych 

oddziałów przedszkolnych, w naszej placówce 4 oddziały). 

2014/2015    -  W roku szkolnym 2014/2015 do szkoły pójdą dzieci z rocznika 2007 i 2008 ( z ewidencji wynika 

, że będzie to 122 dzieci ). Do przedszkola uczęszczać będą dzieci z rocznika 2009 , 2010 ( co daje łącznie 116 

dzieci z danych ewidencji ), oraz dzieci z rocznika 2011 i 2012( z prognozy demograficznej Gminy Krapkowice 



wynika , że w 2011 roku wzrosła liczba urodzeń.) Zakładając , że liczba dzieci w oddziale przedszkolnym 

wynosi 24 należy sądzić , że wszystkie dzieci będą miały miejsce w Naszym przedszkolu. Należy dodać iż do 

naszego przedszkola uczęszczają dzieci z poza rejonu , których rodzice pracują w Krapkowicach i nie maja 

możliwości zapisania dzieci do oddziałów zamiejscowych , które są czynne od 08:00- 13:00. 

2016/2017    - Obserwując liczbę urodzeń w roku 2012 możemy przypuszczać, że wszystkie dzieci będą miały 

zapewnione miejsce w oddziałach Naszego przedszkola. 

 

Planowane zatrudnienie kadry pedagogicznej. 

W Przedszkolu Publicznym Nr 1 zatrudniona jest Kadra Pedagogiczna z wieloletnim stażem i 

doświadczeniem ( umowy na pracę na czas nieokreślony, 3 nauczycieli dyplomowanych, 3 nauczycieli 

mianowanych z wyższym wykształceniem). Także pracownicy obsługi (5,5 etatu) są pracownikami z 

długoletnim stażem, większość z nich ma powyżej 20 lat pracy, zatrudnieni również na umowy na czas 

nieokreślony.  Ogół pracowników identyfikuje się z placówka. Są to osoby otwarte, odpowiedzialne , zawsze 

służące pomocą. Traktują dzieci jak własne. 

Można stwierdzić, że placówka jest integralnym elementem środowiska , w którym jest bardzo dobrze 

postrzegana, o jej pozycji świadczy fakt , że co roku sporządzana jest lista rezerwowa, wzrasta liczba chętnych 

dzieci do Naszego Przedszkola.  

Programując funkcjonowanie przedszkola na dłuższą perspektywę czasową należy zestawić atuty, które 

wyróżniają ją spośród innych i będą decydować o roli na rynku edukacyjnym a są nimi: 

-nasze przedszkole jest bardzo małe, miłe, przytulne, wręcz doskonałe. 

- bogata oferta edukacyjna  

- koszty kształcenia w przeliczeniu na jedno dziecko są stosunkowo niskie w porównaniu z innymi  placówkami 

-szanujemy indywidualność każdego dziecka, kładąc nacisk na rozpoznawanie i realizowanie jego możliwości 

rozwojowych, zainteresowań, pasji. 

- fachowa kadra pedagogiczna i doświadczony personel techniczny 

- rodzice są zaangażowani w życie przedszkola, współorganizują tradycyjne uroczystości: Wigilie,Dzień Babci i 

Dziadka, pożegnanie przedszkola, imprezy: festyn rodzinny, Dzień Dziecka, 

- zadowolenie rodziców ( na podstawie ankiet ewaluacyjnych) 

- szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami 

- przyjazna atmosfera i pozytywny klimat  

- dobre wyposażenie w sprzęt, zabawki, pomoce dydaktyczne 

-zdrowa, smaczna domowa kuchnia 

    

 W roku szkolnym 2011/2012  uczestniczyliśmy  w realizacji  projektu UE „ Uczę się aby być szczęśliwym” 

W projektu zostały podjęte następujące zadania: 

- wydłużenie czasu pracy przedszkola oraz zajęcia dodatkowe: gimnastyka korekcyjna, zajęcia plastyczne , 

zajęcia równościowe 

- w ramach projektu przedszkole zostało doposażone w pomoce dydaktyczne  


