
 

KONCEPCJA  NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO                            

„ARKA”   O PROFILU MATEMATYCZNYM 

 

„Powiedz mi, a zapomnę,                                                    

pokaż, a zapamiętam 

 pomóż wziąć udział, a zrozumiem ” 

Konfucjusz 

MISJA: 

Każde dziecko jest dla nas ważne! Zrobimy wszystko, aby było akceptowane i czuło 

się bezpiecznie. Pomożemy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na 

świat. Dbamy i wspieramy wszystkie dzieci a w szczególności te ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. Tolerujemy tylko pozytywne zachowania i wspieramy 

każdego przedszkolaka w jego rozwoju na miarę jego możliwości.                                        

Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość, 

empatii i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko myślące logicznie z bogatą 

wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć  i myśli, otwarte 

na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych                                          

i oryginalnych rozwiązań. 

WIZJA:  

 jesteśmy przedszkolem integracyjnym o profilu matematycznym; 

 atmosfera w naszej placówce sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała    

izolacji społecznej    i nietolerancji wobec wszelkich „inności”; 

 stawiamy na rozwijanie u dzieci umiejętności matematycznych, przyrodniczych                      

i informatycznych; 

 zajęcia wychowawczo-dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych 

dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki                          

do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego 

człowieka; 

 przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa; 



 dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości; 

 wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają 

podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój; 

 przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby                                

i oczekiwania; 

 

CELE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA: 

 priorytetem naszej działalności jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci                         

w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, zmierzające do osiągnięcia 

stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej; 

 rozwijanie kompetencji matematycznych  u dzieci; 

 zapewnienie naszym przedszkolakom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, 

akceptacji i poszanowania ich praw; 

 główną ideą pracy pedagogicznej w naszej placówce jest szeroko rozumiana integracja 

dzieci zdrowych i niepełnosprawnych; 

 doskonalenie jakości pracy przedszkola poprzez ścisłą współpracę z rodzicami, 

specjalistami i środowiskiem lokalnym, poszukiwanie nowatorskich metod pracy                

z dziećmi, rozwój zawodowy nauczycieli wzbogacanie bazy oraz promowanie 

placówki; 

 wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą, tworząc przyjazną 

atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne. 

 

MODEL ABSOLWENTA: 

 świadomy swojej wartości, otwarty na świat uczeń; 

 dobrze przygotowany do podjęcia nauki w szkole; 

 znający siebie i swoje możliwości; 

 uczeń, który akceptuje odrębność innych i wykazuje  się dużą empatią; 

 rozwiązuje problemy, dążąc do sukcesu; 

 jest świadomy swojego pochodzenia i kultywuje tradycje; 

 jest dobrze rozwinięty fizycznie; 

 kieruje się logiką, przewidywaniem i analizą; 



  potrafi rozłożyć problem na drobniejsze podproblemy oraz krok po kroku dążyć do ich 

rozwiązania; 

 opanował wiele umiejętności poznawczych takich jak percepcja, abstrakcja, myślenie 

analityczne i rozwiązywania problemów. 

 

METODY 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: 

1. Metody czynne: 

-metoda samodzielnych doświadczeń, 

 -metoda kierowania własną działalnością dziecka, 

-metoda zadań stawianych dziecku, 

-metoda ćwiczeń utrwalających. 

2. Metody oglądowe: 

-obserwacja i pokaz, 

-osobisty przykład nauczyciela, 

-udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie 

utwory literackie, koncerty muzyczne, 

-wykorzystywanie nowoczesnych technologii. 

3. Metody słowne: 

-rozmowy, 

-opowiadania,  

-zagadki, 

-objaśnienia i instrukcje, 

-sposoby społecznego porozumiewania się, 



-metody żywego słowa. 

4.Nowatorskie toki metodyczne: 

 -Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów  i Animatorów KLANZA, 

-Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, 

-Opowieść ruchowa, 

- aktywne słuchanie muzyki – metoda B. Straus, 

-Gimnastyka ekspresyjna R. Labana, 

-Metoda K. Orffa-Gimnastyka rytmiczna A i M. Kniessów, 

-Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz, 

-Metoda prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, 

-elementy pedagogiki froebelowskiej, 

-dziecięca matematyka- metody aktywizujące. 

 

CELE STRATEGICZNE PRZEDSZKOLA: 

Badania pokazują, że od najmłodszych lat dzieci myślą o otaczających je przedmiotach, 

ludziach i wydarzeniach w zaskakujący sposób. Od chwili narodzin niemowlęta chłoną 

informacje o otaczającym je świecie i próbują go zrozumieć. Potrafią rozróżniać dorosłych 

(sortowanie), zauważają, że po dniu następuje noc (relacja czasowa). Roczne dziecko umie 

poprosić o więcej herbatników i będzie niezadowolone, gdy ktoś mu jeden zabierze                 

(dodawanie i odejmowanie). Dwulatek pokaże „na palcach” ile ma lat (ilość), a trzy lub 

czterolatek zbuduje wieżę z klocków i nawlecze koraliki na sznurek według określonego wzoru.                                                        

Celem edukacji matematycznej w przedszkolu jest rozwijanie zdolności do poznawania 

rzeczywistości, stawiania hipotez, logicznego rozumowania, skutecznego wykorzystania 

różnych strategii i procedur matematycznych, rozwiązywania różnych problemów.  

 

 

 



CELE STRATEGICZNE: 

 

1. Przedszkole rozwija umiejętności matematyczne u dzieci 

2. Przedszkole wspiera rozwój dzieci zdrowych oraz niepełnosprawnych  

3. Przedszkole dba o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny, społeczny i zdrowie 

emocjonalne dzieci. 

 

 Cele strategiczne    Cele szczegółowe 

 1.Przedszkole rozwija 

umiejętności matematyczne                    

u dzieci 

 

1.1 Przedszkole będzie wspomagało dzieci w rozwijaniu kompetencji matematycznych. 

1.2 Nauczyciele będą prowadzić zajęcia z kodowania i programowania.         

1.3 Nauczyciele zostaną zobligowani do brania udziału w różnorakich szkoleniach, 

warsztatach oraz konferencjach w celu podnoszenia poziomu kształcenia.  

1.4 Przedszkole zapewni swoim wychowankom zajęcia z robotyki                                              

i informatyki w celu podnoszenia jakości kształcenia. 

2. Przedszkole wspiera rozwój 

dzieci zdrowych oraz 

niepełnosprawnych 

  

2.1 Zadaniem Przedszkola jest podejście do każdego dziecka indywidualnie, 

uwzględniając jego potrzeby i możliwości. 

2.2 Przedszkole zapewni dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki  

 pobytu, zapobiegając niepożądanym zjawiskom i wypadkom. 

2.3 Nauczycielki pomagają rozwijać  podstawowe umiejętności społecznych, takie jak 

współpraca, przyjaźń, kompromis. 

2.4 Zadaniem Nauczyciela jest uczenie wrażliwości i tolerancji dla innych                               

oraz akceptowania niepełnosprawności. 

 

3.Przedszkole dba o zdrowie       

i prawidłowy rozwój fizyczny, 

społeczny i zdrowie 

emocjonalne dzieci. 

3.1 Przedszkole rozwinie sprawność i aktywność ruchową dzieci 

3.2 Dzieci wykażą się odpornością emocjonalną, przedszkole wypromuje  

       zdrowie emocjonalne. 

3.3 Dzieci będą wykazywały się umiejętnościami prospołecznymi mają  

        ukształtowaną przynależność społeczną. 

3.4 Przedszkole będzie wyrabiało nawyki higieniczne i żywieniowe u dzieci.   

   

 

                               

 

 



  WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELÓW 

Cele strategiczne Cele szczegółowe  

1. Przedszkole rozwija umiejętności 

matematyczne   u dzieci 

  

Według E. Gruszczyk-Kolczyńskiej celem edukacji matematycznej                          

w przedszkolu powinno być: 

 rozwijanie inteligencji operacyjnej, czyli wspomaganie rozwoju dziecka 

poprzez kształtowanie procesów różnicowania i klasyfikacji, 

przekształcania , umiejętności wyznaczania konsekwentnych serii, 

przewidywania wydarzeń,  po doświadczenia z zastosowaniem obranej 

jednostki pomiaru;  

 kształtowanie odporności emocjonalnej, czyli stwarzanie warunków              

do rozwoju zdolności kierowania zachowaniem umożliwiającym 

rozwiązanie zadania wymagającego wysiłku opanowania napięcia czyli: 

wdrażanie do rozumienia komunikatów, uczenie sposobów radzenia sobie 

z przeszkodami utrudniającymi wykonanie zadania, rozwijanie zdolności 

do znoszenia nadmiernych napięć emocjonalnych, 

 kształtowanie intuicji matematycznych czyli uczenie liczenia                                        

z przestrzeganiem następujących reguł: każdy liczony przedmiot dziecko 

wskazuje gestem i wymawia kolejny liczebnik, nie pomija liczonych 

przedmiotów i nie liczy podwójnie, liczebniki wymawia w stałej 

kolejności, ostatni liczebnik określa liczbę wszystkich liczonych obiektów, 

wynik liczenia nie zależy od kolejności liczenia, 

 wdrażanie do układania i rozwiązywania prostych zadań czyli zdobywanie 

umiejętności przekształcania sytuacji życiowych w zadania                                      

,,do rozwiązania”, stopniowe wdrażanie dzieci w strategie intelektualne 

potrzebne do zdobycia tej umiejętności. 

 w nauczaniu matematyki najważniejszą  rolę w nauczaniu matematyki 

odgrywają osobiste doświadczenia dziecka. 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego określa, jakie umiejętności 

powinno posiadać dziecko kończące przedszkole   i rozpoczynające naukę w szkole 

podstawowej: 

 liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego;  

  wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem                  

na palcach lub na innych zbiorach zastępczych;  



 ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami 

porządkowymi; 

 rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów 

w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów;  

  wie, na czym polega pomiar długości, i zna proste sposoby mierzenia: 

krokami, krokami, stopa za stopą; 

 zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy  w roku. 

Nauka programowania w przedszkolu: 

 świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów 

programowania do zajęć dydaktycznych; 

  podniesienie kompetencji miękkich u dzieci takich jak: rozwijanie 

algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych 

problemów, kreatywności, umiejętności pracy w zespołach, szukania 

kompromisów, optymalnych rozwiązań;- 

 oswajanie dzieci z nowoczesnymi technologiami;- rozumienie sensu 

kodowania oraz dekodowania informacji; odczytywanie uproszczonych 

rysunków, piktogramów, znaków informacyjnych;  

  przenoszenie poszerzonych kompetencji cyfrowych na codzienność celem 

przygotowania do życia w społeczeństwie informacyjnym;  

 bezpieczne korzystanie ze współczesnych rozwiązań technologii 

informacyjnej. 

Nauczyciele uczestniczą w różnego typu szkoleniach i warsztatach                       

rozwijając własne zdolności i zainteresowania: 

 systematycznie realizują treści zawarte w nowej podstawie programowej 

oraz w dostępny sposób przekazują wiedzę    i umiejętności  dzieciom;  

 pracują metodami aktywizującymi, rozwijającymi własną kreatywność                     

i twórczymi;  

  tworzą programy autorskie z zakresu edukacji matematycznej,                               

pro zdrowotnej uwzględniając dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnym;  

  



2. Przedszkole wspiera rozwój 

dzieci zdrowych oraz 

niepełnosprawnych 

 

 

 

 

 Nauczyciele powinni tak planować swoją pracę aby: 

 uwrażliwić i modelować zachowania dzieci zdrowych do niesienia pomocy 

i do traktowania dzieci niepełnosprawnych jako partnerów; 

 przekazywać dzieciom w naturalny sposób wartości takie jak, tolerancja, 

akceptacja, otwartość i wrażliwość; 

 dzieci poznawały środowisko lokalne (sklepy, osiedle, instytucje)                               

i przedstawicieli różnych zawodów; 

 wspierać przedszkolaki we wszystkich sferach (psychicznej, fizycznej, 

emocjonalnej, duchowej, moralnej, zdrowotnej), z uwzględnieniem 

indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka, integrowanie                

z grupą, rodziną, środowiskiem lokalnym. 

 

3. Przedszkole dba o zdrowie              

i prawidłowy rozwój fizyczny, 

społeczny i zdrowie emocjonalne 

dzieci 

Nauczyciele  w planach miesięcznych oraz w swojej pracy codziennej uwzględniają 

zajęcia  z tematyki zdrowotnej: 

 zdrowie fizyczne i psychiczne dziecka jest warunkiem jego prawidłowego 

rozwoju. Gwarantem zdrowia dziecka w obu aspektach jest spełnienie                       

czterech funkcji:  

 stymulacyjnej- to celowe i przemyślane zabawy, gry, zajęcia ruchowe, które 

pobudzają układ ruchu do intensywnej pracy i lepszego rozwoju, sprzyjają 

usprawnianiu i doskonaleniu czynności układu nerwowego                                        

oraz przyspieszają jego dojrzewanie; 

 adaptacyjnej- to proces rozwoju od chwili urodzenia, polega                                   

na ustawicznym przystosowywaniu się rozmieniających się warunków, 

możliwości i wymagań. Z szerokiej gamy działań wychowawczych                   

o charakterze adaptacyjnym, ujętych w programie pracy z dziećmi                    

w przedszkolu, można przykładowo wymienić: 

 z zakresu adaptacji fizycznej – hartowanie ciała, dobór odzieży do 

pory roku i rodzaju zajęć, kształtowanie odporności fizycznej. 

 z zakresu adaptacji społecznej – stopniowanie trudności na 

zajęciach, grach, zabawach; indywidualizacja, sprzyjający klimat 

psychiczny, kształtowanie osobowości; 

  profilaktycznej- dotyczy troski o prawidłowy rozwój, zdrowie                                     

i bezpieczeństwo dziecka. To zapobieganie chorobom, wadom 

rozwojowym i wypadkom; 

  kompensacyjnej- to potrzeba wnikliwej, troskliwej opieki nad dziećmi 

defektywnymi o obniżonej wartości biologicznej, wykazującymi 



odchylenia od normy zdrowia fizycznego, psychicznego                                                     

i psychofizycznego w celu ich rehabilitacji i rewalidacji oraz 

przystosowania do normalnego życia w społeczeństwie; 

 przedszkole kładzie nacisk na kształcenie umysłu i umiejętności 

praktycznych z uwzględnieniem indywidualnej aktywności dziecka; 

 każda z grup wiekowych dodatkowo powinna realizować projekty                           

z zakresu profilaktyki zdrowia; 

 nauczyciele są zobligowani do organizowania wycieczek terenowych; 

 dzieci powinny brać udział w zawodach sportowych, aby poznać zasadę fair 

play oraz  radzenia sobie z sytuacjami stresowymi; 

 w każdej grupie wiekowej powinny być prowadzone dodatkowe zajęcia 

metodami twórczymi:   Labana,  Sherborne, Dziamskiej. 

 

  

 

WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI 

Zadowolenie rodziców z działalności przedszkola jest równie ważne jak zadowolenie 

dzieci. Obserwują oni działania przedszkola, oceniają je, dostarczają informacji zwrotnej                           

o jakości pracy. Podstawowym celem tej współpracy jest to, aby rodzice czuli swój sprawczy 

wpływ na działalność przedszkola a ich opinie, propozycje zostały wysłuchane i spełnione                    

w ramach możliwości. 

W zakresie realizowania współpracy podejmowane będą działania: 

 otwarta i sprzyjająca dobrej komunikacji postawa dyrektora i całej kadry 

pedagogicznej; 

 diagnozowanie oczekiwań rodziców odnośnie pracy przedszkola i wyrażanie opinii 

rodziców o pracy przedszkola poprzez badania ankietowe; 

 spotkania organizacyjne; 

 informowanie rodziców o istotnych działaniach podejmowanych w przedszkolu, 

informowanie o efektach tych działań poprzez ogłoszenia, zebrania, informacje 

umieszczane na stronie internetowej przedszkola; 

 przekazywanie fachowej wiedzy poprzez szkolenia i spotkania, organizowanie spotkań 

ze specjalistami, organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 



 zorganizowanie szczególnej formy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych; 

 organizowanie różnych form szkoleń z zakresu zagadnień pedagogicznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, uwzględnianie potrzeb rodziców w zakresie szkoleń; 

 organizowanie uroczystości i imprez, wspólnie z rodzicami; 

 pokazywanie specyfiki pracy pedagogicznej z dziećmi i ich umiejętności poprzez 

organizowanie otwartych zajęć z dziećmi; 

 pozyskiwanie rodziców do współpracy w celu organizowania interesujących zajęć            

z dziećmi. 

WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM: 

 organizacja konkursów międzyprzedszkolnych i udział w konkursach organizowanych 

przez inne placówki; 

 publikacja osiągnięć na łamach prasy; 

 kreowanie  pozytywnego  wizerunku  placówki  -  stosowanie  różnorodnych  form 

promocji przedszkola w środowisku – organizowanie uroczystości i przedsięwzięć; 

 poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą  

na rzecz dzieci; 

 współpraca z takimi instytucjami jak: 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Chełmie; 

 Komenda Miejska Policji; 

 Komenda Straży Pożarnej; 

 Jednostka Wojskowa w Chełmie; 

 Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii                                              

i Języków Obcych  „ARKA”; 

 Niepubliczna Szkoła  Podstawowa dla Dzieci  i Młodzieży Niepełnosprawnej 

ARKA NASZ DOM 

 Ośrodek Edukacyjno-Muzealny w Brzeźnie; 

 Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Chełmie; 

 Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie; 

 Chełmski Dom Kultury w Chełmie; 

 Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie; 

 

 



MONITORING I OKRESOWA EWALUACJA 

 

Koncepcja będzie wdrażana poprzez realizację zadań określonych w: 

 planie nadzoru dyrektora przedszkola, 

 miesięcznych planach pracy nauczycieli, 

 programie edukacji ekologicznej, 

Koncepcja pracy przedszkola monitorowana będzie poprzez: 

 okresowe analizy podejmowanych działań (semestralne i roczne sprawozdania) 

 działania podejmowane przez dyrektora przedszkola w ramach nadzoru 

pedagogicznego, 

Dalsza praca nad  koncepcją i jej ewaluacja: 

 każdy pracownik pedagogiczny i obsługi zna koncepcję, 

 zmiany w tekście będą nanoszone przy udziale całego zespołu nauczycielskiego, 

 raz w roku podjęta będzie dyskusja na temat ewentualnych poprawek oraz 

wprowadzenie koniecznych zmian, 

 po zakończeniu każdego roku - sprawdzenie realizacji celów, wprowadzenie 

koniecznych zmian, ocena stopnia zaangażowania osób odpowiedzialnych 

  po zakończeniu realizacji całej koncepcji - ocena efektów realizacji koncepcji, 

wnioski do planowania pracy w latach następnych. 

 


