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„Wszystkiego, co naprawdę trzeba
wiedzieć, nauczyłem się
w przedszkolu - o tym jak żyć, co robić,
jak postępować, współżyć z innymi,
patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć
i wyobrażać sobie lepszy świat”
Robert Fulgham
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Uzasadnienie przystąpienia do konkursu
Decyzję o przystąpieniu do konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola podjęłam
biorąc pod uwagę swoje doświadczenie zawodowe, jako nauczyciel wychowania
przedszkolnego oraz nauczyciel na stanowisku dyrektora. W Miejskim Przedszkolu Nr
20 pracuję 33 lata. 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
personel.
Podsumowując 10-letnią pracę na stanowisku dyrektora należy powiedzieć, że były to
lata inspirujące, efektywne, pełne twórczej, aktywnej pracy. Nauczyciele podnosili swoje
kwalifikacje na studiach podyplomowych, kursach, uzyskiwali kolejne szczeble awansu
zawodowego. Opracowali i wdrażali programy autorskie, innowacje.
Mijająca kadencja obfitowała w różnorodne przedsięwzięcia.

Nowa szatnia z kolorowymi szafkami

W 2013 roku Rada Miasta nadała
przedszkolu nazwę „Przedszkole
pod Topolą”. Od tego czasu
rozpoczęliśmy
budowę
świadomości i rozpoznawalności
naszej marki. Dzięki sponsorom hol
przedszkola i drzwi wejściowe
zyskały
nowy
wizerunek
tematycznie związany z nazwą
przedszkola.
Na
budynku
przedszkola znajduje się tablica
z nazwą i logo przedszkola.

Również nazwy innowacji i projektów realizowanych w przedszkolu są związane z
nazwą przedszkola, np.: Biesiada pod Topolą, Akademia pod Topolą, Kącik wędrującej
książki pod Topolą, Mały Europejczyk w przedszkolu pod Topolą, Bieg pod Topolą i inne
Dbamy też o komunikację z otoczeniem. Jestem administratorem strony internetowej
przedszkola WWW.przedszkole20.zgora.pl oraz strony na portalu społecznościowym
www.facebook.com/przedszkole20podtopola/.

Ważnym wydarzeniem w życiu przedszkola był
Jubileusz 40-lecia przedszkola. Zaangażowanie
personelu, dzieci i rodziców w jego organizację,
wpłynęło nader pozytywnie na budowę relacji w
naszej malej społeczności. Przedszkole jest
gospodarzem cyklicznej imprezy pod nazwą
„Biesiada pod Topolą” pod patronatem Miasta
Zielona Góra i Nadleśnictwa Zielona Góra oraz
projektu "Młody ogrodnik". Biesiada pod Topolą i
Akademia pod Topolą to są nasze sztandarowe
projekty, które wyróżniają nas w środowisku.

Biesiada pod Topolą - 2018 r.
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Jako element budowy marki traktujemy organizację imprez własnych, ale też udział w
przedsięwzięciach zewnętrznych. Bierzemy udział w imprezach organizowanych przez
miejskie szkoły, przedszkola, organizacje, instytucje.
Dwukrotnie wygraliśmy Przegląd
Dopingu Falubazu według mojego
scenariusza a w bieżącym roku
zajęliśmy III miejsce i nagrodę- rejs
statkiem po Odrze.

Nasze przedszkolaki podczas Przeglądu Dopingu Falubazu

W przedszkolu prężnie działa Rada
Rodziców. Rodzice angażują się w
organizację imprez, uroczystości,
kierma-szów, festynów, konkursów,
akcji. Przygotowują dla dzieci
teatrzyki, piszą i czytają bajki.

Braliśmy udział w projekcie MEN pn. „Moje kompetencje - Twój sukces”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Były to szkolenia dla rady
pedagogicznej oraz opracowanie i realizacja projektu rozwijającego kompetencje
językowe dzieci.
Jesteśmy laureatem V edycji konkursu "Mały grant dla zrównoważonego rozwoju"
organizowanego przez Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA. Pozyskane środki w
kwocie 1500,00zł przeznaczyliśmy na zakup karmników, budek lęgowych, poidełek dla
ptaków, koszy na śmieci do segregacji odpadów do ogrodu przedszkolnego oraz
narzędzi ogrodniczych, lup, mikroskopów dla dzieci. Dzieci uczestniczyły w zajęciach
edukacyjnych- ekolekcjach prowadzonych przez nauczycieli, rodziców i pracowników
ZGK.
Za udział w projektach otrzymaliśmy certyfikaty. Są to: Ogólnopolska Kampania Postaw
na rodzinę, Mały Miś w świecie wielkiej literatury pod patronatem Rzecznika Praw
Dziecka, Bezpieczna Firma, Wędrująca książka.
Dzięki przemyślanemu wykorzystaniu
środków
budżetowych,
budynek
przedszkola zyskał nowe oblicze.
Odnowione
zostały
podłogi,
pomalowane
sale
zabaw,
zmodernizowano
plac
zabaw.
Doposażono sale i pomieszczenia o
nowy sprzęt zapewniając tym samym
dzieciom i personelowi bezpieczne
warunki sprzyjające funkcjonowaniu
przedszkola. Były to między innymi:
Zakończenie roku Akademii pod Topolą
komputer, drukarka, szafy, meble,
zabawki na plac zabaw, sprzęt kuchenny i gospodarczy, tablica multimedialna, szafki
metalowe do szatni.
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Z pozyskanych przeze mnie środków pozabudżetowych został doposażony plac zabaw,
zakupiono 10 ławek do ogrodu, zamontowano płytki ceramiczne w holu przedszkola i na
schodach, zakupiono krzesełka do sal zabaw, projektor, zabawki, stroje dla dzieci, koszulki
z logo przedszkola dla dzieci i personelu, ziemię do ogrodu, Nowy baner, tablica, okleina
drzwi i aranżacja holu przedszkola tematycznie związane są z nazwą i logo przedszkola,
Pozyskaliśmy od sponsorów 5 głośników bluetooth, laminarkę, bindownicę i inne
darowizny.
Dodatkowym impulsem, który zmobilizował mnie do przystąpienia do konkursu na
stanowisko dyrektora przedszkola nr 20 były wyniki kontroli. Uzyskałam wyróżniającą
ocenę pracy w wyniku kontroli organu nadzorującego w porozumieniu z organem
prowadzącym. Ewaluacja zewnętrzna wykazała, że przedszkole charakteryzuje się
wysoką jakością podejmowanych działań. Nie stwierdzono również nieprawidłowości
podczas kompleksowej kontroli Biura Audytu.
Wszystkie te oceny, upewniły mnie w tym, że sprawdzam się na stanowisku dyrektora, że
powierzone obowiązki wypełniam rzetelnie i zgodnie z prawem. Zdaję sobie sprawę, że nie
jest to jedynie mój sukces, jest to sukces 25 osób, które grają w jednej drużynie i strzelają
do jednej bramki. W trakcie wypełniania obowiązków dyrektora, przekonałam się, że
zawsze mogę liczyć na pomoc i współpracę całego personelu. Jestem pewna, że
wszystkim pracownikom, tak jak mi zależy na wysokiej jakości pracy przedszkola, na dobrej
opinii w środowisku.
Przed przystąpieniem do
przygotowania koncepcji
funkcjonowanie i rozwoju
Miejskiego Przedszkola
Nr 20, dokonałam oceny
stopnia
realizacji
koncepcji na lata 20142019. Uzyskane wyniki
posłużyły do określenia
kierunków dalszej pracy.
Wykorzystałam również
ankietę dla personelu
Cały zespół wraz ze wszystkimi dziećmi.

i rodziców pod nazwą „„Moje przedszkole”. Koncepcja Funkcjonowania i Rozwoju
Miejskiego Przedszkola Nr 20 im. "Przedszkole pod Topolą" na lata 2019 - 2024 została
opracowana jako kontynuacja koncepcji na lata 2014-2019 w oparciu o propozycje,
sugestie dzieci, rodziców, nauczycieli i personelu obsługi. Jej treść jest obrazem rozmów,
słuchania i obserwacji
Jestem pewna, że moja wiedza, umiejętności, doświadczenie, kompetencje,
zaangażowanie, znajomość środowiska oraz pasja zawodowa pozwolą mi nadal realizować
marzenia o przedszkolu przyjaznym dziecku i rodzinie ściśle związanym ze środowiskiem
lokalnym.
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Przedszkole przyjazne dziecku i rodzinie
ściśle związane ze środowiskiem lokalnym:

Priorytety działalności Miejskiego Przedszkola Nr 20
Opracowana przeze mnie Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Miejskiego Przedszkola
Nr 20 przedstawia przedszkole przyjazne dziecku i rodzinie, ściśle związane ze
środowiskiem lokalnym. Prezentuje wizję przedszkola jako sprawnie funkcjonującej
placówki, zapewniającej bezpieczeństwo i godne warunki dzieciom i pracownikom,
bogato wyposażonej w sprzęty oraz środki dydaktyczne, działającej w środowisku,
współpracującej z rodzicami, innymi placówkami i władzami.
Jako dyrektor do swoich najważniejszych zadań, do priorytetów działalności Miejskiego
Przedszkola Nr 20 zaliczam:

1 Przedszkole
Wspieranie nauczycieli w podnoszeniu kwalifikacji, doskonaleniu form i metod pracy,
zdobywaniu kolejnych stopni awansu zawodowego. Włączanie personelu pomocniczego
do pracy z dzieckiem i dla dziecka, podnoszenie jego świadomości z zakresu
bezpieczeństwa, żywienia oraz pedagogiki i psychologii. Wzmacnianie poczucia własnej
wartości w każdym pracowniku co wymiernie przekłada się na wyniki pracy.
Wzbogacanie bazy materialnej przedszkola.

2 Dziecko
Wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci. Realizacja podstawy programowej wychowania
przedszkolnego. Stwarzanie atmosfery zapewniającej dzieciom poczucie bezpieczeństwa
i akceptacji, wspieranie i ukierunkowywanie dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem,
wyrównywanie deficytów rozwojowych, rozwijanie zdolności, pobudzanie zainteresowań;
zapewnienie dobrego przygotowania do szkoły. Wypracowanie w dzieciach umiejętności
uczenia się i kształcenia nowych umiejętności.

3 Rodzina
Aktywna współpraca z rodzicami to rzeczywisty wpływ rodziców na funkcjonowanie i
rozwój przedszkola. Zintegrowanie działań wychowawczych domu rodzinnego i
przedszkola pozwoli na osiągnięcie podstawowych celów. Pogłębianie współpracy z
rodzicami poprzez poszukiwanie nowych, ciekawych i aktywizujących form współpracy,
np.: warsztaty, zajęcia pokazowe, dni otwarte, wspólne imprezy, uroczystości, teatrzyki,
festyny, konkursy rodzinne i inne. Podnoszenie świadomości rodziców jako partnerów w
procesie edukacji swoich dzieci.

4 Środowisko lokalne
Aktywna współpraca ze środowiskiem lokalnym. Udział w konkursach organizowanych
przez inne placówki. Organizacja imprez w przedszkolu. Współpraca ze żłobkami,
przedszkolami, szkołami. Wspólne rady pedagogiczne nauczycieli. W celu objęcia dzieci
i rodziców opieką psychologiczno-pedagogiczną i medyczną- aktywna współpraca z
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, z lekarzem, stomatologiem, ratownikiem
medycznym.
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Precyzyjne określenie terminu realizacji zadań przedstawionych
w koncepcji, przypadających w okresie 5-letniej kadencji
Społeczność przedszkolną tworzą dzieci, rodzice, nauczyciele i pracownicy administracyjnoobsługowi. Wszystkim przyświeca cel, jakim jest dobro dziecka. Dlatego powodzenie
koncepcji wiążę ze stworzeniem atmosfery zrozumienia, życzliwości, wzajemnego szacunku i
wspierania w działaniach i dążeniach. Ważne jest aby nauczyciele dbali o swój rozwój
zawodowy dokształcając się na różnorodnych kursach, studiach podyplomowych,
warsztatach.

1 Przedszkole
Lp.

Zadanie

Realizacja

1.

Diagnozowanie potrzeb oraz aktualizacja Planu doskonalenia
zawodowego nauczycieli. Wspomaganie nauczycieli poprzez
organizację szkoleniowych rad pedagogicznych, warsztatów,
spotkań z nauczycielami z innych placówek. Wspieranie
nauczycieli w osiąganiu kolejnych stopni awansu zawodowego.

2019-2024

2.

Doskonalenie przez nauczycieli umiejętności posługiwania się
językiem obcym, zdobywaniu certyfikatów i uprawnień do
nauczania języka obcego.

2019-2024

3.

Podnoszenie przez nauczycieli kwalifikacji. Udział w szkoleniach
z zakresu metod wspomagających rozwój dzieci (R. Labana, K.
Orfa, W. Sherborne, Howarda Gardnera, Klanza i inne)) i innych
według potrzeb przedszkola. Dofinansowywanie doskonalenia
nauczycieli

2019-2024

4.

Pedagogizacja personelu pomocniczego podczas rozmów,
zebrań, szkoleń. Aktywny udział personelu w życiu grupy.

2019-2024

Przygotowywanie przez personel kuchenny posiłków
smacznych i zdrowych, estetycznie podanych. Włączanie dzieci
w proces przygotowywania posiłków z wykorzystaniem
własnych hodowli.

2019-2024

Udział pracowników kuchni i intendenta w szkoleniach
dotyczących żywienia dzieci w wieku przedszkolnym.

2019-2024

5.

6.
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7.

"Ciekawe inicjatywy"- Wykorzystanie talentów, dodatkowych
kwalifikacji, zainteresowań personelu w organizacji pracy,
wystroju przedszkola, rozwijaniu zainteresowań dzieci.

2019-2024

8.

Stwarzanie dzieciom i personelowi bezpiecznych warunków
zabawy i pracy. Przeprowadzanie remontów, doposażenie
w sprzęt, pielęgnacja ogrodu przedszkolnego. Wyposażenie
kącików zainteresowań.

2019-2024

"Ogród przedszkolny polem doświadczania świata". Uprawa
warzyw, ziół, krzewinek; sianie, plewienie, oznakowanie; prace
porządkowe; obserwacja świata przyrody; zabawy- w ogrodzie
czytamy, malujemy, liczymy, ćwiczymy, śpiewamy.

2019-2024

9.

10.

Doposażanie gabinetu terapii logopedycznej i pedagogicznej
oraz sal zabaw.

2019-2024

11.

Wdrożenie projektu "Rowerkiem do przedszkola"- montaż
stojaków na rowery.

2019-2024

12.

"Bezpiecznie pod Topolą"- organizacja kursów pierwszej
pomocy dla dzieci i personelu, próbnych ewakuacji, spotkań z
policjantem, strażakiem.

2019-2024

"Drzewko szczęścia od Przedszkola pod Topolą"- hodowla roślin
doniczkowych, obdarowywanie nimi gości oraz absolwentów
przedszkola.

2019-2024

14.

"Nasze sukcesy"- Eksponowanie w hollu przedszkola
dyplomów, certyfikatów, podziękowań świadczących o
osiągnięciach dzieci.

2019-2024

15.

"Bajka pod Topolą"- współpraca z lokalnym wydawnictwem
planującym wydanie serii książek dla dzieci.

2019-2024

13.
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2 Dziecko
Najważniejszym ogniwem społeczności przedszkolnej jest dziecko. To wokół dziecka toczy
się całe przedszkolne życie. Wszyscy pracownicy dbają o to, aby było ono bezpieczne,
szczęśliwe, aby rozwijało swoje zdolności, rozbudzało zainteresowania. Podstawową formą
działalności dziecka jest zabawa. Najwięcej dziecko zdobywa umiejętności i wiadomości
podczas działania, podczas bezpośrednich kontaktów. Przedszkole to miejsce radosnej
zabawy, twórczej aktywności, optymistycznego myślenia i działania.

Lp.

Zadanie

Realizacja
2019-2024

1.

Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci
poprzez bogatą ofertę zajęć, zabaw, konkursów, warsztatów.

2.

Wzbogacanie kącików zainteresowań w salach zabaw w celu
poszukiwania talentów i uzdolnień dzieci oraz tworzenia
warunków do ich efektywnego rozwoju. Ruchome kąciki
tematyczne.

2019-2024

3.

Realizacja podstawy programowej. Przygotowanie dzieci do
podjęcia zadań szkolnych. Aktywna współpraca ze szkołą:
spotkania, wspólne imprezy, lekcje pokazowe. Śledzenie losów
absolwentów.

2019-2024

"Jestem ciekawy świata"- Rozbudzanie zainteresowań światem
społeczno-przyrodniczym poprzez bezpośredni kontaktspacery i wycieczki do sklepu, piekarni, apteki, krawcowej,
biblioteki, weterynarza, straży pożarnej, , do parku, do
gospodarstwa agroturystycznego, skansenu, ogrodu
botanicznego, mini zoo, muzeów, do lasu, nad jezioro.

2019-2024

4.

2019-2024

5.

Rozwijanie kompetencji językowych dzieci- ćwiczenia narządów
mowy, nauka wierszyków logopedycznych, słuchanie bajek i
inne.

6.

"Klub wędrującej książki pod Topolą"- Rozwijanie zainteresowań
książką, wyrabianie nawyków.

2019-2024

7.

"Gość w przedszkolu"- Przygotowanie dziecka do życia w
społeczeństwie- organizacja spotkań z przedstawicielami
różnych zawodów, bezpośredni kontakt, rozmowa: policjant,
strażak, leśnik, górnik, lekarz, pszczelarz i inni.

2019-2024
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8.

Realizacja autorskich projektów edukacyjnych: „Jestem już
przedszkolakiem”- adaptacja dziecka 3-letniego do przedszkola,
Edukacja Regionalna „Mój mały świat”, „Gimnastyka buzi
i języka”, „Edukacja ekologiczna w przedszkolu”, Rozwój
edukacji ruchowej- „W zdrowym ciele zdrowy duch”,
„Bezpieczny przedszkolak”.

2019-2024

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem treści pedagogiki Marii
Montessori, która poprzez przeżywanie, doświadczanie,
odkrywanie i badanie otaczającej rzeczywistości jest zgodna
z naturalną dziecięcą ciekawością świata.

2019-2024

10.

"Pogotowie wychowawcze"- w ramach zespołu zadaniowego
wspólne wypracowywanie skutecznych metod rozwiązywania
problemów wychowawczych. Objęcie dzieci pomocą
psychologiczno-pedagogiczną (terapia logopedyczna, terapia
pedagogiczna)- wspieranie dzieci z dysfunkcjami oraz wybitnie
uzdolnionych.

2019-2024

11.

"Na sportowo czas spędzamy i o zdrowie swoje dbamy"cykliczna organizacja Biegu pod Topolą, działania w ramach
projektu Zdrowy i wysportowany przedszkolak.

2019-2024

Edukacja językowa "Mały Europejczyk pod Topolą", "Angielskie
zabawy" w ramach Akademii pod Topolą, opracowanie
innowacji pedagogicznej "Miś Paddington pod Topolą".
Wysłanie listu do królowej brytyjskiej.

2019-2024

13.

"Różni a tacy sami"- innowacja - kształtowanie pozytywnej
relacji pomiędzy osobami zdrowymi i niepełnosprawnymi.

2019-2024

14.

"Dziecko w sieci"- bezpieczne wprowadzanie dzieci w świat
komputerów, internetu.

15.

Warsztaty psychologiczno-pedagogiczne: "Emocje- moje
radości i smutki", "Chcę żyć zdrowo i bezpiecznie" , "Pięknie
mówimy i dobrze się bawimy", "Kolorowa podróż w Krainę
Emocji", "Kiedy Pani Złość przychodzi z wizytą" i inne.

9.

12.

2019-2024

2019-2024
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3 Rodzina
W ostatnich latach zmienia się rola rodziców w edukacji, wyraźnie wzrosła ich ranga.
Podstawą dobrych relacji w przedszkolu jest dialog pomiędzy wszystkimi osobami, które
uczestniczą w jego życiu. Dialog z prawem współdziałania i współdecydowania angażuje
mocno rodziców w życie przedszkolne, zbliża do dziecka, wspiera w wychowywaniu
dzieci.

Lp.

Zadanie

Realizacja

1.

Organizacja zebrań z rodzicami, „godzin wychowawczych”,
warsztatów, zajęć otwartych, udostępnianie biblioteczki
przedszkolnej.

2.

Zawarcie kontraktu z rodzicami w celu określenia wzajemnych
oczekiwań, zaproszenia do dialogu.

początek
roku
szkolnego

3.

"Zawsze razem"- Aktywny udział rodziców i dziadków w
przygotowaniu i przebiegu imprez (andrzejki, mikołajki,
kiermasz, festyn), uroczystości (Pasowanie na przedszkolaka,
Jasełka, dzień Babci i Dziadka, Mamy i Taty, Bieg pod Topolą).

2019-2024

4.

"Przygody topolowej rodziny"- integracja dzieci i rodziców z
przedszkolem poprzez tworzenie opowieści w formie książki o
przygodach maskotek grupowych podczas odwiedzin w
domach dzieci.

2019-2024

5.

"Akademia pod Topolą"- Prowadzenie przez rodziców zajęć w
ramach modułów typu: „Fizyka dla Smyka”, „Prawa dziecka”,
„Bieg po zdrowie”, "Moja rodzina", „Angielskie zabaw”, „4 pory
roku w ogrodzie”, "Lubię książki", "Zdrowy ząbek", "Doktor pod
Topolą", "Farmacja", "Koki, loki, irokezy", "Zabawy z krecikiem",
"Lubię pomagać", "Podatki", "Ekonomia" i inne.

6.

Aktywizacja i pedagogizacja rodziców poprzez działania
w ramach „Akademii pod Topolą”: spotkania z psychologiem,
pedagogiem, przygotowanie przez rodziców teatrzyku dla
dzieci. Prelekcje rodziców.

2019-2024

7.

Rodzinne konkursy plastyczne: Dyniowe straszydła, Młody
ogrodnik oraz inne.

2019-2024

2019-2024

2019-2024
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8.

9.

"Rodzice z nauczycielami- dzieciom"- cykliczne
przygotowywanie bajki dla dzieci.

"Razem z rodzicami"- czytamy, biegamy, ćwiczymy, tańczymy,
malujemy, gotujemy. Włączanie rodziców w różne aktywności
przedszkolne wykorzystując ich zamiłowania i pasje.

2019-2024

2019-2024

10.

"Rodzice piszą"- przygotowywanie przez rodziców treści na
stronę internetową do mediów społęcznosciowych, do
newslettera.

11.

Wspomaganie rodziców poprzez kolportaż opracowanych przez
nauczycieli okolicznościowych broszurek: Wierszyki
2019-2024
logopedyczne, Bezpieczny internet, Terapia pedagogiczna,
Poradnik logopedyczny, Prawidłowy chwyt pisarski, Zauważ
autyzm, Angielskie słówka i inne.

12.

"Co słychać pod Topolą czyli wiadomości, aktualności,
ploteczki"- wydawanie gazetki przedszkolnej.

2019-2024

13.

"Zdrowa dieta najlepsza dla małego człowieka"- warsztaty
kulinarne, wydanie książki kucharskiej "Zdrowego
przedszkolaka", zbioru ulubionych przepisów dzieci, rodziców,
personelu i przyjaciół przedszkola.

2019-2024

2019-2024
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4. Środowisko lokalne
Najbliższe środowisko przedszkolaka to rodzina, przedszkole, dalej- osiedle, miasto, kraj.
Jedną z podstawowych funkcji publicznej placówki jest uspołecznianie, czyli
wprowadzanie dziecka w życie społeczne. Dobre kontakty ze środowiskiem to również
promocja placówki.

Lp.

Zadanie

Realizacja

1.

Organizacja dni otwartych, kiermaszów, festynów.

2019-2024

2.

„Biesiada pod Topolą”- konkurs piosenki dla miejskich
przedszkoli.

corocznie

3.

"Młody ogrodnik"- projekt, którego zadanie polega na
wyhodowanie rośliny z cebulki.

2019-2024

4.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną:
cykliczne spotkania specjalistów z rodzicami na temat: „Jak
wychować dziecko”, „Jak pomóc dziecku w osiągnięciu
sukcesu” „Rola rodziców w przedszkolu”, itp.

2019-2024

5.

Wręczanie Kafla dla Przyjaciela Przedszkola pod Topolą.

2019-2024

6.

Współpraca ze żłobkiem, przedszkolami, szkołami: udział we
wspólnych imprezach, wzajemne odwiedziny.

2019-2024

7.

Nawiązanie współpracy z przedszkolami noszącymi nazwę
„Przedszkole pod Topolą”.

2019-2024

Bieżąca prezentacja osiągnięć dzieci na stronie internetowej,
facebooku, Instagramie w newsletterze, w gazetce
przedszkolnej „Wiadomości, aktualności, ploteczki”, w kronice,
na tablicy ogłoszeń.

2019-2024

Udział w konkursach, przeglądach tanecznych, teatralnych,
piosenki, recytatorskich i in. organizowanych przez miejskie
przedszkola i szkoły, np. "Nasz wspólny region", "Słoneczne
rytm"y, a także w warsztatach integracyjnych dla 6-latków w
szkołach podstawowych

2019-2024

Udział dzieci w imprezach, których organizatorami są miejskie
instytucje, organizacje, np.: Parada Przedszkolaka, Szukanie
Zajączka, Przegląd Dopingu Falubazu i inne.

2019-2024

8.

9.

10.
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Źródła finansowania działalności, z uwzględnieniem kwot i źródeł
zewnętrznych
Miejskie Przedszkole Nr 20 im. „Przedszkole pod Topolą” jest jednostką budżetową, której
działalność jest finansowana z budżetu Miasta Zielona Góra. Podstawą funkcjonowania
przedszkola jest plan finansowy. Funkcjonowanie przedszkola wymaga dużych nakładów
finansowych. Dlatego tak ważne jest oprócz dotacji otrzymywanych z Urzędu Miasta
dodatkowe pozyskiwanie środków pozabudżetowych. Dodatkowe źródła finansowania
zwiększą możliwości rozwoju przedszkola i umożliwią realizację zadań przewidzianych w
koncepcji. Jako dyrektor planuję następujące źródła dodatkowego finansowania
przedszkola:

Lp.

Planowane dodatkowe źródła dochodów

Kwota
(rocznie)

1.

Dobrowolne wpłaty rodziców na konto Rady Rodziców.

12.000

2.

Kwestowanie podczas kiermaszów, festynów.

5.500

3.

Loteria fantowa

2 000

4.

Skup surowców wtórnych: kasztany, makulatura, nakrętki.

5.

Darowizny, współpraca z firmami i osobami fizycznymi.

6.

Pozyskiwanie środków z realizacji projektów zewnętrznych

Razem

500
2 000
3 000

25 000
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Program optymalizacji wydatków przedszkola
Wysokość otrzymywanych do dyspozycji środków finansowych jest przeważnie
niewystarczająca na wszystkie potrzeby. Dlatego też zadaniem dyrektora jako dobrego
gospodarza jest optymalne ich wykorzystanie i zarządzanie nimi w taki sposób, aby
zapewnić normalne funkcjonowanie placówki. W ramach programu optymalizacji
wydatków przedszkola przewiduję:

1.

Dobrze opracowany plan finansowy. Prawidłowe i przemyślane dysponowanie
środkami finansowymi z uwzględnieniem najważniejszych potrzeb przedszkola.
Przenoszenie środków z paragrafów, w których mamy oszczędności na te, gdzie
istnieją braki.

2.

Plan zastępstw doraźnych. Obniżenie liczby godzin zastępstw doraźnych do
aktualnych potrzeb- łączenie grup w okresie niskiej frekwencji, skrócenie czasu
pracy oddziału.

3.

Racjonalne korzystanie z wody, energii elektrycznej i cieplnej, telefonów, materiałów
biurowych. Oszczędne gospodarowanie środkami czystości. Efektywne korzystanie
ze sprzętów i wyposażenia.

4.

Wykonywanie drobnych prac naprawczych, remontowych i konserwacyjnych przez
pracowników z wykorzystaniem ich kwalifikacji i zakresu obowiązku.

5.

Negocjowanie umów z firmami świadczącymi usługi na rzecz przedszkola
(konserwacja sprzętu, przegląd instalacji wentylacyjnej, elektrycznej, gazowej,
badania lekarskie i inne).

6.

W celu uzyskania korzystnych cen, przed zamawianiem usług, dostaw, robót
budowlanych, przed dokonaniem zakupów, stosowanie przepisów ustawy Prawo
Zamówień Publicznych oraz Regulaminu wydatkowania środków do 30 000 euro.

7.

Darowizny wzbogacające przedszkole w nowy sprzęt.

8.

Roboty wykonane przez rodziców.

9.

Wykorzystywanie technologii budowlanych w celu optymalizacji wydatków
związanych z energią cieplną (termomodernizacja budynku).
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Sposób zarządzania i rozwoju bazy oraz wyposażenia przedszkola
Sprawnie działający system zarządzania przedszkolem umożliwi właściwe planowanie i
realizację wszystkich działań zgodnie z obowiązującym prawem. Pragnę, aby przedszkole
zarządzane przeze mnie charakteryzowało się wysokim poziomem wychowawczym i
dydaktycznym, było nowoczesne pod względem bazy i metod pracy, było przyjazne i
bezpieczne dla wychowanków, ich rodziców i personelu. Jako dyrektor pragnę być
dobrym menadżerem. Zdaję sobie sprawę, że niektóre zadania będę musiała delegować.
Uważam, że najważniejsza jest współpraca całego personelu, zaangażowanie, wspieranie
się, uzupełnianie. Zgrany zespół to drużyna, która strzela gole do jednej bramki. Jestem
osobą otwartą na wszelkie propozycje mające na celu dobro zespołu i powodzenie firmy.
Potrafię inspirować ludzi do podejmowania działań i udziału w różnych
przedsięwzięciach.Jestem konsekwentna i wymagająca, w pierwszej kolejności od siebie
a dopiero później od innych. Nie obawiam się trudnych zadań i przedsięwzięć.
Do swoich najważniejszych zadań w zakresie sposobu zarządzania, rozwoju bazy i
wyposażenia zaliczam:

I. Zarządzanie
1. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego.
2. Motywowanie pracowników poprzez jawny i powszechnie akceptowany
system oceny pracy i nagradzania. Częściowe finansowanie dokształcania.

3. Wdrażanie i monitorowanie kontroli zarządczej- podejmowanie działań

zmierzających do realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem,
efektywny, oszczędny i terminowy.

4. Współpraca z organami przedszkola- radą pedagogiczną, radą rodziców
polegająca na wzajemnym uzupełnianiu się, wspieraniu.

5. Założenie

stowarzyszenia
na
rzecz
przedszkola
w
celu
pozyskiwaniapozabudżetowych środków finansowych, w tym ubiegania się o
granty, dotacje, dofinansowania

6. Współpraca z organem nadzoru pedagogicznego- Kuratorium Oświaty:
realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego, sprawowanie
nadzoru pedagogicznego, udział w naradach, konferencjach.

7. Współpraca z organem prowadzącym- Miastem Zielona Góra: realizacja
zarządzeń Prezydenta i uchwał Rady Miasta, przestrzeganie dyscypliny
budżetowej, przygotowywanie sprawozdań, udział w naradach, szkoleniach.

II. Promocja
1. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym poprzez organizację dni
otwartych, festynów, kiermaszów.

2. Uaktualnienie folderu reklamowego
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3. Comiesięczne wydawanie gazetki przedszkolnej "Co słychać pod Topolą czyli
aktualności, wiadomości, ploteczki".

4. Stała aktualizacja strony internetowej, bieżące wpisy na facebooku.
5. Newsletter przedszkola- cykliczne wydawanie.
6. Założenie konta na Instagramie.
7. Plakaty reklamowe- nabór do przedszkola, organizacja imprez otwartych dla
środowiska.

8. Cykliczna organizacja konkursu piosenki pt. „Biesiada pod Topolą” oraz
projektu "Młody ogrodnik". Udział w imprezach organizowanych przez inne
placówki.

9. Organizacja jubileuszu 45-lecia placówki.
. Upowszechnianie logo, nazwy, adresu przedszkola - tablice informacyjne,
10.
koszulki, kamizelki, transparenty.

11. Współpraca z mediami- prasą, radiem.
III. Baza
1. Kontynuowanie

dalszych

remontów,

modernizacji

(termomodernizacja

budynku).

2. Realizacja nakazów PSP (zabezpieczenie przed zadymieniem klatek
schodowych), PPSSE (Sanepid: remont zaplecza kuchennego).

3. Wdrażanie technologii informatycznych, zakup komputerów, oprogramowania.
4. Wzbogacanie placówki w zabawki, pomoce dydaktyczne, meble, sprzęt
gospodarczy, wyposażenie kuchni.

5. Aktywne

poszukiwanie
pozabudżetowych.

sponsorów

w

celu

pozyskiwania

środków
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Miejsce programu pracy przedszkola w programach zewnętrznych,
w szczególności w procesie integracji europejskiej i współpracy
międzynarodowej
Realizacja programu pracy Miejskiego Przedszkola Nr 20 ściśle związana jest z
priorytetami edukacyjnymi Ministra Edukacji Narodowej i Lubuskiego Kuratora Oświaty
oraz z polityką oświatową Miasta Zielona Góra. Przedszkole od lat systematycznie
współpracuje z różnymi instytucjami, organizacjami.
Opracowując innowacje i projekty pedagogiczne zawsze mamy na względzie
kształtowanie świadomości naszych wychowanków jako patriotów w wymiarze lokalnym,
narodowym, ale również europejskim. Dzieci powinny od najmniejszych lat mieć
świadomość funkcjonowania w szerszej wspólnocie, na zasadzie partnerstwa i równości
przy zrozumieniu i poszanowaniu odrębności języków i zwyczajów. W niemal wszystkich
naszych projektach znajdują się elementy proeuropejskie.
Bierzemy udział w różnych imprezach, akcjach, programach, ostatnio, np. braliśmy
udział w projekcie MEN pn. „Moje kompetencje - Twój sukces” współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój. Były to szkolenia dla rady pedagogicznej oraz opracowanie i
realizacja projektu rozwijającego kompetencje językowe dzieci.
Jesteśmy laureatem V edycji konkursu "Mały grant dla zrównoważonego rozwoju"
organizowanego przez Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA. Pozyskane środki w
kwocie 1500,00zł przeznaczyliśmy na zakup karmników, budek lęgowych, poidełek dla
ptaków do ogrodu przedszkolnego oraz narzędzi ogrodniczych, lup, mikroskopów dla
dzieci, koszy na śmieci do segregacji odpadów. Dzieci uczestniczyły w zajęciach
edukacyjnych.
W latach 2019-2024 planuję kontynuować dotychczasowe formy współpracy,
wzbogacone o nowe propozycje.

1. Włączanie się do programów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego przez inne placówki, instytucje, organizacje.

2. Prowadzenie zajęć w ramach Zielonogórskiego Programu Wyrównywania Szans
Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży.

3. Udział w programie „Bezpieczna Zerówka” organizowanym przez sekcję prewencji
Komendy Miejskiej Policji.

4.

Kontynuacja programów profilaktyki: stomatologicznej, wad postawy, wzroku i słuch
finansowanych przez Miasto Zielona Góra.

5. Udział dzieci w projekcie edukacyjnym organizowanym przez Powiatową Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną „Czyste powietrze wokół nas” oraz „Moje dziecko idzie
do szkoły”.
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6. Włączanie się w akcje charytatywne, których celem jest niesienie pomocy innym w
celu umożliwienia dzieciom budowania systemu wartości typu „Pola nadziei”, „Mikołaj
dzieciom”, Szlachetna paczka, zbiórka książek i artykułów plastycznych dla dzieci z
Litwy, zbiórka darów dla oddziału neonatologii przy szpitalu i inne.

7. Udział w kampaniach: Cała Polska czyta dzieciom, Mamo, tato piję wodę, Kubusiowi
przyjaciele natury i inne.

8. Wdrażanie programów i projektów o charakterze ekologicznym, np.: Dzień Ziemi,
Chroniąc lasy- chronimy życie, Czyste powietrze- zdrowy człowiek, Listy do Ziemi i
inne.

9. Udział w ogólnopolskich programach, których celem jest wymiana doświadczeń i
wiadomości pomiędzy przedszkolami, np.: Mały Miś w świecie wielkiej literatury,
Wędrująca książka, Piękna nasza Polska cała, 100 kartek dla Niepodległej i inne.

10. Współpraca ze schroniskiem zielonogórskim dla zwierząt: udział w akcji "Zbiórka dla
Burka", wirtualna adopcja psa.

11. Realizacja Programu Edukacji Regionalnej „Mój mały świat”. Budzenie tożsamości

narodowej, kultywowanie tradycji, obchody świąt narodowych, tworzenie kącików
patriotycznych, nauka hymnu, tańców narodowych.

12. Podnoszenie kwalifikacji pracowników dzięki programom EFS „Kapitał ludzki”.
13. Projekt pedagogiczny „Mały Europejczyk w Przedszkolu pod Topolą” - zapoznawanie

dzieci z różnorodnością kulturową i językową Europy - zakładana współpraca z
organizacjami i instytucjami zewnętrznymi.

14. Udział w ogólnopolskim projekcie wielozadaniowym "Piękna nasza Polska cała".
15.

Udział w ogólnopolskim projekcie z zakresu bezpieczeństwa "Wyraźni na drodze".
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Sposób mierzenia i oceny realizacji koncepcji
Planuję stały monitoring podejmowanych działań aby sprawdzić czy rozwój przedszkola
zmierza w dobrym kierunku i czy realizowane są postawione przeze mnie priorytety i
zadania. Będzie to również sprawdzian mojej pracy i wskazówka do modyfikacji koncepcji.
Stopień realizacji koncepcji, jej modyfikacje będą analizowane podczas spotkań rad
pedagogicznych, w ramach ewaluacji wewnętrznej. Zaproszę również do oceny pozostały
personel i rodziców. Dowodami służącymi ocenie stopnia realizacji koncepcji będą:

1. Szczęśliwe dzieci, zadowoleni rodzice.
2. Wyniki obserwacji i diagnozy pedagogicznej oraz stopień osiągnięcia gotowości
szkolnej przez przedszkolaków.

3. Zespołowe i indywidualne osiągnięcia przedszkolaków potwierdzone dyplomami,
nagrodami, listami gratulacyjnymi.

4. Losy naszych absolwentów. (notatki prasowe, wiadomości telewizyjne, kontakty
indywidualne, wyniki ankiet).

5. Wnioski z realizacji planu nadzoru pedagogicznego.
6. Wyniki ewaluacji.
7. Efekty przyjętych do realizacji programów.
8. Pozytywna opinia o przedszkolu w środowisku.
9. Wyniki kontroli organu prowadzącego i organu nadzoru.
10. Zadowolenie pracowników oraz ich zaangażowanie w wykonywanie codziennych
obowiązków.

11. Uzyskanie certyfikatów.
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Podsumowanie
Podstawą planowania przeze mnie pracy przedszkola na okres kolejnej kadencji były
wyniki przeprowadzonej ewaluacji jak i głębokiej refleksji i przemyśleń na temat
dotychczasowych sukcesów jak i niepowodzeń.
Zawsze bardzo zależało mi na tym, aby przedszkole piękniało, aby były w nim
szczęśliwe dzieci i zadowoleni rodzice a personel osiągał satysfakcję z wykonywanych
obowiązków zawodowych.
Ubiegając się po raz trzeci o stanowisko dyrektora przedszkola pragnę swoimi
działaniami stworzyć dobre warunki zabawy dzieciom a pracownikom dogodne warunki
pracy. Aby sprostać oczekiwaniom całej społeczności przedszkolnej, będę zachęcać do
wspólnych działań. Pragnę, aby pracownicy postrzegali przedszkole jako własne i
identyfikowali się z nim. Dołożę wszelkich starań, aby nasze przedszkole było przyjazne
dziecku i rodzinie, ściśle związane ze środowiskiem lokalnym.
Wyraźnym symbolem mojego stylu zarządzania są otwarte drzwi mojego gabinetu. Jest
to celowe z mojej strony. Te otwarte drzwi zapraszają rodziców, dzieci, personel, gości...
Zapraszają na spotkanie, do rozmowy.... Czasami ja słucham, czasami mnie słuchają.
W ten sposób powstają różne nowe projekty, plany, scenariusze.
Przedstawione w koncepcji zadania wymagają sporego wysiłku. Jestem w stanie go
podjąć, jeżeli koncepcja ta znajdzie akceptację komisji konkursowej, jeżeli zadecydujecie
Państwo, że warta jest realizacji.
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