Koncepcja pracy Przedszkola Nr 2 w Redzie
w roku szkolnym 2021/2022
Koncepcja pracy przedszkola opracowana została na podstawie:
PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r.poz.1148 ze zm.),
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r.poz.1457 ze zm.),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego
dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia,
kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia
ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356 ze zm.),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591 ze zm.),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1646).
Minister Edukacji Narodowej, na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 Ustawy Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), ustalił podstawowe kierunki realizacji polityki
oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022. Z kierunków tych wynikają zadania dla
organów nadzoru pedagogicznego, placówek doskonalenia nauczycieli oraz szkól i placówek
publicznych.
Opracowanie Koncepcji pracy Przedszkola nr 2 poprzedzone zostało diagnozą pracy
przedszkola wynikające z jego mocnych i słabych stron. Uwzględniono potrzeby środowiska
lokalnego oraz możliwości przedszkola zarówno kadrowe jak i bazowe oraz funkcjonowanie
przedszkola w okresie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa.
Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były priorytety wobec edukacji przedszkolnej,
stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz kierunki
polityki oświatowej w roku szkolnym 2021/2022.

Koncepcja

pracy jest realizowana w oparciu o główne zadania pracy przedszkola

opracowane na rok 2021/2022 oraz kierunki polityki oświatowej:
1. Wspomaganie przez przedszkole wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą
organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań
programu wychowawczo-profilaktycznego.
- doskonalenie systemu współpracy z rodzicami i środowiskiem.
- konsultacje i porady indywidualne, zebrania informacyjno-organizacyjne
- współdziałanie w celu tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
- angażowanie w działalność przedszkola dotyczącej sfery rodzinnej i domowej (uroczystości,
urodziny, festyny...)
- szukania wsparcia rodziców we wszystkich poczynaniach, prowadzenie rozmów o troskach,
problemach, oczekiwaniach, informowanie o niezbędności współdziałania z rodzicami;
- wykazywanie inicjatywy w nawiązywaniu, wypracowywaniu warunków i form kontaktów
z rodzicami, biorąc pod uwagę poziom kultury środowiska społecznego w jakim pracują, ich
oczekiwania i potrzeby;
- podnoszenie świadomości pedagogicznej rodziców, umożliwienie czynnego ich udziału
w zajęciach dzieci, obserwowanie pracy dziecka i nauczyciela w różnych sytuacjach;
- wykorzystanie do współpracy porozumiewawczych pól komunikacyjnych: decyzji,
negocjacji i prośby;
- podnoszenie atrakcyjności form i metod współpracy proponowanych rodzicom np. zajęcia
otwarte, warsztaty, prelekcje z udziałem specjalistów;
- udostępnienie rodzicom zbiorów biblioteki przedszkolnej, dbanie o jej aktualność;
- włączenie rodziców do działań w tworzeniu przedszkola promującego zdrowie.
- włączenie rodziców w zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci
- włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz
przedszkola ( konkursy, akcje charytatywne, projekty, uroczystości...)
- włączanie rodziców do udziału w programie czytelniczym ,,Czytanie ma Moc”
- włączenie rodziców w realizację cyklu spotkań ,,Rodzic -ekspertem”
- przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania
i przyczyn ewentualnych niepowodzeń,
- informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologicznopedagogicznej i innej.
- organizowanie warsztatów dla rodziców w zakresie radzenia sobie z zachowaniami

trudnymi u dzieci
- organizowanie dni otwartych dla rodziców
- przygotowywanie materiałów dla rodziców na stronie internetowej, tablicy informacyjnej
- tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka.
- działania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola poprzez realizację programu ,,Wiem,
czuję rozumiem”-wychowanie do wartości” poprzez kształtowanie postaw i respektowanie
norm społecznych.
- współpraca ze środowiskiem lokalnym: współpraca ze Szkołami Podstawowymi, Miejską
Biblioteką Publiczną im. H. Derdowskiego, Fabryką Kultury, MOSiR-em, MOPS-em,
Policją, Strażą Pożarną, Wojskiem, Urzędem Miasta, Powiatową Stacją SanitarnoEpidemiologiczną w Wejherowie, Komunalnym Związkiem Doliny Redy i Chylonki.
- włączanie się w organizowane na terenie miasta przedsięwzięć kulturalnych, konkursów
oraz udział w niektórych imprezach o charakterze lokalnym i ogólnokrajowym.
- podtrzymywanie tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym dla społeczności
lokalnej
2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw
szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
Kontynuacja Programu Promującego Zdrowie, którego celem jest:
- kształtowanie postaw zabezpieczających dzieci przed ewentualnymi zagrożeniami.
- przygotowywanie dzieci do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie
o zdrowie psychiczne, co realizowane jest z wykorzystaniem naturalnych sytuacji
pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści
adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
- tworzenie warunków i podejmowanie działań, które sprzyjają zdrowiu i dobremu
samopoczuciu społeczności przedszkola w tym aktywnego trybu życia, zdrowego żywienia,
zachowań prozdrowotnych.
- podejmowanie działań dla wzmacniania zdrowia przez dzieci, pracowników i rodziców
dzieci,
- zwiększenie kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie
i edukację zdrowotną,
- promocja zdrowia w dokumentach, pracy i życiu przedszkola.
Z uwagi na wyjątkową sytuacje epidemiczną w kraju i w celu zapobiegania rozprzestrzeniania
się wirusa Sars-CoV-2, efektem zaplanowanych działań stanie się zwiększenie kompetencji
pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz stwarzanie warunków do

praktykowania zachowań prozdrowotnych.
3. Działanie

na

rzecz

szerszego

udostępnienia

kanonu

edukacji

klasycznej,

wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania
historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych;
szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
- kształcenie i wychowanie do wartości
- rozwijanie u dzieci poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania
dla polskiego dziedzictwa kulturowego.
- wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i regionalnej oraz przywiązania do
historii i tradycji narodowych.
- rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np.
szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom
i dorosłym (obowiązkowość, przyjaźń, radość...).
- przemyślana organizacja wycieczek edukacyjnych, miejsc kultury narodowej, regionalnej.
4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane
potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia
psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią
COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny
klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa; roztropne korzystanie w procesie
kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących
technologie informacyjno-komunikacyjne.
- zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
wszystkim dzieciom z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
- wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, uznawanie jego podmiotowości tj.
akceptacji indywidualnych odczuć, pomaganie w realizacji pomysłów dziecka, stawianie
zadań na miarę możliwości dziecka.
- prowadzenie przez nauczycieli obserwacji pedagogicznych w celu poznawania możliwości
i potrzeb rozwojowych dzieci, dokumentowanie ich, przeprowadzenie analizy gotowości do
podjęcia nauki w szkole.
- kompensowanie i wyrównywanie braków wynikających z zaniedbań środowiskowych,
zawężonego środowiska społecznego lub niekorzystnej sytuacji rodzinnej.
- udzielenie i zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka na terenie przedszkola w formie zajęć specjalistycznych

(korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, psychologicznych,
zajęć rozwijających uzdolnienia, porad i konsultacji).
- wykorzystywanie nowoczesnych technologii- narzędzi TIK- wspieranie nimi wszystkich
obszarów edukacji, uatrakcyjnianie procesu nauczania – uczenia się.
- włączenie w codzienność ćwiczeń i zabaw z elementami terapii i integracji sensorycznej.
- uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb rozwojowych dzieci w codziennej pracy
nauczyciela, w tym ustalenie aktualnej hierarchii potrzeb u wychowanka np. okresowego
priorytetu potrzeb emocjonalnych.
- różnicowanie celów zajęć, metod uczenia się i nauczania, form pracy, zadań itp. w taki
sposób, aby każde dziecko mogło osiągnąć postęp na miarę swoich możliwości.
- tworzenie warunków do rozwoju talentów, budzenia zainteresowań i pasji.
- organizacja edukacji włączającej i wczesnego wspomagania, wspieranie rozwoju dzieci
niepełnosprawnych przy współpracy z instytucjami pomocniczymi (Fundacją Centrum
Diagnozy,

z

Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Rumi, Wejherowie, Urzędem

Miasta w Redzie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Redzie, Powiatowym
Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Wejherowie).
-

zapewnienie

dzieciom

odpowiedniego

wsparcia

organizacyjnego,

pedagogiczno-

psychologicznego.
5. Wdrażanie zintegrowanej strategii umiejętności - rozwój umiejętności zawodowych
w edukacji formalnej i poza formalnej.
- rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości dziecka
- wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków
sprzyjających

nabywaniu

doświadczeń

w

fizycznym,

emocjonalnym,

społecznym

i poznawczym obszarze jego rozwoju,
- tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek
w poczuciu bezpieczeństwa,
- wspieranie aktywności dziecka, podnoszenie poziomu integracji sensorycznej i umiejętności
korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
W zakresie kompetencji cyfrowych podstawa programowa wskazuje na potrzebę
kształtowania samodzielnej aktywności poznawczej, w tym korzystania z nowoczesnej
technologii.
6. Wzmocnienie

edukacji

ekologicznej

w

przedszkolu;

rozwijanie

postawy

odpowiedzialności za środowisko naturalne.
- rozbudzanie wśród dzieci zainteresowań oraz kształtowanie postaw proekologicznych

- udział w konkursach o tematyce ekologicznej
- wzbogacanie wiedzy na temat konieczności ochrony przyrody,
- rozpoznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikającego z niszczycielskiej
działalności ludzi, związanych z ogólnym postępem cywilizacyjnym.
- uwrażliwianie na piękno otaczającej nas przyrody i promowanie zdrowego stylu życia
- zdobywanie wiedzy dotyczącej miejsca i roli człowieka w naturalnym środowisku, poprzez
zabawę, praktyczne doświadczenia i działania dzieci

MOCNE STRONY PRZEDSZKOLA:
•

duży, przestronny, wolnostojący budynek,

•

nowocześnie wyposażona kuchnia dysponująca piecem konwekcyjnym

•

całodzienne wyżywienie, świeże posiłki są przygotowywane na miejscu w oparciu o własną
kuchnię

•

duży ogródek, dobrze wyposażony, sprzyjający aktywności ruchowej dzieci,

•

dobra lokalizacja placówki, z dala od ulic, w otoczeniu zieleni, w pobliżu pięknego parku

•

kolorowe i estetyczne sale dydaktyczne oraz inne pomieszczenia w przedszkolu,

•

dobrze wykształceni nauczyciele,

•

realizacja autorskich programów edukacyjnych,

•

dobra znajomość środowiska rodzinnego,

•

atrakcyjna oferta edukacyjna dla dzieci i środowiska rodzinnego,

•

stwarzanie warunków do wyrównywania szans edukacyjnych u dzieci,

•

szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym.
CELE OGÓLNE:

•

Przedszkole organizuje procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci w sposób sprzyjający
uczeniu się, dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,

•

Przedszkole wspiera dzieci w ich indywidualnym rozwoju oraz w rozwijaniu uzdolnień,

•

respektowane są normy społeczne,

•

nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych,

•

Przedszkole promuje wartość wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym

•

rodzice są partnerami przedszkola,

•

Przedszkole jest miejscem aktywnego rozwoju dzieci, ich osobowości, umiejętności oraz
zainteresowań i zdolności,

•

Przedszkole realizuje program profilaktyczno - wychowawczy ,,Wiem, czuję, rozumiem Wychowanie do wartości” uwzględniający system wzmacniania pozytywnych zachowań
dzieci.
CELE SZCZEGÓŁOWE:

•

zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości
wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do
potrzeb rozwojowych dzieci

•

planowanie i uatrakcyjnianie zajęć dotyczących aktywności twórczej poprzez wykorzystanie
nowoczesnych technik i metod z włączeniem treści poruszających tematykę ,,Wiem, czuję,
rozumiem”

•

wykorzystywanie nowatorskiego i twórczego stylu pracy kadry pedagogicznej.

•

promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu

•

ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania
dzieci.

•

informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.

•

współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi
na terenie miasta,

•

dostarczanie dziecku pozytywnych wzorców zachowań

MISJA PRZEDSZKOLA
Misją przedszkola jest zapewnienie każdemu dziecku wszechstronnego indywidualnego
twórczego rozwoju z uwzględnieniem jego aktywności
emocjonalno-społecznej, bez nacisków i przymusu

w sferze fizycznej, poznawczej,

a poprzez rozbudzanie ciekawości

i zaspokojenie naturalnej potrzeby poznania otaczającego świata.
1. Przedszkole otwarte jest na potrzeby i zainteresowania dziecka. Wspieramy jego aktywność
i kreatywność, pomagamy w rozwoju jego talentów, wspieramy w pokonywaniu jego trudności
i barier.
2. Proponujemy zdrowy i aktywny tryb życia w zgodzie ze sobą i środowiskiem.
3. Poprzez udział w programie Przedszkole Promujące Zdrowie będziemy dążyć do uzyskania
Wojewódzkiego Certyfikatu PPZ.

4. Nasze przedszkole to miejsce, w którym panuje pozytywny klimat emocjonalny a dzieci
chętnie do nas przychodzą i znakomicie się tu czują.
5. Zapewniamy dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w bogato wyposażonym, estetycznym
i bezpiecznym otoczeniu.
6. Nasze przedszkole zabiega o partnerstwo z rodziną w wychowaniu dziecka.
7. Zapewnia dzieciom wszechstronną opiekę, bezwarunkową akceptację oraz bezpieczeństwo.

WIZJA PRZEDSZKOLA
Przedszkole Nr 2 będzie placówką zapewniającą dzieciom całościowy rozwój oraz wsparcie
poprzez opiekę, wychowanie, nauczanie - uczenie się :
1. Przedszkolem otwartym na oczekiwania i potrzeby dzieci oraz rodziców. Promującym
kreatywne działania: odkrywanie własnych możliwości, sensu działania, gromadzeniu
doświadczeń.
2. Placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do osiągania gotowości szkolnej do
podjęcia nauki na I etapie edukacji.
3. Będzie wspomagać i umożliwiać wyrównywanie szans edukacyjnych dzieciom, uwzględniając
ich zainteresowania, uzdolnienia i sytuację rodzinną. Będzie stymulować rozwój dzieci w normie
rozwojowej i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych.
4. Tworzyć bezpieczne warunki do zabawy i nauki w zachowaniu zdrowia i bezpieczeństwa
dzieci.
5. Będzie współpracować z rodzicami, co sprawi, że oddziaływania opiekuńczo – wychowawcze
przedszkola i domu będą spójne, a rodzice staną się najlepszymi i aktywnymi sojusznikami
pedagogów.
6. Przedszkole będzie otwarte na

relacje

międzyludzkie, partnerstwo i życzliwość,

przestrzeganie praw dziecka.
SPECYFIKĄ PRZEDSZKOLA SĄ:
Oferty edukacyjne, które stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności, postaw
prozdrowotnych, kształtowania samodzielności. Są dostosowane do zainteresowań i potrzeb
dzieci
•

język angielski

•

rytmika

•

zajęcia z psychologiem ,,Jesteśmy zespołem”-TUS

•

tańce

•

zajęcia sportowe

•

badania przesiewowe logopedyczne, indywidualne zajęcia logopedyczne dla dzieci z opinią
o potrzebie wczesnego wspomagania, pomocy psychologiczno-pedagogicznej

•

indywidualne zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne oraz zajęcia rozwijające
z dzieckiem zdolnym,

METODY PRACY
W przedszkolu umożliwia się dzieciom aktywność poznawczą i twórczą oraz wspiera rozwój
ich zainteresowań i talentów. Stosuje się tradycyjne rozwiązania metodyczne

w pracy

z dziećmi oraz metody innowacyjne, m.in.;
•

pedagogiki zabawy

•

bajkoterapia

•

aktywizujące: burza mózgów, projektu…

•

czynnościowe nauczanie matematyki E.Gruszczyk-Kolczyńskiej i E.Zielińskiej

•

warsztaty badawcze i doświadczenia

•

elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn

•

Dobrego Startu wg. M. Bogdanowicz

•

relaksacyjne: muzyka relaksacyjna, masażyki, bajki terapeutyczne

SYSTEM MOTYWACJI DZIECI DO NABYWANIA ZACHOWAŃ POŻĄDANYCH
Stosowane nagrody:
•

pochwała indywidualna

•

pochwała przed całą grupą

•

pochwała przed rodzicami

•

oklaski

•

emblematy

•

przydział funkcji

Stosowane kary:
•

upomnienie ustne

•

czasowe odebranie przydzielonej funkcji

•

chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy

•

poinformowanie rodziców o zachowaniu

SYSTEM DIAGNOZOWANIA OSIĄGNIĘĆ DZIECI
•

przeprowadzenie diagnozy wstępnej

•

szczegółowe rozpoznanie

sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie

wyników, wspomaganie rozwoju
•

informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej

•

półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy

•

bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnych programów,
dokumentowanie wyników obserwacji

•

przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy

BADANIE OSIĄGNIĘĆ DZIECI

W

SIĘ

PRZEDSZKOLU ODBYWA

NA

PODSTAWIE:
•

teczek prac (karty pracy, rysunki…)

•

arkuszy obserwacji rozwoju dziecka

•

albumów, kronik

•

materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy…)

•

rozmów

•

umiejętności praktycznych dzieci (występy, wystawy)

Dziecko w naszym przedszkolu:
•

jest bezpieczne

•

jest akceptowane takie, jakie jest;

•

ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiągania sukcesów

•

jest ciekawe poznawczo i aktywne twórczo

•

chętnie podejmuje nowe wyzwania;

•

uczy się dostrzegać swoje mocne strony, buduje pozytywny obraz samego siebie;

•

uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi, współpracować z innymi;

•

poznaje swoje prawa i obowiązki;

•

osiąga dojrzałość szkolną na odpowiednim poziomie, gwarantującą z
rozpoczęcie nauki w szkole

•

jest tolerancyjne i otwarte na potrzeby drugiego człowieka,

powodzeniem

•

ma poczucie bycia Polakiem
SYSTEM INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH

EDUKACYJNYCH

DZIECI
•

nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach
edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania
i wychowania,

•

nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego
rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,

•

informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych
dokumentach zbieranych przez nauczycieli,

•

rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych,
w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,

•

na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym poziomie rozwoju
dziecka

Koncepcja została opracowana przez zespół nauczycieli:
mgr Bogusława Semmerling
mgr Monika Dobrosielska
lic Weronika Littwin
oraz przy współpracy rodziców.
Zatwierdzona została przez Radę Pedagogiczną w dniu 15.09.2021 r.

