
 Niepubliczne Przedszkole SPSK  im. Dzieciątka Jezus w Częstochowie 

 

Koncepcja Pracy Przedszkola na rok 2020/2021 

 

Dane Przedszkola: 

1. Pełna nazwa przedszkola to: Niepubliczne Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół 
Katolickich im. Dzieciątka Jezus. 

2. Przedszkole ma swoją siedzibę przy ul. Sieroszewskiego 16 w Częstochowie. 
3. Przedszkole jest placówką katolicką w pełni realizującą system wartości chrześcijańskich 

głoszonych przez kościół katolicki. 
4. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie  o systemie oświaty i w przepisach 

prawnych wydanych na jej podstawie. 
5. Organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich. 

 

Cele i zadania przedszkola: 

1. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka biorąc pod uwagę jego indywidualne 
predyspozycje i możliwości. 

2. Przygotowanie dzieci do nauki w szkole podstawowej. 
3. Dbanie o bezpieczeństwo i akceptację wychowanków. 
4. Wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka. 

 

Powyższe cele i zadania są realizowane zgodnie z zasadami i wartościami chrześcijańskimi 

 

1. Wychowujemy w miłości do Boga i bliźniego. 
2. Odkrywamy siebie, innych i otaczający nas świat jako dary od Boga. 
3. Wdrażamy do codziennej modlitwy i czynnego uczestniczenia we Mszach Św. 
4. Wychowujemy w miłości do ojczyzny i poszanowaniu historii i symboli narodowych. 
5. Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa i pełną tolerancję każdego dziecka. 
6. Rozpoznajemy indywidualne potrzeby dziecka. 
7. Dbamy o integralny rozwój wszystkich sfer. 
8. Uczymy akceptacji drugiego człowieka, współdziałania w grupie. 
9. Rozpoznajemy przyczyny i trudności wychowawcze. 
10. Zapewniamy pomoc psychologiczno-pedagogiczną i logopedyczną. 
11. Wspieramy rodziców i pomagamy im pokonać trudności wychowawcze. 
12. Dbamy o rozwój talentów i uzdolnień. 

 



Każde dziecko ma prawo do: 

1. Pełnej akceptacji. 
2. Życzliwego i sprawiedliwego traktowania . 
3. Ochrony i poszanowania godności osobistej. 
4. Ochroną przed przemocą fizyczną i psychiczną. 
5. Indywidualnego podejścia. 
6. Tempa pracy dostosowanego do możliwości. 
7. Poszanowania własności osobistej. 

Baza przedszkola 

 W  przedszkolu  znajdują się sale wyposażone w meble, urządzenia  i środki dydaktyczne, 
które w pełni pozwalają na realizację założeń programowych.  Ławki i stoliki dostosowane są do 
wzrostu poszczególnych dzieci. Do dyspozycji mamy ogród w którym znajduje się plac zabaw.            
W przedszkolu  znajduje się także gabinet logopedyczny. 

 

Wychowawcy i pracownicy przedszkola 

 Kadrę pedagogiczną tworzą wykwalifikowani specjaliści, pedagodzy, katecheta, logopeda, 
nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel rytmiki i nauczyciel zajęć szachowych. 

Nasi wychowawcy kierują się w życiu wartościami chrześcijańskimi, są życzliwi, uczciwi, szanują siebie 
i innych, są odpowiedzialni i godni zaufania. Dbają o integralny rozwój dzieci, jak i o ciągłe 
podnoszenie własnych kompetencji poprzez różne formy doskonalenia zawodowego. Są twórczy          
i pomysłowi, potrafią dotrzeć do każdego wychowanka. Są otwarci na innych ludzi, empatyczni, 
chętni w pomocy i wspieraniu starań wychowawczych rodziców. 

 Dla dzieci organizowane są zajęcia z katechezy, rytmiki, języka angielskiego i logopedii. 
Wszystkie zajęcia są nieodpłatne. 

 Dla rodziców organizujemy zebrania grupowe i spotkania indywidualne. Zapewniamy 
możliwość konsultacji z pedagogiem, psychologiem i logopedą. Zapraszamy na uroczystości kościelne, 
przedszkolne, wspólne zabawy, festyn rodzinny i branie czynnego udziału w życiu przedszkola. 

 

W roku 2020/2021 przedszkolaki będą brały udział w następujących uroczystościach: 

- Uroczyste rozpoczęcie roku przedszkolnego – Msza Święta- wrzesień 

- Dzień Edukacji Narodowej- 14 października 

- Czas adwentu, rekolekcje - grudzień 

- Spotkanie ze Świętym Mikołajem -grudzień 

- Jasełka - grudzień 



- Bal karnawałowy – luty 

- Uroczystość/Przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka -styczeń 

- Środa Popielcowa – rozpoczęcie Wielkiego Postu -luty 

- Wielki Post – udział w Drodze Krzyżowej, rekolekcje -marzec 

- Uroczystość/ Przedstawienie z  okazji dnia Mamy i Taty -maj 

- Msza Święta na zakończenie roku przedszkolnego-czerwiec 

Koncepcja przedszkola – dokumentacja: 

1. Plan nadzoru pedagogicznego Dyrektora Przedszkola 
2. Roczny plan pracy wychowawczo- dydaktycznej przedszkola 
3. Miesięczne plany pracy wychowawczo- dydaktycznej 
4. Zestaw programów wychowania przedszkolnego zawiedzonym w danym roku szkolnym  

do realizacji . 


