PRACA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZA
W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 "BAJKOWE LUDKI"
OPIERA SIĘ NA NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTACH:
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 maja 2016r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w
poszczególnych typach szkół ( Dz.U. z 2016r., poz. 895 ze zm.)
 Jadwiga Pytlarczyk „W kręgu zabawy”- Program wychowania przedszkolnego, Wydawnictwo Juka 91 Sp.z o.o. , Warszawa 2014r.
 Statut przedszkola
 Roczny plan rozwoju przedszkola
 Projekt edukacyjny:
- „Muzyczne wędrówki z Koziołkiem Matołkiem po Polsce”
- „Muzyczne wędrówki z Koziołkiem Matołkiem po Europie”
- „Muzyczne wędrówki z Koziołkiem Matołkiem po świecie”

 Program wychowawczy przedszkola
 Program profilaktyczny przedszkola

Udział w programach i projektach edukacyjnych:

 „Przedszkolak na scenie” – przedszkolny program edukacji teatralnej, którego celem jest wyrabianie
wrażliwej i twórczej postawy dziecka oraz wyrabianie tzw. kultury odbioru sztuki i odczuwania jej
piękna.
 " Akademia Aquafresh"- ogólnopolski program profilaktyki
higieny jamy ustnej. www.akademia-aquafresh.pl
 "Przyjaciele Zippiego" - międzynarodowy program promocji zdrowia
psychicznego dla dzieci, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne.
www.pozytywnaedukacja.pl
 „Super Wiewiórka” – program Polskiego Czerwonego Krzyża dotyczący bezpieczeństwa, higieny i
tolerancji. Udział najstarszych grup w przedszkolu. („Zając Poziomka”, „Wróbelek Elemelek”,
„Kot Filemon”) .www.pck.pl

 „Mały ratownik” – przedszkolny program dotyczący bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej
 „Wolontariat w przedszkolu” – przedszkolny program promujący ideę wolontariatu wśród dzieci i
rodziców poprzez udział w akcjach charytatywnych oraz współpracę ze środowiskiem lokalnym.
 „Czyste powietrze wokół nas” – program przedszkolnej edukacji antynikotynowej ma na celu
wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane
na bezpośredni kontakt z palącymi. Organizatorem jest Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Poznaniu.

 „Moje dziecko idzie do szkoły” – jest autorskim programem Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Poznaniu, realizowanym na terenie województwa wielkopolskiego od 2002 roku
przy współpracy z Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej – Oddziałem Terenowym w Poznaniu i
Firmą Hochland Polska Sp. z o. o.
Program skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ich rodziców oraz
opiekunów.

Celem głównym programu jest podniesienie poziomu wiedzy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, ich roli w kształtowaniu
prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci oraz przekonanie o słuszności podejmowanych
działań profilaktycznych zarówno w domu, jak i w środowisku szkolnym.
www.psse-poznan.pl/index.php
 „Święto drzewa” – program edukacji ekologicznej i obywatelskiej. Angażuje społeczności lokalne do
działań na rzecz ochrony i sadzenia drzew, przeciwdziałania zmianom klimatu. Budzi
zainteresowanie obiektami przyrody – niezwykłymi drzewami, ważnymi dla nas kulturowo i
społecznie. Zachęca do zbiórki makulatury na rzecz ratowania koni.
Organizowany jest przez „Klub Gaja”. www.klub gaja.pl

Udział w akcjach charytatywnych:
 "Marzycielska Poczta" - akcja pisania listów do ciężko chorych dzieci z całej Polski, podopiecznych
Fundacji "Dobry Uczynek". www.marzycielskapoczta.pl
 "Góra Grosza" - celem akcji jest zebranie funduszy dla najbardziej potrzebujących Domów dla Dzieci
i Rodzinnych Domów Dziecka. Organizator Towarzystwo "Nasz Dom".
http://towarzystwonaszdom.pl/gora-grosza/
 Zbiórka plastikowych nakrętek na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci

