PRACA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZA
W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 "BAJKOWE LUDKI"
OPIERA SIĘ NA NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTACH:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U.z 2017r., poz. 356 )
• Program wychowania przedszkolnego Mirosława Pleskot, Agnieszka Staszewska – Mieszek
„Kocham Przedszkole” Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 2016
Wydanie II zmienione (2017)
• Statut przedszkola
• Roczny plan rozwoju przedszkola

• Program wychowawczy przedszkola
• Program profilaktyczny przedszkola
• Program języka angielskiego: „ Mady Musiol, Magaly Villarroel„My first English Adventure
Wydawnictwo Pearson Education Limited 2014r. Essex, Anglia
• Projekt edukacyjny:
- „Klinika małych zwierząt”
• Program edukacji teatralnej „Przedszkolak na scenie” – którego celem jest wyrabianie wrażliwej i
twórczej postawy dziecka, oraz wyrabianie tzw. kultury odbioru sztuki i odczuwania jej piękna
• Program edukacyjny "Mały Ratownik" - przedszkolny program dotyczący bezpieczeństwa i
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
• Program edukacyjny "Wolontariat w przedszkolu"- przedszkolny program promujący ideę
wolontariatu wśród dzieci i rodziców poprzez udział w akcjach charytatywnych oraz współpracę ze
środowiskiem lokalnym.

• „ 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”,
„Pszczółka Maja”) .www.pck.pl
• „Czyste powietrze wokół nas” - program przedszkolnej edukacji antynikotynowej mający na celu
wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane
na bezpośredni kontakt z palącymi.
• „Moje dziecko idzie do szkoły” – program przedszkolnej edukacji zdrowotnej, którego celem jest
Kształtowanie u dzieci prawidłowych nawyków prozdrowotnych

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

