
 

 
 

 

 

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

 
1. Przedszkole pracuje w oparciu o przepisy prawa oświatowego Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół oraz stosownych przepisów wykonawczych do polskiej 

Ustawy Prawo Oświatowe  z dnia 1 września 2017 r oraz  wewnątrzszkolnego 

systemu, który jest modyfikowany w miarę potrzeb uczniów.  (https://barnapolen.pl) 

 

CELE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO FORENINGEN "BARNA POLEN" 

 

 Kontakt z językiem polskim od najmłodszych lat, kiedy dziecko jest najbardziej 

"chłonne" i spontanicznie przyswaja mowę, 

 Rozwijanie u dzieci poczucia własnej wartości oraz tożsamości narodowej 

poprzez wychowanie obywatelskie, 

 Wszechstronny rozwój poprzez styczność z muzyką, sztuką, literaturą 

dostosowaną do możliwości najmłodszych, 

 Obcowanie z przyrodą, poprzez krótkie wycieczki, zabawy na świeżym 

powietrzu, 

 Wdrażanie do zdrowego stylu życia – tj. aktywność fizyczna, higiena, 

odżywianie, 

 Pobudzanie,  rozwijanie twórczej aktywności swobodnej i inspirowanej przez 

wykorzystanie w pracy z dzieckiem metod aktywizujących,  

 Tworzenie warunków do nabywania umiejętności komunikowania się, 

współżycia w środowisku społecznym   i poszanowania godności innych, 

 Aktywizowanie rodziców do udziału w życiu przedszkola, 

 

 

 



SPOSOBY REALIZACJI CELÓW: 

 

 Organizowanie zajęć wyzwalających samodzielność i aktywność twórczą 

dziecka; 

 Stwarzanie sytuacji inspirujących wielozmysłowe obcowanie ze sztuką i 

środowiskiem; 

 Organizowanie bezpośrednich kontaktów z przyrodą w celu  ukazania jej 

piękna; 

 Zapewnienie dzieciom fachowej opieki ze strony nauczycieli     

 Udział w uroczystościach społeczności szkolnej  

2. Nauczyciele przedszkolni zatrudniony jest z zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami 

na umowę zlecenie w formie wolontariatu, w języku polskim i norweskim. Nauczyciel 

otrzymują zwrot kosztów dojazdu.  

5. Nauczyciele przedszkolni systematycznie dokształcają się, podnosząc swoje 

kwalifikacje w oparciu o szkolenia zewnętrzne on/ line ( Erasmus) lub metodyczno- 

dydaktyczne, które odbywają się w szkole. Szkolenia są obowiązkowe. 

6. Przedszkolaki biorą czynny udział w uroczystościach szkolnych i państwowych 

oraz kultywuje tradycje i ceremoniał szkolny. 

7. W przedszkolu wprowadzane i realizowane są innowacje pedagogiczne. 

(aktywizujące metody pracy na zajęciach, międzynarodowe konkursy) 

8. W przedszkolu prowadzone są zajęcia języka angielskiego w formie zabawowej, 

trwające około 20 minut, dostosowane do zapotrzebowań dzieci. 

9. W celu aktywizacji fizycznej prowadzane są zajęcia rytmiki 

10. W grupie przedszkolnej wprowadzono godzinę zajęć integracyjno aktywizujących 

w połączeniu z klasą 0 

11. Nauczyciele  przedszkolni opracowują plany pracy na każdy rok szkolny  

12. Systematycznie badane i opracowywane są efekty pracy dydaktycznej            

i wychowawczej nauczycieli przedszkolnych poprzez hospitacje. 

13. Nauczyciele systematycznie przygotowują sprawozdania ze swojej  pracy w 

klasie.  

14. Nauczyciele przedszkolni są zobowiązani sporządzić arkusz obserwacji dwa razy 

do roku. 

 W przedszkolu panuje przyjemna atmosfera i klimat sprzyjający realizacji wszystkich 

celów. 



 

 

  


