Założenia programowe

ŻŁOBEK
Tęczowa Akademia
Marta Budzyńska
ul. Husarska 16/307, 05-120 Legionowo

Legionowo 2019 r.

1. Organem prowadzącym żłobek Tęczowa Akademia o Nr NIP 5361843538,
REGON 384348872, z adresem wykonywania działalności gospodarczej przy
ul. Husarskiej 16/307, 05-120 Legionowo, wpisanej do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej jest kierownik mgr Marta Budzyńska
oraz dyrektor mgr Aneta Karaś.
2. Siedziba żłobka Tęczowa Akademia mieści się przy ul. Husarskiej 16/307
w Legionowie.
3. Żłobek Tęczowa Akademia Marta Budzyńska jest zarejestrowana w Rejestrze
żłobków i klubów dziecięcych prowadzonym przez Prezydenta Miasta Legionowo.
4. Żłobek Tęczowa Akademia Marta Budzyńska działa na podstawie:
a) Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad Dziećmi w wieku do lat 3,
/t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603,650,1544,1629, z 2019 r. poz. 60/.
b) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r.
w sprawie wymagań lokalowych i dotyczących żłobków i klubów dziecięcych
/Dz. U. z 2011 r., Nr 69 poz. 367/.
c) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r.
w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie
dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna /Dz. U. z 2011 r., Nr 69, poz.
368).
d) Wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez
Prezydenta Miasta Legionowo.
e) Konwencji

o

Prawach

Dziecka

/Dz.U.1991.120.526/

przyjętej

przez

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r.,
/Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r./.
f)

Statutu żłobka Tęczowa Akademia Marta Budzyńska.

g) Regulaminu Organizacyjnego żłobka Tęczowa Akademia Marta Budzyńska.
Celem działania żłobka Tęczowa Akademia jest sprawowanie opieki nad
Dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 roku życia, czyli do
osiągnięcia wieku przedszkolnego. Opieka może być sprawowana do ukończenia
roku szkolnego, w którym Dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy
niemożliwe lub utrudnione jest objęcie Dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4
roku życia.
Do zadań żłobka Tęczowa Akademia należy w szczególności zapewnienie

Dzieciom:
a) Opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
b) Właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć
zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb
Dziecka;
c) Zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój
psychomotoryczny, właściwy do wieku Dziecka;
d) Wyżywienia zgodne z deklaracją Rodziców/Opiekunów prawnych Dziecka;
e) Opieki nad Dziećmi z zaburzonym rozwojem psychoruchowym, ze szczególnym
uwzględnieniem rodzaju zaburzenia Dziecka oraz stosownie do zgłaszanych
przez Rodziców/Opiekunów prawnych potrzeb Dziecka;
f)

Indywidualnego wsparcia rozwoju Dziecka w zgodzie z jego wrodzonymi
zdolnościami i potencjałem rozwojowym;

g) Współpracy

z

Rodzicami/Opiekunami

prawnymi

oraz

wspomaganie

Rodziców/Opiekunów prawnych w wychowaniu Dzieci i przygotowywaniu ich
do podjęcia edukacji w przedszkolu.

Wynikające z powyższych celów zadania realizowane są przez żłobek
Tęczowa Akademia w ramach następujących obszarów pedagogicznych:
a) Zapewnienia opieki i wspieranie rozwoju Dziecka w bezpiecznym i zdrowym
otoczeniu;
b) Uwzględnienia indywidualnych potrzeb i zdolności Dziecka, zapewnienie
Dzieciom równych szans, wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości
osiągania sukcesu;
c) Stworzenia

sytuacji

rozwijających

samodzielność

Dziecka

oraz

jego

odpowiedzialność za siebie i za najbliższe otoczenie;
d) Rozbudzanie wrażliwości moralnej Dziecka;
e) Kształtowania

zdolności

spostrzegania,

umożliwianie

rozumienia

zjawisk

zachodzących w dostępnym doświadczeniu Dziecka, otoczeniu przyrodniczym,
społecznym, kulturowym i technicznym;
f)

Wzmacniania ciekawości poznawczej, pobudzanie do aktywności twórczej
i badawczej oraz wyrażania własnych myśli i odczuć Dziecka;

g) Rozwijania wrażliwości estetycznej i higienicznej, zapewnienie warunków

do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej
Dziecka;
h) Tworzenia warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego
postępowania oraz zachowań prozdrowotnych Dziecka;
i)

Nauki samodzielności szczególnie podczas posiłków i korzystaniu z toalety przez
Dziecko.
Żłobek Tęczowa Akademia realizując zaspokajanie potrzeb Dziecka

kieruje się w szczególności:
a) Dobrem Dziecka;
b) Potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych Dziecka;
c) Koniecznością wspierania wszechstronnego rozwoju Dziecka.
Zajęcia w żłobku Tęczowa Akademia odbywają się przy udziale całej
grupy Dzieci, w małych grupach oraz indywidualnie jeżeli zajdzie taka potrzeba.
Każde Dziecko uczęszczające do żłobka Tęczowa Akademia ma
zagwarantowane prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, m.in. do:
a) Prawidłowo zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego;
b) Szacunku do wszystkich jego potrzeb;
c) Ochrony przed wszystkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej;
d) Poszanowania jego godności osobistej i własności;
e) Akceptacji i tolerancji jego osoby.
Naszym głównym celem jest:
 Zapewnienie bezpieczeństwa, ciepła i wszechstronnego rozwoju Dziecka
w

warunkach

bytowych

maksymalnie

zbliżonych

do

warunków

domowych.
 Zapewnienia Dzieciom równego dostępu do wszystkich zajęć.
 Kształtowania w Dzieciach prawidłowych postaw i zachowań.
 Rozwijanie w Dzieciach umiejętności współdziałania i wzajemnego
wspierania się podczas nauki i zabawy.

 Umożliwienia Dzieciom rozwijania zainteresowań, podejmowania decyzji
i poznawania konsekwencji dokonywanych wyborów.
 Zapewnienia Dzieciom możliwości doświadczania i eksperymentowania,
poszukiwania odpowiedzi na zadawane pytania.
 Troska o zdrowe odżywianie, właściwą sylwetkę i sprawność fizyczną
Dzieci.
Program kładzie nacisk na rozwój twórczy i intelektualny potencjału
Dziecka i opiera się na trzech głównych filarach:
1. Nauka poprzez zabawę i doświadczenia.
2. Kształtowanie umiejętności społecznych.
3. Wspomaganie w rozwijaniu uzdolnień.
Chcemy, aby nasze Dzieci czuły się bezpiecznie i miały zapewnione
komfortowe warunki do rozwoju, aby kojarzyły to miejsce jako drugi dom, w którym
otaczają je przyjazne, wyrozumiałe i ciepłe osoby. Kształtując poczucie własnej
wartości i ucząc tolerancji będziemy pomagać Dzieciom, w pokonywaniu trudności
oraz umożliwimy rozwój ich uzdolnień i zainteresowań.
W naszej pracy dydaktyczno – wychowawczej kierować się będziemy
takim wartościami jak:
 Szacunek
 Odpowiedzialność za innych
 Zaufanie
 Współpraca
 Tolerancja
W czasie pobytu Dziecka w żłobku Tęczowa Akademia oraz w trakcie
zajęć poza obiektem, opiekę nad Dzieckiem sprawuje właściwy personel Akademii.
W żłobku Tęczowa Akademia zatrudnieni są opiekunowie posiadający wykształcenie
i doświadczenie wymagane do pracy na stanowiskach opiekuna w Akademii.
Opiekun

prowadzi

pracę

opiekuńczo-wychowawczą

i

edukacyjną

zgodnie

z obowiązującymi programami. Opiekun odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz
szanuje godność Dziecka i respektuje jego prawa. Do zakresu zadań opiekuna
należy:

a) Planowanie i prowadzenie pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej
zgodnie z obowiązującym programem oraz ponoszenia odpowiedzialności za jej
jakość;
b) Wspomaganie

rozwoju

psychofizycznego

Dziecka,

jego

zdolności

i zainteresowań;
c) Stosowanie kreatywnych i nowoczesnych metod pracy i wychowania;
d) Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo Dzieci podczas ich pobytu
w żłobku Tęczowa Akademia oraz poza jej terenem w czasie wycieczek i
spacerów itp.;
e) Współdziałanie

ze

specjalistami

oferującymi

kompetentną

pomoc

psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną;
f)

Dbałość o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych oraz dbałość
o estetykę pomieszczeń;

g) Współpracowanie z Rodzicami/Opiekunami prawnymi w sprawach wychowania
i edukacji Dzieci oraz przekazywania informacji dotyczących Dziecka, jego
zachowania i rozwoju;
h) Realizacja

zaleceń

kierownika

i

dyrektora

Tęczowej Akademii

i

osób

kontrolujących.
Opiekun otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków
i utrzymuje kontakt z ich Rodzicami/Opiekunami prawnymi w celu:
a) Rozpoznania i ustalenia potrzeb rozwojowych danego Dziecka;
b) Uzgodnienia form pracy w działaniach wychowawczych wobec Dziecka.

Będziemy dążyć do tego, aby kwalifikacje i umiejętności opiekunów,
aktywne

metody

pracy

oraz

nowatorskie

rozwiązania

programowe

gwarantowały, że Dzieci opuszczając żłobek Tęczowa Akademia będą posiadać
wiedzę i umiejętności umożliwiające im udany start w Przedszkolu.
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