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Motto:
„Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział,
ale żeby dobrze wiedział,
nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał,
nie żeby go wszystko troszkę obchodziło,
a żeby go naprawdę zajmowało”.
- Janusz Korczak-

WIZJA PRZEDSZKOLA
Działania naszego przedszkola nastawione są na szeroko rozumiany rozwój dziecka, wyposażenie w wiedzę,
umiejętności i sprawności, które pozwolą dzieciom radzić sobie z wymaganiami stawianymi przez szkołę oraz aktywnie
uczestniczyć w dorosłym życiu społecznym. Wyróżniać je będzie kreatywna postawa wobec otaczającego świata, dbałość
o zdrowie i sprawność fizyczną. Nasi wychowankowie poznają różne kultury a równocześnie zachowują własną tożsamość
narodową i regionalną.

MISJA PRZEDSZKOLA
Misją naszego przedszkola jest rozwijanie u dzieci inteligencji wielorakich mających wpływ na wyposażanie dzieci
w umiejętności, wiedzę i kompetencje w atmosferze przyjaźni i życzliwości. Rozbudzanie w dzieciach uczuć
patriotycznych, wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej, kulturowej i regionalnej. Pomoc dzieciom w pozytywnym
postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć, mądre wychowanie, wspomaganie rozwoju i edukacji oraz rozwijanie ich
talentów w bezpiecznych i przyjaznych warunkach. Każdemu dziecku stwarzamy szansę rozwoju na miarę jego
możliwości. Tworzymy przedszkole bezpieczne, przyjazne dzieciom, rodzicom i pracownikom, otwarte na ich potrzeby.

Dziecko w naszym przedszkolu:
jest ciekawe świata, samodzielne, zaradne, komunikatywne,
otwarte, twórcze, aktywne, rozważne i odpowiedzialne,
dba o własne bezpieczeństwo i samodzielnie radzi sobie z różnymi sytuacjami,
akceptuje odrębność innych,
kultywuje tradycje regionalne i narodowe,

zna siebie i swoje możliwości,
jest przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji.

Nauczyciele w naszym przedszkolu:
są innowacyjni, kreatywni, tworzą programy innowacyjne i własne,
rozwijają zainteresowania i talenty dzieci,
stosują aktywizujące metody pracy,
chronią oryginalność myślenia dziecka,
dają dziecku szansę na znalezienie własnej drogi dochodzenia do rozwiązywania problemu,
są komunikatywni, otwarci na potrzeby dzieci i rodziców,
są zaangażowani w realizację statutowych zadań przedszkola,
potrafią efektywnie współdziałać w zespole,
sukcesywnie podnoszą swoją wiedzę i umiejętności,
efektywnie współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Rodzice w naszym przedszkolu:
czynnie uczestniczą w życiu przedszkola,
są partnerami w realizacji koncepcji pracy,
współtworzą klimat placówki,

CELE PRIORYTETOWE PRZEDSZKOLA
1. Stwarzanie warunków do rozwijania inteligencji wielorakich wg. Howarda Gardnera.
2. Rozwijanie u wychowanków optymistycznych cech charakteru.
3. Stwarzanie warunków wychowawczych i edukacyjnych zapewniających wspomaganie oraz ukierunkowanie
rozwoju dzieci zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami.
4. Dziecko nabywa poczucia szacunku i odpowiedzialności wobec tradycji narodowych i regionalnych, dziedzictwa
kulturowego oraz poszanowania symboli narodowych.
5. Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa i zaufania w środowisku przedszkolnym.
6. Efektywne angażowanie rodziców do udziału w życiu przedszkola oraz realizacji zadań określonych w koncepcji
pracy przedszkola.
7. Zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej do realizacji zadań statutowych przedszkola.
8. Stwarzanie warunków do doskonalenia nauczycieli, działalności innowacyjnej – wspomaganie rozwoju
zawodowego.
9. Promowanie działań przedszkola w środowisku lokalnym.
10.Efektywna współpraca ze środowiskiem lokalnym.

CELE PRIORYTETOWE NA ROK SZK 2015-2016
1.
2.
3.
4.

Stwarzanie dzieciom warunków do rozwijania inteligencji wielorakich wg Howarda Gardnera:
Dziecko kreatywne w myśleniu i działaniu.
Dziecko zdrowe i bezpieczne w zdrowym środowisku przyrodniczym.
Tworzenie warunków do obserwowania i badania przyrody.

5. Współpraca i zaangażowanie rodziców warunkiem prawidłowego rozwoju dziecka i funkcjonowania
przedszkola.
6. Efektywna współpraca ze środowiskiem lokalnym dla wszechstronnego rozwoju dziecka.
7. Dziecko ma wyrabiane nawyki zdrowego żywienia.

