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MISJA PRZEDSZKOLA 

Każde dziecko jest dla nas ważne! Robimy wszystko, aby czuło się akceptowane  

i bezpieczne oraz pomagamy mu poznawać siebie, stawać się samodzielnym i otwartym  

na świat. Dokładamy starań, aby  w każdym z nich rozbudzać ciekawość świata i ludzi, 

spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, 

zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje 

płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań. 

Tolerujemy tylko pozytywne zachowania i wspieramy każdego przedszkolaka w jego rozwoju 

na miarę jego możliwości. Dążymy do tego, aby wszystkie dzieci, miały możliwość 

rozwijania zainteresowań i odkrywania swoich pasji, a tym które rozwijają się w innym 

tempie stwarzamy szansę na sukces.  

„Dzieci są jak motyle na wietrze 

Niektóre potrafią latać wyżej niż inne, 

ale każde z nich lata najlepiej jak może. 

Po co więc porównywać je do reszty? 

Każde jest inne. 

Każde jest wyjątkowe.”  

Clare Morrall 

 

Dziecko szczęśliwe i radosne, to dziecko, które ma zapewnione poczucie bezpieczeństwa, 

przestrzegane są jego prawa i wzrasta w atmosferze miłości i akceptacji. Gdzie szanuje  

się jego odmienność i indywidualność. Gdzie zapewnia mu się odpowiednie warunki,  

nie tylko psychiczne ale i fizyczne. Każde dziecko akceptujemy takim, jakim jest. Jesteśmy 

przedszkolem otwartym również dla dzieci z alergiami pokarmowymi oraz  

dla dzieci z niepełnosprawnościami. Dążymy, by być najlepszymi z najlepszych w swojej 

dziedzinie. Chcemy, aby za kilka lat nasze przedszkole miało utrwaloną pozycję  

w środowisku, a jego absolwenci osiągali sukcesy na  
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WIZJA PRZEDSZKOLA 

Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, 

przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych. Potrafią wyrażać siebie poprzez twórcze 

działania rozwijające własne możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć  

się w nowych sytuacjach, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie  

z porażkami.  

Nasi wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają 

podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Nauczyciele współpracują  

ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Są moderatorami przestrzeni edukacyjnej, umożliwiającej 

dzieciom wszechstronną stymulację rozwoju.  

Zajęcia opiekuńczo – wychowawczo - dydaktyczne dostosowane są do potrzeb  

i możliwości rozwojowych dzieci  oraz prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają 

stworzone warunki do twórczego działania, przyswajania ważnych umiejętności przydatnych 

w życiu dorosłego człowieka oraz stworzoną szansę do samorealizacji i aktywnego 

odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje 

zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie. Nauczyciele preferują pracę 

zespołową: dzielą się doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami w trakcie prowadzenia zajęć 

koleżeńskich, tworzenia programów własnych, innowacyjnych, w zakresie organizacji 

imprez, przedstawień teatralnych, uroczystości, wycieczek itp., współpracy z partnerami 

przedszkola.  

Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa  

oraz poszanowania praw. Ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby  

i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Nauczyciele planują 

działania współpracy oparte na zintegrowaniu, ukierunkowaniu na wspólny cel, 

zaangażowaniu, kompetencjach, otwarciu na zmiany, łączeniu wiedzy z praktyką, 

rozwiązywaniu problemów. Rodzicom udzielają wsparcia merytorycznego i emocjonalnego. 

Zarówno dyrektor, rodzice, kadra pedagogiczna, jak i pozostali pracownicy przedszkola 

pracownicy współdziałają ze sobą, tworząc tym samym przyjazną atmosferę, dzięki której 

dzieci czują się akceptowane i bezpieczne. Poprzez systematyczne rozpoznawanie potrzeb 

naszego środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, doskonalimy 

jakość pracy placówki. 

Dzięki  promocji dążymy do nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku lokalnym. 

Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale sukcesywnie doposażamy w nowoczesny 

sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i zabawki. Nasz plac zabaw zaspakaja potrzeby 

ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy. 

Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania 

wychowawczo-dydaktyczne i wpływa na wysoką ocenę. Przedszkole jest zarządzane  

w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy. 


