
KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

Nasze przesłanie: 
KAŻDE DZIECKO JEST DLA NAS WAŻNE!

ROBIMY WSZYSTKO, ABY CZUŁO SIĘ AKCEPTOWANE I BEZPIECZNE
ORAZ POMAGAMY MU POZNAĆ SIEBIE, STAĆ SIĘ SAMODZIELNYM

I OTWARTYM NA ŚWIAT

Misja przedszkola:
� Jesteśmy dla dzieci, ich rodziców i środowiska lokalnego.
� Wspomagamy rodziców w wychowaniu ich dzieci.
� Pomagamy dzieciom w pełnym rozwoju zgodnie z ich możliwościami 

psychicznymi i fizycznymi.
� Dążymy do partnerskiej współpracy z rodzicami, środowiskiem         

i władzami lokalnymi.
� Kształtujemy zainteresowania dawnymi i współczesnymi tradycjami 

naszego kraju, regionu, miejscowości, przedszkola.         
� Dysponujemy fachową kadrą pedagogiczną.
� Zapewniamy dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia.
� Wyróżniamy się popularnością w środowisku dzięki miłej i rodzinnej 

atmosferze.
� Umożliwiamy rozwój uzdolnień, zainteresowań talentów dzieci.
� Kształtujemy poczucie własnej wartości, 
� Uczymy tolerancji przywiązania do wartości społeczno- moralnych i 

patriotyzmu.
� Rozwijamy kompetencje komunikacyjne i aktywność twórczą oraz 

kształtujemy otwartość na wiedzę.
� Wyposażamy wychowanka w wiedzę i umiejętności umożliwiające 

udany start szkolny.
� W naszym przedszkolu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

otrzymują fachową pomoc.
� Wprowadzamy dzieci w świat literatury, rozwijamy zainteresowania 

książką.

Wizja:
• Dzieci opuszczające nasze przedszkole są otwarte, twórcze i 



spontaniczne. Znają siebie i swoje możliwości, szanują odrębność 
innych. Radzą sobie 
w sytuacjach trudnych, umieją rozwiązywać problemy i są dobrze 
przygotowane do obowiązku szkolnego.

• Zajęcia prowadzone są na wysokim poziomie i dostosowane do 
możliwości dzieci – dają im one szanse samorealizacji i wyboru 
proponowanych działań. Realizowane programy są dostosowane do 
potrzeb i oczekiwań dzieci 
i rodziców. Respektowane są prawa dzieci przez nauczycieli i 
personel przedszkola. Zajęcia dodatkowe są różnorodne, dostosowane 
do możliwości 
i zainteresowań dzieci i ich rodziców.

• Nasze przedszkole współpracuje z rodzicami i środowiskiem 
lokalnym dla dobra wychowanków. Współpraca oparta jest na 
zaangażowaniu wszystkich pracowników. Są oni życzliwi, 
zadowoleni, że tu pracują i wspólnie tworzą miłą atmosferę. Dzięki 
temu nasze dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

• Wychowankowie potrzebujący pomocy, znajdują oparcie w 
nauczycielach, którzy poszukują nowatorskich rozwiązań w swojej 
pracy, ciągle ją doskonaląc. Wspólnie wymieniają ciekawe pomysły i 
rozwiązania, chętnie dzielą się zdobytą wiedzą, umiejętnościami ze 
współpracownikami i rodzicami. Organizowane są imprezy, 
wycieczki, które uatrakcyjniają zajęcia i pozwalają wspólnie spędzić 
czas.

• Realizowany przez nas system wychowawczy i działania edukacyjne 
sprzyjają wyzwalaniu aktywności dzieci, rozwijają ich 
zainteresowania i uzdolnienia.

• Wychowankowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych otrzymują 
pomoc

ze strony wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.
• Dobra współpraca ze środowiskiem rozszerza zakres działalności 

przedszkola.
• Nasze przedszkole jest kolorowe i „ciepłe”, wyposażone w 

nowoczesny sprzęt
i meble. Posiadamy dużo ciekawych pomocy dydaktycznych i pięknych 
zabawek. Przedszkolna biblioteka jest bogato wyposażona. Plac zabaw                



z nowoczesnym sprzętem i zieloną trawą zachęca dzieci do aktywności 
ruchowej. Wzbogacona baza pozwala nam na rzetelną promocję zdrowia – 
dbamy o higienę, ruch, aktywnie spędzamy czas.

• Przedszkole posiada własny hymn, logo, proporzec, co podkreśla 
naszą odrębność             i specyfikę.

• Wyróżniamy się zainicjowaniem i kultywowaniem tradycji obchodów 
urodzin przedszkola, urodzin dzieci.

•


