MISJA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole miejscem wszechstronnego rozwoju dziecka.
„ Dziecko to motyl nad spienionym potokiem życia,
jak dać trwałość, a nie obciążyć lotu,
hartować, a nie niszczyć skrzydeł”
Janusz Korczak

 Przedszkole zapewnia wszystkim swoim wychowankom warunki do ich
wszechstronnego rozwoju.
 Nauczyciele rozbudzają aktywność dzieci w taki sposób, by stały się:
 ciekawe świata,
 samodzielne i twórcze,
 pewne swoich możliwości,
 otwarte na potrzeby innych i na nowe doświadczenia,
 gotowe do podejmowania działań i twórczych poszukiwań,
 odpowiedzialne i obowiązkowe,
 kulturalne i tolerancyjne,
 świadome zagrożeń.
 Dzieci traktowane są indywidualnie, czują się akceptowane, kochane i szczęśliwe,
są przygotowane do odnoszenia sukcesów, ale też do radzenia sobie z porażkami.
 Dzieci są bezpieczne w czasie całodziennego pobytu w przedszkolu oraz w momencie
odbierania ich przez opiekunów.
 Rodzice ściśle współpracują z przedszkolem, wykazują zainteresowanie działalnością
dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą przedszkola.
 Wychowanie i edukacja przedszkolna przygotowują dzieci do sprostania wyzwaniom
przyszłości.

WIZJA
Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne zapewniające
wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem
i możliwościami. Chcemy zapewnić naszym dzieciom równowagę i prawo do zdrowego
rozwoju a tym samym zapewnienia im radosnego dzieciństwa poprzez ich delikatne
ukierunkowywanie. Staramy się, aby dzieci mogły rozwijać swoje zdolności i umiejętności na
miarę ich możliwość i potrzeb. Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na
dalszych etapach edukacyjnych poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych. Wszystkie te
założenia pragniemy realizować z równoczesną dbałością o bezpieczeństwo dziecka, które
jest podstawowym naszym obowiązkiem.
 Dbamy o rozwój fizyczny dziecka poprzez zabawy i zajęcia ruchowe, spacery,
wycieczki.

 Dbamy o bezpieczeństwo każdego wychowanka.
 Współpracujemy z najbliższym środowiskiem rozbudzając u wychowanków
zainteresowanie otoczeniem, ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość
i wrażliwość.
 Kształcimy mowę i myślenie u wychowanków poprzez wdrażanie nowatorskich form
pracy m.in. działań innowacyjnych nauczycieli, programów własnych.
 Wykorzystujemy możliwości wykwalifikowanej kadry pedagogicznej wspomagającej
i ukierunkowującej rozwój wychowanków.
 Przygotowujemy wychowanków do sprostania wyzwaniom przyszłości.
 Efektywnie zarządzamy przedszkolem.

