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„Dziecko chce być dobre
Jeśli nie umie – naucz
Jeśli nie wie – wytłumacz
Jeśli nie może – pomóż”

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:
ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w
podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.

WIZJA PRZEDSZKOLA


Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, nastawioną na szeroko rozumiany
rozwój dziecka, pełnimy funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące.



Zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę
pedagogiczna.



Wspomagamy wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych
potrzeb i możliwości, stwarzając każdemu dziecku szansę, tak aby poznało radość
płynącą z zabawy tworzymy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.



Promujemy dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, budujemy poczucie
tożsamości regionalnej i narodowej, rozwijamy kompetencje społeczne, a także
uczymy odróżniania dobra od zła.



Pełnimy również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec
rodziców.



Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do
podjęcia nauki w szkole podstawowej.

MISJA PRZEDSZKOLA


Każde dziecko jest dla nas ważne, przestrzegane są prawa i obowiązki dziecka



Istniejemy po to, by wspomagać wszechstronny rozwój każdego wychowanka w oparciu o
rozpoznanie jego potrzeb i możliwości.



Zrobimy wszystko aby w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne.



Będziemy kształtować w nim poczucie własnej wartości, uczyć go tolerancji oraz
patriotyzmu. Stworzymy warunki do harmonijnego rozwoju, do bycia samodzielnym i

otwartym na nowe doświadczenia.


Wspieramy działania wychowawcze i edukacyjne rodziców, oferując pomoc pedagogów,
psychologa i logopedy.



Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, zapewniamy, że w

naszym przedszkolu dostaje klucz do zdobywania wiedzy, do twórczych poszukiwań,
a także inspirację do działania.

Cele strategiczne:


Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.



Przedszkole realizuje koncepcje pracy przedszkola.



Przedszkole ujednolica własne oddziaływania wychowawcze z oddziaływaniami
rodziny.



Przedszkole dba o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny, społeczny i zdrowie
emocjonalne dzieci.



Przedszkole dba o bezpieczeństwo dzieci i dorosłych i posiada nowoczesną bazę.



Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym



Przedszkole jak najlepiej przygotowuje dzieci do dalszego etapu kształcenia, stwarza
warunki do osiągania sukcesów zarówno dzieciom o naturalnym i przyspieszonym
tempie rozwoju, jak i dzieciom z trudnościami.



Przedszkole organizuje wg potrzeb i w miarę możliwości wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka oraz kształcenie specjalne.



Przedszkole tworzy życzliwa atmosferę opartą na kodeksie etyki zawodowej



Przedszkole zatrudnia wysoko wykwalifikowana kadrę pedagogiczna a zarazem
gotowa do rozszerzenia swoich kwalifikacji

Kierunki rozwoju przedszkola


Tworzenie warunków do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju każdego
dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami.



Modelowanie, projektowanie, pobudzanie zdolności dziecka poprzez stosowanie
metod wyzwalających jego aktywność.



Wzmacnianie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez
upowszechnianie osiągnięć oraz rozszerzanie oferty edukacyjnej.



Doskonalenie kadry pedagogicznej,podnoszenie umiejętności nauczycieli



Wzbogacanie bazy dydaktycznej w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

O NASZEJ PLACÓWCE

Placówka zlokalizowana jest w centrum wsi. Mieści się w wolno stojącym, dużym
budynku. Jego atutem jest położenie z dala od ruchliwej ulicy. Duży zielony ogród
przedszkolny podzielony na 3 części , jedna część jest wyposażona w sprzęt do zajęć i zabaw
ruchowych, drugą stanowi zielone boisko z bramkami i koszami, a trzecia część służy do
wypoczynku lub zajęć przy stolikach.
W przedszkolu funkcjonują 3 grupy, dla dzieci w wieku 3, 4, 5 letnich w każdej
pracuje dwóch nauczycieli a przynajmniej jeden z nich ma dodatkowe kwalifikacje terapeuty.
Pracę nauczycieli wspiera psycholog, który nie tylko pracuje z dziećmi ale również służy
pomocą nauczycielom oraz rodzicom.
Przedszkole zatrudnia 19 pracowników, w tym 8 nauczycieli w tym katechetką i nauczyciel
języka angielskiego i oraz 4 pracowników stołówki i 1 osoba w administracji i 4
pracowników obsługi.
Współpraca z rodzicami polega nie tylko na spotkaniach ogólnych czy grupowych.
Każdy z nauczycieli raz w roku przeprowadza zajęci otwarte dla rodziców. Tradycją naszego
przedszkola są spotkania opłatkowe z rodzicami oraz od 10 lat cyklicznie organizowany przy
wsparciu Rady Rodziców – rodzinny Piknik Przedszkolny, który jest imprezą integracyjną.

BAZA PRZEDSZKOLA i WARUNKI PRACY

Placówka posiada 3sale dydaktyczne (wyposażonych w atestowane, nowoczesne meble
dostosowane do wzrostu dzieci i do właściwego ułożenia na nich pomocy), oraz pokój
nauczycielski służący do prowadzenia zajęć logopedycznych , pracy indywidualnej.
Wszystkie sale przedszkolne posiadają zestawy pomocy dydaktycznych, gier, planszy,
zabawek, klocków i kącików zabaw oraz sprzęt audiowizualny i multimedialny (laptop,
tablet, tv, radio magnetofon a sala krasnoludków również tablica multimedialna )
Ogród przedszkolny wyposażony w przyrządy do ćwiczeń i zabaw na świeżym powietrzu.
zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu a kolorowe i bezpieczne urządzenia
rekreacyjne zachęcają do zabawy, boisko z bramkami, oraz górę do wspinaczki.
Zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne jest urządzone i wyposażone w potrzebne
sprzęty i urządzenie .

