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MISJA 

Nasze przedszkole jest placówką, w której dzieci poznają zasady 

współżycia społecznego, współdziałania, mają możliwość radosnego i 

bezpiecznego przeżycia każdego dnia. Stwarzamy każdemu dziecku warunki do 

wszechstronnego rozwoju w oparciu o rozpoznanie jego potrzeb                          

i możliwości, kształtowania poczucia własnej wartości, pokonywania trudności 

oraz rozwijania uzdolnień i zainteresowań. Pragniemy wyposażyć 

wychowanków w wiedzę i umiejętności umożliwiające udany start szkolny, 

rozwijać kompetencje komunikacyjne i aktywność twórczą oraz kształtować 

otwartość na wiedzę.  

 

WIZJA  

 Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, 

przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych. Znają siebie i swoje 

możliwości.  

 Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne dostosowane są do możliwości 

rozwojowych dzieci. Realizowany program wychowania  sprzyja wyzwalaniu 

aktywności własnej dzieci, rozwija ich zainteresowania i służy osiąganiu 

gotowości do podjęcia nauki w szkole. Program wychowania przedszkolnego 

wzbogacony jest programami własnymi nauczycieli oraz ofertą zajęć 

dodatkowych. 

 Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i 

bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość kształtowania poczucia własnej 

wartości i odkrywania swoich możliwości.  

 Nauczyciele znają potrzeby, możliwości i zainteresowania dzieci. Ciekawa i 

bogata oferta zajęć i zabaw, umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć 

gwarantują jakość pracy. Nauczyciele współpracują ze sobą dzielą się zdobytą 

wiedzą, poszukują innowacyjnych rozwiązań i stale doskonalą swoje 

umiejętności. 

 Przedszkole współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. 

Angażuje rodziców w życie całego przedszkola. Pracownicy przedszkola 



współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują 

się akceptowane i bezpieczne. 

 Przedszkole stale wzbogaca swoje wyposażenie. Podejmuje działania służące 

modernizacji wyposażenia, podnoszeniu estetyki pomieszczeń i zapewnieniu 

właściwej realizacji procesu wychowawczo – dydaktycznego. 

 Przedszkole podejmuje działania na rzecz promocji placówki. Dbamy o 

pozytywny wizerunek w środowisku – współpracujemy z lokalnymi 

instytucjami, mediami, pozyskujemy sponsorów. 

 Przedszkole posiada sprawny i skuteczny system zarządzania. Zarządzanie 

placówką oparte jest na partnerstwie i komunikacji otwartej, członkowie Rady 

Pedagogicznej są współtwórcami wszelkich działań podejmowanych przez 

przedszkole.  

 

 


