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Motto Przedszkola: 
 

„Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, 

lecz wyzwalajmy aktywność. 

Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. 

Nie żądajmy, lecz przekazujmy. 

Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak 

by samo chciało chcieć.” 

Janusz Korczak 

 

 

Misja Przedszkola: 

 

 Poznawanie możliwości psychofizycznych  dzieci. 

 Odkrywanie umiejętności i zdolności dzieci. 

 Wydobywanie potencjału twórczego dzieci. 

 Wspomaganie rozwoju dzieci umożliwiające udany start w życie  

społeczne. 

 Kształtowanie postaw estetycznych. 

 

 

Wizja Przedszkola: 
 

 Przedszkole zapewniające bezpieczeństwo dzieciom.  

 Przedszkole traktujące dzieci indywidualnie i podmiotowo. 

 Przedszkole tworzące warunki dla indywidualnego, wielokierunkowego 

i twórczego rozwoju dzieci. 

 Przedszkole kształtujące postawy moralne i społeczne dzieci oraz 

umiejętność wyrażania własnych emocji. 

 Przedszkole otwarte na potrzeby dzieci  i oczekiwania rodziców. 

 Przedszkole wspierające działania wychowawcze i edukacyjne 

rodziców. 



 Przedszkole aktywizujące rodziców w życie placówki. 

 Przedszkole współpracujące ze środowiskiem lokalnym. 

 Przedszkole analizujące i oceniające efekty swojej pracy. 

 

Cele strategiczne Przedszkola: 

 

 Tworzenie przyjaznej atmosfery placówki. 

 Zapewnienie optymalnych warunków do realizacji podstawy programowej. 

 Promowanie zdrowego stylu  życia, proekologicznych postaw, zgodnego 

współistnienia w życiu społecznym. 

 Wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci. 

 Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

 Rozwijanie współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. 

 Doskonalenie jakości pracy i rozwój zawodowy nauczycieli. 

 Tworzenie i poszukiwanie nowatorskich projektów pracy z dziećmi. 

 Wzbogacanie i modernizacja bazy przedszkola. 

 

 

Cele realizowane będą poprzez: 

 
 Podmiotowe relacje:  

     dziecko – rodzic – nauczyciel – personel – dyrektor. 

 Poszerzanie działalności innowacyjnej. 

 Wzbogacenie oferty edukacyjnej o nowe rozwiązania metodyczne. 

  Rozwój zawodowy nauczycieli - uzupełnienie i zdobywanie 

dodatkowych kwalifikacji, zdobywanie wyższych stopni awansu 

zawodowego, wzbogacanie warsztatu pracy. 

 Poszerzenie współpracy z instytucjami, organizacjami i osobami w 

    środowisku w celu wzbogacenia treści i metod pracy dydaktyczno -    

    wychowawczej. 

 Systematyczne podejmowanie starań o wzrost efektów współpracy z 

     rodzicami. 

 Stosowanie różnorodnych form promocji przedszkola w środowisku. 

 Poprawę materialnych i higienicznych warunków pracy i nauki. 

 



W  naszym Przedszkolu: 

 

1. Tworzymy warunki do rozwijania aktywności twórczej dzieci                     

w różnorodnych formach działalności. 

2. Wspieramy samodzielne  działania dzieci ze szczególnym 

uwzględnieniem działań twórczych. 

3. Dostarczamy różnorodnych przeżyć w kontaktach ze środowiskiem 

przyrodniczym oraz społecznym, literaturą, muzyką, sztuką, techniką. 

4. Stymulujemy rozwój ekspresji twórczej dzieci w różnych obszarach 

edukacyjnych. 

5. Rozwijamy  umiejętność wyrażania siebie w różnych formach ekspresji. 

6. Stymulujemy kreatywne postawy. 

7. Kształtujemy myślenie i działanie zmierzającego do samorealizacji. 

8. Pomagamy w budowaniu pozytywnego obrazu własnego ,,ja”. 

9. Wspieramy wrażliwość emocjonalną. 

10. Aktywizujemy rodziców w życie przedszkola. 

 

 

 

Strategia rozwoju naszego Przedszkola: 
 

1. Wspieranie indywidualnego rozwoju dzieci:  

 

 popularyzacja idei gotowości przedszkolnej, 

 systematyczne badanie umiejętności dzieci, 

 rozwijanie i wspieranie zainteresowań i uzdolnień dzieci, 

 rozwój osobowości dzieci, 

 dostrzeganie potrzeb dzieci, 

 podnoszenie intensywności i skuteczności pracy wyrównawczej, 

 wdrażanie dzieci do dobrej praktyki dnia codziennego (samoobsługa, 

troska  o otoczenie, formy grzecznościowe, zachowania społeczne).  

 

2. Promowanie zdrowego stylu życia: 

 

 wyrabianie umiejętności zdrowego odżywiania się, 

 wyrabianie nawyków związanych z aktywnością ruchową, 



 wyrabianie nawyków higienicznych, 

 kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i radzenia sobie z 

emocjami, 

 kształtowanie prawidłowych relacji społecznych. 

 

3. Poszerzanie oferty edukacyjnej przedszkola umożliwiającej rozwój 

dzieci: 

 

 wzbogacenie wachlarza oddziaływań dydaktycznych, wychowawczych i 

terapeutycznych - techniki relaksacyjne, bajkoterapia, muzykoterapia, 

dogoterapia, pedagogika zabawy,  

 skuteczne systemy motywowania, 

 doskonalenie zawodowe  nauczycieli, 

 korzystanie z różnorodnych metod aktywizujących i różnych pomocy 

dydaktycznych. 

 

 

System wartości w naszym Przedszkolu: 

 
Twórczość 

- dziecko wyzwala swoją ekspresję w pracach artystycznych; odbiera 

twórczość innych i potrafi ją odczuwać, zinterpretować i rozwijać, jest 

oryginalne w swoich działaniach. 

Wytrwałość 

– dziecko podjęte działania doprowadza do końca, jest wytrwałe w swoich 

postanowieniach. 

 Doskonałość 

– dziecko dąży do rozwijania swoich umiejętności i sprawności, jest 

poszukujące i twórcze. 

 Szczęście 

– dziecko podjętą pracę traktuje z radością i satysfakcją, tworzy z pasją i 

zapałem. 

Odwaga 

– dziecko swoje prace prezentuje w sposób jasny i pewny; nie boi się 

sięgać po nowe wyzwania; pokonuje trudności i wyciąga z nich wnioski. 



Piękno 

- dziecko dostrzega wartości w sztuce (literatura, plastyka, muzyka, 

taniec) i w sporcie; opisuje i przeżywa wartości tkwiące w przyrodzie i 

technice. 

Absolwent naszego Przedszkola: 
 

 

 zna zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie, 

 zna zasady kultury współżycia, postępowania i współdziałania w grupie, 

 zna  symbole narodowe, nazwę kraju i miejscowości, w której mieszka 

 prezentuje postawę proekologiczną, 

 wykazuje chęć uczestniczenia i uczestniczy w życiu społecznym, 

 wyraża swoje zdanie, nazywa i okazuje uczucia, 

 posiada motywację do uczenia się czytania i pisania, 

 posiada umiejętność przyswajania nowych pojęć i logicznego myślenia, 

 potrafi lub podejmuje próby radzenia sobie z zadaniami oraz radzenia 

sobie z trudnościami, 

 wykazuje tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań, 

 jest samodzielny i ma pozytywny obraz samego siebie, 

 zna swoje prawa i obowiązki; respektuje prawa innych ludzi. 

 

 

 

 

 

 
 

Koncepcja rozwoju przedszkola jest otwarta i może ulegać modyfikacji. 

Koncepcja rozwoju przedszkola jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie. 

W każdym roku szkolnym na podstawie koncepcji opracowywany i realizowany jest 

roczny plan pracy przedszkola. 

Modyfikacja Koncepcji nastąpiła: 21.03.2015r. po propozycjach Rodzica. 


