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MISJA PRZEDSZKOLA
Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą.
Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.
Promuje zdrowie, optymizm i zachowania przyjazne przyrodzie.
Buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje
społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła.
Pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.
Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie stanu gotowości dziecka do
podjęcia nauki w szkole podstawowej.
W ramach rocznych planów pracy i projektów edukacyjnych
- „Muzyczne wędrówki z Koziołkiem Matołkiem po Polsce” ,
- „Muzyczne wędrówki z Koziołkiem Matołkiem po Europie” ,
- „Muzyczne wędrówki z Koziołkiem Matołkiem po świecie”
prowadzimy edukację muzyczną.
- „Klinika małych zwierząt”

WIZJA PRZEDSZKOLA
Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie oraz naukę w atmosferze akceptacji i
bezpieczeństwa.
Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości.
Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania
wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.
Wychowankowie mają w nauczycielach oparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają
podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój.
Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność
atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i
zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie. Poszukują
innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle
doskonaląc swoje umiejętności.
Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną
atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.
Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i
oczekiwania.
Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola.

Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania są skoordynowane.
Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Sale wyposażone w meble, pomoce
dydaktyczne i zabawki.
Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i
zachęca do zabawy.
Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku
lokalnym.
Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania
dydaktyczno-wychowawcze i wpływa na wysoka ocenę. Placówka inwestuje w
nauczycieli, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci.
Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają
satysfakcję ze swojej pracy.

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
1. Tworzenie przedszkola przyjaznego nie tylko dziecku ale i rodzinie i środowisku.
2. Rozwijanie zainteresowań teatrem, ekspresji muzycznej, kształtowanie wrażliwości
estetycznej i słuchowej poprzez różne formy obcowania z muzyką.
3. Realizowanie w przedszkolu profilu prospołecznego, dążenie do zdrowego rozwoju
dziecka poprzez kontakty ze środowiskiem przyrodniczym i społecznym.
4. Wspomaganie rodziców w prowadzeniu ekologicznego, zdrowego modelu wychowania
dziecka.
5. Efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji.
6. Stwarzanie dzieciom warunków do bezpośredniego kontaktu z przyrodą w celu
wszechstronnego rozwoju.
7. Uświadamianie dzieciom zależności między stanem środowiska a samopoczuciem i
zdrowiem człowieka.
8. Doskonalenie u dzieci umiejętności obserwacji, eksperymentowania oraz oceny
środowiska i zjawisk przyrodniczych.
9. Wdrażanie dzieci do korzystania z literatury jako źródła wiadomości.

10.Rozwijanie uczuć estetycznych, podziwianie piękna przyrody, a także
uzewnętrzniania tych uczuć.
11.Udział w konkursach i uroczystościach organizowanych przez przedszkole i inne
instytucje.

