
Misja Oddziałów Przedszkolnych 
 

               Misją naszych oddziałów przedszkolnych jest zapewnienie każdemu 

dziecku solidnego fundamentu dla jego dalszego rozwoju, aby ciekawe świata 

potrafiło twórczo myśleć i działać, pełne siły i wiary we własne możliwości wkroczyło 

w świat szkolnych obowiązków. W naszym przedszkolu najważniejsze jest każde 

dziecko, chcemy aby było: bezpieczne, aktywne, beztroskie, odważne i szczere. 

Rozbudzamy wrażliwość dziecka na wartości estetyczne w otoczeniu, przyrodzie i 

sztuce oraz rozwijamy różne formy twórczości i ekspresji słownej, plastycznej i 

muzycznej. Pragniemy udowodnić, że w każdym Dziecku tkwi olbrzymi potencjał 

twórczy, który właściwie ukierunkowany może stać się podstawą do jego sukcesów. 

Każde dziecko ma szansę w atmosferze szacunku, bezpieczeństwa oraz akceptacji 

poznać siebie, swoje możliwości oraz nabrać wiary we własne siły. Szanujemy 

dziecko jako niezależną jednostkę i przestrzegamy zapisów zawartych w Konwencji o 

prawach dziecka. Edukacja opiera się głównie na zabawie, samorealizacji i 

dowartościowywaniu Dziecka przez stały kontakt ze sztuką i otaczającym go 

pięknem. Każde dziecko jest dla nas ważne. Zrobimy wszystko aby w naszym 

przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne. Stworzymy warunki do 

harmonijnego rozwoju, do bycia samodzielnym  i otwartym na nowe doświadczenia. 

Zapewniamy, że każde z dzieci dostaje klucz do zdobywania wiedzy, do twórczych 

poszukiwań i inspirację do działania. W naszej placówce najważniejsze jest dziecko. 

Dołożymy wszelkich starań, aby nasz wychowanek: 

• rozwijał swoje zainteresowania i umiejętności  

• rozwijał sprawność i samodzielność życiową 

• czuł się akceptowany i bezpieczny 

• ponosił odpowiedzialność za swoje postępowanie 

• z szacunkiem traktował drugiego człowieka  

• dostrzegał i rozwijał wartości rodzinne 

• szanował zdrowie i życie swoje i innych. 

 



 Wizja Oddziałów Przedszkolnych 

 

Nasze Oddziały Przedszkolne: 

 •  są miejscem spotkań i zabaw z rówieśnikami, miejscem zdobywania wiedzy i 
umiejętności, rozwijania zainteresowań i talentów, wyrównywania deficytów 
rozwojowych, a także uczestniczenia w dorobku artystyczno – kulturalnym, 

•  są placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na 
ich potrzeby. Zapewnia opiekę, wychowanie 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, 

•  umożliwiają  wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i 
przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole. Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne 
dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci, 

•  stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania 
samodzielności oraz wartości moralnych. Nauczyciele znają potrzeby i 
zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć.  

          Praca Oddziału Przedszkolnego ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby 
i wszechstronny rozwój osobowości. Absolwenci naszej placówki to dzieci otwarte, 
twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym 
szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, 
potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia 
sukcesu i radzą sobie z porażkami. 

 


