Nasza Wizja:

Przedszkole promujące
chrześcijański system wartości
przyjazne dzieciom, rodzinie i
otoczeniu poprzez działalność
profilaktyczną, stymulującą,
kompensacyjną i kolektywną.

Misją naszego Przedszkola

jest zapewnienie każdemu dziecku
wszechstronnego rozwoju jego
talentów i zdolności, bez nacisków i
przymusu poprzez rozbudzanie jego
ciekawości i zaspokojenie naturalnej
potrzeby poznania otaczającego
świata; zaznajomienie
wychowanków z podstawowymi
wartościami ludzkimi i
chrześcijańskimi oraz przygotowanie
ich do przeżywania sukcesów i
radzenia sobie z porażkami.

W naszym przedszkolu dziecko:
1. Poznaje swoje prawa i
obowiązki.
2. Uczy się szacunku do innych
ludzi.
3. Czuje się bezpiecznie.
4. Rozwija się twórczo.
5. Poznaje świat wartości
ogólnoludzkich i
chrześcijańskich.
6. Ma możliwość indywidualnego
rozwoju i osiąga sukces.
7. Uczy się dostrzegać swoje
mocne strony.
8. Buduje pozytywny obraz
samego siebie.
9. Uczy się dostrzegać potrzeby
innych ludzi.
10. Wcześnie zaczyna czytać.

W naszym przedszkolu rodzice:

1. Uzyskują pomoc specjalistów.
2. Otrzymują obiektywną ocenę

postępów i niepowodzeń dziecka.
3. Mogą być z dzieckiem w trudnych
chwilach.
4. Mówić otwarcie o swoich
spostrzeżeniach o pracy
przedszkola.
5. Bezpośrednio rozmawiać z
nauczycielem o trudnych sprawach
wychowawczych.
6. Mogą czynnie uczestniczyć w
życiu przedszkola.
7. Mogą swobodnie wypowiadać się
na temat pracy przedszkola.
8. Wspierają przedszkole w jego
działaniach. Organizują finansową
pomoc dla przejawianych inicjatyw,
chętnie współpracują z

nauczycielami, oferują
wszechstronną pomoc.

W naszym przedszkolu
nauczyciele:
1. Aktywnie realizują zadania
przedszkola określone w
dokumentach wewnętrznych
przedszkola.
2. Tworzą przyjazną atmosferę dla
rozwoju dziecka, rodziny i
otoczenia.
3. Podejmują działania innowacyjne.
Są aktywni i twórczy.
4. Realizują programy dostosowane
do potrzeb każdego dziecka, grupy i
placówki.
5. Współpracują z rodzicami i
środowiskiem lokalnym.
6. Doskonalą swoją wiedzę i zbierają
nowe doświadczenia poprzez
uczestnictwo w licznych kursach i
szkoleniach.

7. Wszyscy nauczyciele
wykorzystują w pracy metody
aktywizujące.
8. Doskonalą swój warsztat pracy.
9. Pozyskują rodziców do
efektywnych działań na rzecz
przedszkola oraz poszukują
sympatyków i partnerów
przedszkola.
10. Monitorują efektywność własnej
pracy - samokontrola.
11. Dzielą się wiedzą i
doświadczeniem z innymi
nauczycielami.
12. Troszczą się o dobry wizerunek
Absolwenta i przedszkola.

