
      

WIZJA I MISJA PRZEDSZKOLA         

 

Nasze motto: 

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.”      

 Każde dziecko jest niepowtarzalną osobą, dlatego też wraz z rodzicami dążymy do tego, by nasze 

dzieci z radością zdobywały wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą im iść z uśmiechem przez 

życie, sprostać wymaganiom stawianym w szkole i w życiu dorosłym. W przyjaznej atmosferze budujemy 

otwartość przedszkolaków na kontakty z innymi ludźmi. Zapewniając dzieciom dobrą zabawę pomagamy  

rozwijać ich zdolności, zaspokajać naturalne potrzeby ruchowe oraz kształtować u nich postawy 

prozdrowotne i proekologiczne. 

Misja – dążymy do: 

·tworzenia dzieciom bezpiecznych i przyjaznych warunków wszechstronnego rozwoju fizycznego, 

umysłowego, emocjonalnego, stwarzania warunków do rozwijania zainteresowań, zachęcania do działania, 

inspirowania i motywowania do aktywności, samodzielnego twórczego myślenia, 

wspomagania dzieci z różnego rodzaju trudnościami i deficytami 

·kształtowania u dzieci spontaniczności, otwartości oraz umiejętności okazywania swoich uczuć, 

nauki tolerancji, życzliwości, empatii, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka 

opierająca się na uniwersalnych wartościach takich jak miłość, przyjaźń, wzajemny szacunek, 

wprowadzania dzieci w świat sztuki i rozwijanie umiejętności prezentowania obserwowanej 

rzeczywistości, odczuć poprzez różne formy ekspresji artystycznej, 

kształtowania poczucia przynależności regionalnej i narodowej, 

diagnozowania i rozwijania umiejętności i talentów dzieci, 

rozwijania umiejętności społecznych, które warunkują poprawność relacji z dziećmi i dorosłymi, 

kształtowania u dzieci odporności emocjonalnej, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych i 

trudnych, 

wdrażania zdrowego i aktywnego stylu życia, 

rozwijania sprawności fizycznej, 

wspomagania rodziców w wychowaniu dziecka, 

efektywnego angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji, 

promowania działalności przedszkola w środowisku lokalnym.                                                                                        

 



      
Wizja 

 ► Wykorzystujemy naturalną potrzebę ruchu i eksplorowania otoczenia tak, aby dziecko żyło  

 w zgodzie z własnym ciałem i umysłem, w harmonii z otaczającym światem i przyrodą.                              

 ► Każdemu dziecku zapewniamy wszechstronny i bezpieczny rozwój zgodny z jego indywidualnym 

 tempem rozwoju, potrzebami, oczekiwaniami, zainteresowaniami i zdolnościami. 

 ► Nasze działania wychowawczo-dydaktyczne opieramy na sprawdzonych i uznanych metodach 

 pracy oraz dążymy do wdrażania rozwiązań innowacyjnych przynoszących znaczące efekty w pracy  

 z wychowankami i we współpracy z rodzicami. 

 ► Przedszkolaki posługują się różnymi sposobami ekspresji: słowną, muzyczną, plastyczną, 

 ruchową. 

 ► Wychowankowie cechują się otwartością, kreatywnością, samodzielnością oraz życzliwością do 

 świata i ludzi. 

 ►Staramy się stworzyć warunki dające dzieciom szansę , by stawały się: otwarte na ludzi , 

 samodzielne, gotowe do podejmowania ryzyka, radzące sobie w różnych, często trudnych 

 sytuacjach, wierzące w swoje możliwości, odpowiedzialne. 

 ► Zapewniamy Dzieciom serdeczną atmosferę, poczucie akceptacji, bezpieczeństwa oraz 

 poszanowanie godności. 

 ►Zapewniamy kompetentną kadrę, która bierze udział w różnych formach doskonalenia  

 co umożliwia pełną realizację zadań placówki, a dzieciom zapewnia wychowanie i edukację na 

 najwyższym poziomie. 

 ►Rodzice wychowanków są współtwórcami sukcesów swoich dzieci, mają  zawsze wsparcie  

 i pomoc z naszej strony w ich roli wychowawczej , otrzymują informacje o postępach i osiągnięciach 

 dzieci. 

 ► Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy. 

 

 Naszej misji i wizji przyświeca cel zawarty w myślach patrona Przedszkola Janusz Korczaka. 

Dzięki wielu tekstom J. Korczaka powstał „Apel Twojego Dziecka”, który jest wyznacznikiem w naszej 

codziennej pracy z wychowankami. 

  

APEL TWOJEGO DZIECKA 

 

1. Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się domagam. To 

tylko próba sił z mojej strony. 

2. Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję – poczucia bezpieczeństwa. 

3. Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko ty możesz pomóc mi zwalczyć zło, póki jest to 

jeszcze w ogóle możliwe. 

4. Nie rób ze mnie większego dziecka, niż jestem. To sprawia, że przyjmuje postawę głupio dorosłą. 



      
5. Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. O wiele 

bardziej przejmuję się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy. 

6. Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych i 

nieprzyjemnych. 

7. Nie wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, są grzechem. To zagraża mojemu poczuciu wartości. 

8. Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cię nienawidzę. To nie ty jesteś moim wrogiem, lecz 

twoja miażdżąca przewaga ! 

9. Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwości. Czasami wykorzystuję je, by 

przyciągnąć twoją uwagę. 

10. Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed tobą bronić i robię się głuchy. 

11. Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie tłamszony, kiedy nic z tego 

wszystkiego nie wychodzi. 

12. Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić myśli. To dlatego nie zawsze się 

rozumiemy. 

13. Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. Zbyt łatwo strach zmusza mnie do kłamstwa. 

14. Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i wtedy tracę całą moją wiarę w ciebie. 

15. Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę cię pytaniami. Może się wkrótce okazać, że zamiast prosić cię o 

wyjaśnienia, poszukam ich gdzie indziej. 

16. Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są. 

17. Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na twój temat byłaby w przyszłości nie do 

zniesienia. Nie wyobrażaj sobie, iż przepraszając mnie stracisz autorytet. Za uczciwą grę umiem 

podziękować miłością, o jakiej nawet ci się nie śniło. 

18. Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty. To po prostu mój sposób na 

życie, więc przymknij na to oczy.   

19. Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak trudno dotrzymać mi kroku w tym galopie, 

ale zrób, co możesz, żeby nam się to udało.   

 20. Nie bój się miłości. Nigdy. 

 

·                                                                                                             
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