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 Drzewa, piękne, różnorodne, delikatne i majestatyczne.  Dzięki nim możemy zaznać cienia w 

upalny dzień i zaczerpnąć oddechu, który pozwala nam żyć. Drzewo jest symbolem życia i rozwoju, 

połączenia trzech światów, dolnego - przodków i przeszłości, średniego - nas tu teraz i teraźniejszego 

oraz górnego - wyższego prowadzenia i przyszłości. Drzewo swą budową pokazuje nam sekret życia 

i naturalny przepływ życiodajnej energii. Silne korzenie mocno osadzone w ziemi, stabilny pion 

i rozłożysta, pnąca się w górę korona. Obserwując  budowę drzewa i zmiany cyklicznie w nim 

zachodzące w zależności od pory roku, możemy pojąć wiele uniwersalnych i bardzo dla nas ważnych 

mądrości. 

Każdy element drzewa – korzenie, pień, gałęzie, liście – ma swoje miejsce oraz zadanie i jest 

funkcjonalnie nie do zastąpienia. Jest żywym organizmem dla którego każda z czterech pór roku jest 

koniecznym etapem w rozwoju.  

Podobnym organizmem jest przedszkole. W jego rozwoju główna rolę pełnią cztery  

elementy, podobnie jak pory roku w rozwoju drzewa. Są to: rodzice, dzieci, personel i dyrektor. 



                                                                            DZIECI – LATO  

 

                                                      Dzieci z powodu swojej naturalnej radości, aktywności 

                                                            i  różnorodności, kojarzą się z latem – najbarwniejszą,  

                                                            najbardziej witalną i ekspansywną porą roku.  

 

 

 

 

 

Jesteśmy Przedszkolem, w którym dzieci będą miały szansę pełnego rozwoju. 

Najważniejsze wartości to: radość, niepowtarzalność każdego z nas, umiejętność 

współdziałania w atmosferze wzajemnego poszanowania, bo „Gdy śmieje się dziecko – 

śmieje się cały świat”. 

Naszym największym dobrem jest dobro dziecka. Przygotowujemy je do odnoszenia 

sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju jego 

możliwości. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata, ludzi, 

spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, 

zdolne do spontanicznej ekspresji, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób 

oraz gotowe szukać nowych, lepszych oryginalnych rozwiązań. Dziecko kończące edukację 

przedszkolną w naszym Przedszkolu będzie: samodzielne, ciekawe świata, komunikatywne, 

tolerancyjne, odpowiedzialne, znające zasady zdrowego stylu życia, świadome różnych 

zagrożeń, otwarte, twórcze, kreatywne, kulturalne, dbające o środowisko naturalne.  

Nasze przedszkole jest otwarte na potrzeby i problemy każdego dziecka. Przedmiotem 

szczególnej dumy i troski jest praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Rozpoznajemy możliwości psychofizyczne, potrzeby rozwojowe, sytuację społeczną dziecka. 

Prowadzimy działania uwzględniające indywidualizację procesu uczenia się, 

przeciwdziałamy dyskryminacji. Prowadzone są zajęcia rozwijające zainteresowania 

i uzdolnienia. Dzieci z dysfunkcjami, mające trudności w uczeniu się otrzymują wsparcie 

w organizowanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz pomoc specjalistów. 

Jako dyrektor chciałabym poszerzyć ofertę Przedszkola o terapię SI, wyposażenie sal w sprzęt 

do prowadzenia takich zajęć. 

„Jestem sprawny i zdrowy – do zabawy zawsze gotowy” – to nasze motto w trosce  

o sprawność fizyczną dzieci. Wiemy, że ma ona duży wpływ nie tylko na intelektualny 

rozwój dziecka, ale także na kształtowanie się jego charakteru i osobowości. Opierając się na 

pasjach i zainteresowaniach podopiecznych, chcemy kontynuować rozwijanie naturalnego 

potencjału fizycznego dziecka przez udział w różnego rodzaju formach działań (zawody, 

konkursy, wycieczki). Psychofizyczny rozwój dziecka będziemy wspierać poprzez 

organizację zajęć sportowych i rekreacyjnych na świeżym powietrzu oraz działania 

w zakresie wybranych zagadnień dotyczących profilaktyki zdrowia dzieci. 

„Mali artyści są wśród nas” – to ukierunkowane działania na twórczy rozwój dziecka 

w bezpiecznym i przyjaznym dla niego środowisku. Dlatego będziemy rozwijać ekspresję 

twórczą przez umożliwianie dzieciom radosnej i spontanicznej zabawy i stosowanie 

różnorodnych nowatorskich propozycji edukacyjnych, takie jak: drama, pantomima, zabawa 

w teatr, kodowanie, pedagogika zabawy, zajęcia metodą Orff”a i Labana, aktywne słuchanie 

muzyki. Będziemy rozwijać działalność plastyczną, muzyczną i techniczną poprzez dekoracje 

i organizację stałych galerii prac dziecięcych, zdobiących wnętrze przedszkola. Odkrywanie 

świata przyrody przez uwrażliwienie na je piękno poprzez zajęcia badawcze i ekologiczne.  

Ważnym aspektem w rozwoju dziecka jest zdrowe odżywianie. Zależy nam 

na stopniowym i trwałym wprowadzeniu nawyków żywieniowych, które korzystnie 



wpłynęłyby na zdrowie naszych dzieci. Chcemy nadal dążyć do pozytywnej zmiany 

nieprawidłowych i nie zawsze dobrych dla dziecka przyzwyczajeń. Jadłospisy opracowujemy 

w oparciu o konsultacje ze specjalistami (dietetykiem).  

Przedszkole zapewni bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój wszystkich 

wychowanków. Dołożymy starań, aby czuło się ono kochane, akceptowane 

i szczęśliwe, przygotowane do podjęcia obowiązków ucznia, do przeżywania sukcesów, 

ale i do radzenia sobie z porażkami.  A za miarę sukcesu naszych wysiłków uznamy, gdy nasi 

absolwenci i ich rodzice z żalem rozstają się z naszym Przedszkolem, zaś nasz absolwent 

osiągnie gotowość szkolną i będzie wkraczał w progi pierwszej klasy pełny zapału, 

optymizmu, otwartości i tolerancji na potrzeby innych. 

 

 

                                                                                      RODZICE – JESIEŃ  

 

                                                               Rodzice, ciągle jeszcze młodzi, choć już obarczeni  

                                                          obowiązkami, pewnym zbiorem doświadczeń – czasami  

                                                              aktywni, a czasem bierni – kojarzą się z migotliwymi  

                                                                                  barwami wczesnej jesieni.  

 

 

 

Przedszkole to instytucja, której zadaniem jest wspieranie rodziców w procesie 

wychowania i rozwoju dziecka. Dla dobra dziecka ważne jest, aby obydwie strony  - rodzina 

i przedszkole - współdziałały ze sobą i wzajemnie się uzupełniały.  

W Przedszkolu stawiamy na partnerstwo z rodzicami. Włączanie ich w proces 

podejmowania decyzji dotyczących istotnych aspektów pracy Przedszkola. Tworzymy 

przestrzeń do współpracy i wchodzenie na poszczególne stopnie „drabiny partycypacyjnej” 

(informowanie, konsultowanie, współdecydowanie). Opinie, pomysły rodzice będą mogli 

wyrażać w holu tzw. „Gadającej skrzynce”. Dobra opinia rodziców o pracy przedszkola jest 

miarą jakości naszej pracy.  

W ramach współpracy z rodzicami zamierzamy nadal realizować „program 

adaptacyjny” dla dzieci, które rozpoczynają edukację w przedszkolu w celu minimalizacji 

stresu, ułatwienia startu.  

Rodzice są bowiem bezcennym źródłem informacji o dziecku, ale jednocześnie i oni 

mogą od nauczyciela dowiedzieć się czegoś nowego o swoich pociechach, a przemyślana 

i systematycznie prowadzona współpraca może przynieść duże korzyści: zarówno dzieciom, 

ich rodzicom, jak i placówce przedszkolnej. Zadowolone dziecko to chętny do współpracy 

i zadowolony rodzic. Rodzic, który widzi korzyści, jakie jego pociecha czerpie z przebywania 

w przedszkolu, będzie chętny do współpracy. Ważnym więc elementem, zgodnej i owocnej 

współpracy jest poznanie wzajemnych oczekiwań względem siebie i określenie zasad i form 

współpracy. Rola nauczyciela we współpracy z rodzicami jest decydująca. Dla wielu 

nauczycieli, nawet tych doświadczonych, współpraca z rodzicami nie jest zadaniem łatwym, 

bo wymaga od nich otwartości, kreatywności, inicjatywy, dyspozycyjności, szczerości. 

Do ich zadań należy organizacja systematycznych zajęć otwartych, wspólna organizacja 

uroczystości i imprez przedszkolnych. Co roku we wszystkich grupach odbywają się zajęcia 

oraz zebrania dla rodziców o charakterze warsztatowym. Będziemy organizować zebrania 

szkoleniowe z udziałem specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Bierzemy 

udział w ogólnopolskich kampaniach społecznych oraz skutecznie zachęcamy rodziców do 

udziału we wspólnych akcjach charytatywnych. Organizujemy wspólne festyny rodzinne, 

scalających środowisko przedszkolne czy też wystawy wspólnych prac rodziców i dzieci. 



Prowadzimy kontakty indywidualne, kącik dla rodziców, stronę internetową. Na każdy rok 

szkolny jest opracowywany plan imprez współpracy z rodzicami.  

Zamierzam włączać rodziców do wykonywania drobnych prac 

i usług na rzecz przedszkola. Rodzice mogą również organizować pomoc dla dzieci w trudnej 

sytuacji oraz w zdobywaniu sponsorów i środków pozabudżetowych poprzez organizowanie 

zabaw dochodowych na rzecz przedszkola. 

Pragniemy, aby udział rodziców w życiu przedszkola był jeszcze większy i aby w 

pełni czuli się współautorami życia przedszkolnego wspierającymi placówkę w miarę swoich 

oczekiwań i możliwości 

 

                                                                             

 

                                                                                   PERSONEL - WIOSNA   

 

                                                         Wiosna nieodparcie wiążę się ze wzrostem i rozkwitem.  

                                                         Wiosna skłania do rozwoju, ciągłych poszukiwań oraz  

                                                           zmian, tak jak nauczyciele swoich wychowanków.  

 
 

 

O sukcesie placówki świadczy przede wszystkim dobrze wykwalifikowana 

i wykształcona kadra pedagogiczna i specjalistyczna. W swojej koncepcji w tym temacie 

proponuję wykorzystywanie indywidualnych preferencji nauczycieli w zakresie zdobywania 

nowej wiedzy. Stworzenie możliwości wyboru, liczenie się z potrzebami i indywidualnymi 

zdolnościami każdego nauczyciela związane jest również z podmiotowym traktowaniem 

każdego, które jest mi bardzo bliskie. Z moich obserwacji wynika, iż nauczyciele prowadzą 

atrakcyjne zajęcia, właściwie wykorzystują środki i pomoce dydaktyczne. Żywe tempo, 

trafnie dobrane formy i metody zajęć, odpowiednia aranżacja otoczenia sprzyjają utrzymaniu 

wysokiego poziomu aktywności dzieci przez znaczną część zajęć oraz nabywaniu przez nie 

nowych wiadomości i umiejętności. Widoczna jest dbałość wszystkich nauczycieli 

o zachowanie bezpieczeństwa dzieci oraz przestrzeganie wspólnie ustalonych zasad 

zachowania.  

Nauczyciele stale podnoszą swoje kwalifikacje, pracują z wielkim zapałem, ucząc się 

od siebie nawzajem, wspierając się w działaniach, korzystając z wiedzy starszych koleżanek, 

doskonaląc się w metodyce wychowania przedszkolnego. W pracy nad wyrównywaniem 

szans edukacyjnych u dzieci wspierają nas specjaliści (logopeda, pedagog, terapeuta, wczesne 

wspomaganie). Warto też dodać, że kadra pedagogiczna to zespól zaangażowanych 

i oddanych placówce ludzi, którzy znają specyfikę pracy z małymi dziećmi, doskonale radzą 

sobie z komunikacją interpersonalną i wykazują się wysoką kulturą osobistą. W pracy cenimy 

sobie profesjonalizm i wykorzystujemy predyspozycje osobiste nauczycieli, ich pomysłowość 

i kreatywność.  

W przedszkolu funkcjonują zespoły, które podejmują decyzje związane z organizacją, 

działaniem i ewaluacją pracy placówki. Pragniemy w dalszym ciągu kontynuować pracę 

zespołową, gdyż uaktywnia ona potencjał nauczycieli, uczy dzielenia się wiedzą 

i umiejętnościami i daje szansę na rozwój własnej placówki.  

Kwalifikacje pracowników (nauczycieli i nie tylko) to sprawa kluczowa i jedna                

z pierwszoplanowych. Pracownik lepiej wykształcony to nie zagrożenie dla szefa                      

ale rękojmia długofalowych zysków. W tym przypadku postrzeganych jako lepszy poziom 

kształcenia i wychowania. Inwestycja w człowieka to inwestycja długofalowa, ale na tyle 

opłacalna, że dająca dużą stopę zwrotu. Ważne jest więc uczestnictwo nauczycieli w kursach 



doskonalących, kwalifikacyjnych i seminariach oraz samokształceniowych. Entuzjazm 

nauczyciela jest jedną z najbardziej zaraźliwą, a jednocześnie najpożyteczniejszą, chorobą. 

Planuję w dalszym ciągu kontynuację działań WDN, organizację zajęć otwartych, 

śledzenie oferty firm szkoleniowych, uczelni wyższych i organizacja szkoleń na terenie 

Przedszkola. Pragnę zwiększyć edukacyjne wykorzystywanie wśród nauczycieli potencjału 

komputera i nierozerwalnie z nim związanych programów. Jako dyrektor dołożę wszelkich 

starań, aby stworzyć warunki dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych personelu zgodnie 

z oczekiwaniami i potrzebami placówki (szczególnie dla dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi).  

W przyszłości pragnę utrzymać tradycję organizacji praktyk studenckich i zajęć 

otwartych dla studentów.  

Chcemy nadal uczestniczyć w akcjach charytatywnych i wspierać działania na rzecz 

ochrony środowiska oraz wspomagać siebie i rodziców w trudach dnia codziennego.  

Kadra Pedagogiczna wspomagana jest przez personel pomocniczy (kucharka, pomoce 

kuchenne, intendentka, konserwator, woźne.  

Rada Pedagogiczna przy życzliwym wsparciu rodziców oraz rzetelnej pracy 

pozostałych pracowników przedszkola kształtuję codzienny dzień placówki. Dzięki 

rzeczywistemu współdziałaniu wszystkich wymienionych podmiotów jesteśmy obecnie 

przedszkolem z dużym potencjałem. 

Zamierzam w dalszym ciągu wspomagać każdego nauczyciela oraz kontynuować 

sprawdzone formy rozwoju i doskonalenia nauczycieli, a także sięgnąć po ciągle pojawiające 

się propozycje. 

 

                                                                                      DYREKTOR – ZIMA  

 

                                                                      Stanowisko niosące ze sobą dużą osobistą                                   

                                                        odpowiedzialność, narażone na zmienne wiatry z różnych   

                                                        stron, jak samotne drzewo na szczycie góry. Kojarzyć się  

                                                             może z górą lodową, z której widać tylko fragment   

                                                       działalności, a reszta jest ukryta w morzu białego papieru,  

                                                          schowanego w segregatorach. Stąd skojarzenie z zimą.  

 

 

 

Praca dyrektora daje duże możliwości realizowania swoich pomysłów i rozwinięcia 

różnych inicjatyw.  

Dyrektor posiada umiejętności interpersonalne, tworzy w przedszkolu dobry klimat 

do współpracy i działania. Jest otwarty wobec inicjatyw pracowników i rodziców, wspiera 

twórcze pomysły i stwarza warunki do ich realizacji. Motywuje nauczycieli i pracowników 

poprzez przyznawanie dodatków motywacyjnych, nagród, premii. Dyrektor opracowując Plan 

Nadzoru uwzględnia wnioski Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty z planu nadzoru 

za rok poprzedni oraz kierunki polityki oświatowej państwa. Wnioski i wyniki 

ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do planowania dalszej pracy, 

przyczyniają się do rozwoju przedszkola. Skuteczne zarządzanie powinno koncentrować się 

na tworzeniu optymalnych warunków do nauczania i uczenia się. Należy również zwrócić 

uwagę na indywidualną i zespołową pracę nauczycieli, na doskonalenie zawodowe. 

Motywowanie, inspirowanie nauczycieli do nowatorskich metod pracy, opracowywania 

innowacji pedagogicznych, eksperymentów. Powszechny udział nauczycieli, rodziców 

i pracowników w procesie podejmowania decyzji . Zarządzanie zgodne z dyscypliną finansów 



publicznych. Dyrektor, aby skutecznie zarządzać placówką deleguje uprawnienia, 

wykorzystuje umiejętności liderów edukacyjnych. 

Praca dyrektora prowadzi do ciągłego rozwoju osobowości i wymaga ustawicznego 

kształcenia - to jest dla mnie wyzwaniem. Kierowanie oświatą wiąże się z wieloma 

różnorodnymi problemami natury socjologicznej, psychologicznej, technicznej, ekonomicznej 

czy administracyjnej. Wraz z rozwojem techniki, nauki i kultury zmienia się poziom życia 

społeczeństwa, a także system oświaty. Placówką oświatową przestaje już zarządzić dyrektor, 

który tylko - choć gorliwie - wykonuje zalecenia ministra, kuratorium czy wydziału oświaty. 

W obecnych czasach dyrektor musi być osobą, która liczy się ze zdaniem rodziców swoich 

podopiecznych. Dziś trwa wyścig o jakość, czyli o zadowolenie klientów przedszkola, 

którymi są rodzice i lokalna społeczność. W związku z tym zmienia się model współczesnego 

dyrektora placówki oświatowej. Dyrektor otrzymuje szeroki zakres obowiązków i zwiększa 

się jego odpowiedzialność, ale by mógł temu sprostać, musi najpierw stać się prawdziwym 

menedżerem, który posiada wiedzę, umiejętności zarządzania i kierowania, kwalifikacje 

pedagogiczne oraz kompetencje ekonomiczne, prawne i psychologiczne. A przede wszystkim 

musi pamiętać o tym, iż jest człowiekiem o określonej osobowości, która wpływa na 

nauczycieli i ich podopiecznych.  

Kierując przez ostatnie pięć lat Przedszkolem Miejskim w Barczewie starałam się 

stworzyć dobry klimat, pobudzać do twórczego myślenia nauczycieli, umiejętnie 

rozwiązywać konflikty i problemy. Diagnoza aktualnego stanu placówki pozwala mi na 

zaproponowanie dla placówki kontynuacji sprawdzonych i potwierdzonych efektami 

kierunków rozwoju oraz zaproponowanie rozwiązań innowacyjnych, które mam nadzieje 

przyczynią się do dalszego rozwoju placówki.  

Dobrego dyrektora cechują następujące umiejętności, które posiadam: właściwe 

kierowanie zespołem pracowników, traktowanie indywidualne poszczególnych pracowników, 

kształtowanie atmosfery stymulującej innowacyjne postawy nauczycieli, efektywna 

współpraca z rodzicami, współdziałanie z władzami samorządowymi i oświatowymi, 

profesjonalne posługiwanie się prawem, podejmowanie działań, mających na celu 

zwiększenie zasobów finasowania pozabudżetowego przedszkola, promowanie placówki 

i właściwej prezentacji własnej osoby.  

Jako dyrektor, ale przede wszystkim jako człowiek, kieruje się szacunkiem dla 

każdego człowieka, wrażliwością na jego potrzeby oraz poczuciem odpowiedzialności za 

siebie i innych. Szacunek i godność dziecka oraz przestrzeganie jego praw jest dla mnie 

sprawą priorytetową. Przywiązuję niezwykłą wagę do okazywania szacunku drugiemu 

człowiekowi - dziecku, rodzicowi czy pracownikowi przedszkola. Staram się wszystkimi 

moimi zawodowymi działaniami oraz własną postawą uczyć wrażliwości na drugiego 

człowieka, poszanowania i akceptacji dla jego indywidualizacji.  

Problematykę wzajemnego szacunku, zrozumienie, empatii i akceptacji uznaje za 

priorytet obecnie i w swojej przyszłej pracy w placówce.  

Aby Przedszkole sprawnie i efektywnie funkcjonowało musi być dobrze zarządzane. 

Przez dobre zarządzanie rozumiem swoiste „rozdanie” kompetencji na każdym stanowisku 

pracy. Zarówno nauczyciele, jak i inni pracownicy Przedszkola winni mieć ściśle określone 

kompetencje i zakresy odpowiedzialności. Ścisłe rozliczanie ze zrealizowanych zadań 

spowoduje, iż nie będzie miało miejsca dublowanie kompetencji i nakładanie się 

obowiązków. Dobre zarządzanie to również umiejętność słuchania pracowników przez szefa,                

to również przyznawanie się szefa do błędów i ich korygowanie po rozmowie 

z pracownikami. 

Nawet najlepszy dyrektor nie zdziała zbyt wiele bez zespołu ludzi, którzy są 

przygotowani do zawodu, akceptują jego osobę, sposób działania i wizję pracy, którą 



przedstawia zespołowi, wykazując się kompetencją i profesjonalizmem. Taki właśnie zespół 

ludzi znalazłam w Przedszkolu Miejskim w Barczewie.  

Obrałam styl demokratyczny, nastawiony zarówno na pracowników jak i na 

postawione zadania. Mam zamiar nadal poprzez swoje zaangażowanie i własny przykład 

mobilizować mój zespół do twórczej i kreatywnej pracy. Nie poprzestanę na osiągniętych 

wynikach. W swojej koncepcji kierowania przedszkolem nadal chcę opierać się na ustalaniu 

priorytetów niezbędnych do organizacji i funkcjonowania placówki pod kątem utrzymania jak 

najlepszego wizerunku, a co za tym idzie spełniać oczekiwania rodziców i dzieci, władz 

oświatowych i kuratoryjnych. Postaram się być nowoczesnym dyrektorem, menedżerem 

placówki oświatowej, kierować zakładem pracy w sposób nowatorski, twórczy i efektowny, 

chętnie współpracując z personelem, rodzicami i społecznością lokalną. 

                                                                         

Uwagi końcowe 

Mam świadomość, że ujęte w mojej koncepcji funkcjonowania i rozwoju Przedszkola 

Miejskiego w Barczewie zamierzenia i pomysły nie wyczerpują przedstawionej tematyki. 

Jestem przekonana, że najlepszym sposobem w procesie wychowania, opieki i edukacji jest 

pokazywanie wszystkim możliwości, samemu dając tego przykład. Prezentowana przeze nie 

koncepcja wyznacza tylko zarys zamierzonych kierunków działań. Wierzę, że zostanie 

oceniona jako realistycznie przydatna w codziennej pracy. 

Moje działania zmierzać będą do dalszego wcielania w życie przesłania: "Każdy 

człowiek zobowiązany jest przyczyniać się, ile w jego mocy, dla dobra innych". 

Wszystkie te działania mają na celu stworzenie Przedszkola Miejskiego w Barczewie: 

nowoczesnego, zdrowego, otwartego i przyjaznego. A towarzyszyć nam będzie:  
 

Misja: 

Istniejemy po to, by wspomagać wszechstronny rozwój każdego wychowanka w oparciu 

o rozpoznanie jego potrzeb i możliwości, kształtować w nim poczucie własnej wartości, 

uczyć go tolerancji i patriotyzmu, pomagać w pokonywaniu trudności oraz umożliwiać 

rozwój uzdolnień i zainteresowań, kształtować właściwe postawy wobec otoczenia 

społecznego, przyrodniczego i technicznego, wyposażyć wychowanka w wiedzę i 

umiejętności umożliwiające udany start szkolny, rozwijać kompetencje komunikacyjne i 

aktywność twórczą oraz kształtować otwartość na wiedzę. 

 

Wizja: 

 Nasze przedszkole jest bezpieczne, przyjazne dzieciom, rodzicom, środowisku, 

pracownikom i otwarte na ich potrzeby.  

 Między społecznością przedszkola: dziećmi - rodzicami - pracownikami - panuje 

atmosfera życzliwości i partnerstwa.  

 Zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój, realizujemy ich potrzeby i 

respektujemy prawa oraz zaspokajamy oczekiwania rodziców.  

 Realizowany przez nas system wychowawczy i działania edukacyjne sprzyjają 

wyzwalaniu aktywności własnej dzieci, rozwijają ich zainteresowania i służą 

osiąganiu przez nie gotowości szkolnej na wysokim poziomie. 

 

Motto: 

„Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz  wyzwalajmy aktywność, nie każmy myśleć, lecz 

twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać 

i powoli rozwijajmy jego umysł tak, by samo wiedzieć chciało." 

 

                                                       Janusz Korczak 


