MISJA PRZEDSZKOLA
Nasze Przedszkole Mały Piekarczyk istnieje po to, by towarzyszyć
dziecku w jego indywidualnym rozwoju ku przyszłości poprzez
stwarzanie bezpiecznego , życzliwego i akceptującego otoczenia,
wykorzystując wychowawcze walory muzyki. Kształtuje twórczą
postawę dziecka w zgodzie z uniwersalnymi wartościami w celu
rozumienia świata jakim jest i przygotowaniu do życia w świecie
jakim będzie.
W NASZYM PRZEDSZKOLU
 spełniamy oczekiwania klienta
 dążymy do ukształtowania jednostki zdrowej psychicznie i
fizycznie
 przybliżamy dziecku miasto , w którym mieszka , jego
zabytki , kulturę i ciekawych ludzi
 współpracujemy z różnymi instytucjami wspomagającymi
edukację przedszkolną
 jesteśmy po to, aby wspierać i wspomagać prawidłowy
rozwój dziecka, rozbudzać jego zainteresowania zgodnie
z potrzebami i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze
środowiskiem społecznym, kulturowym i przyrodniczym.
 przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki w szkole,
nastawionych na osiągnięcie sukcesu.
 sprawiamy, że przedszkolaki czują się kochane,
akceptowane i szczęśliwe.
 przygotowujemy je do przeżywania sukcesu, ale i do
radzenia sobie z porażkami.
 gwarantujemy kompetentnych i życzliwych nauczycieli
wspierających indywidualny rozwój dziecka.
 przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych
wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach
potrzeby środowiska.

WIZJA PRZEDSZKOLA
ZDROWY , TWÓRCZY , AKTYWNY O
RÓŻNORODNYCH TALENTACH I UMIEJĘTNOŚCIACH
PRZEDSZKOLAK – DUMĄ RODZICÓW I PRZEDSZKOLA

ABSOLWENT PRZEDSZKOLA
 DBA O ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE I INNYCH
 JEST WRAŻLIWY NA MUZYKĘ , DOSTRZEGA JEJ WARTOŚCI
PONADCZASOWOŚĆ I UNIWERSALIZM W STOSUNKACH
MIĘDZYLUDZKICH
 ŻYJE WEDŁUG ZASADY „ W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”
 JEST RADOSNY, OTWARTY NA INNYCH
 ŻYJE W PRZYJAŹNI Z PRZYRODĄ A BĘDĄC JEJ CZĘŚCIĄ CZUJE
SIĘ ZA NIĄ ODPOWIEDZIALNY
 KOCHA SWOJĄ RODZINĘ, MAŁĄ OJCZYZNĘ, SWÓJ KRAJ –
CZUJE SIĘ OBYWATELEM SWOJEGO MIASTA , REGIONU ,
SPOŁECZNOŚCI
 JEST TWÓRCZY I WRAŻLIWY NA PIĘKNO
 JEST DOJRZAŁY EMOCJONALNIE I DOBRZE
DO SZKOŁY

PRZYGOTOWANY

PRIORYTETY PRZEDSZKOLA
Głównym priorytetem przedszkola jest edukacja twórcza dzieci
oraz edukacja zdrowotno ekologiczna. Przedszkole stwarza
sytuacje do bezpośredniego kontaktu ze sztuką i przyrodą,
wpływając tym samym na wrażenie i uczucia dzieci.
Poznawanie świata roślin i zwierząt, przyswajanie wiadomości na
temat ich życia, wzbudza stosunek uczuciowy i wywołuje
gotowość dzieci do chronienia wszystkiego, co żyje.
Dzięki temu już od najmłodszych lat staramy się ukształtować w
świadomości przedszkolaków miłość do przyrody i zachowań
proekologicznych.
Dziecko potrzebuje także bliskiego, serdecznego kontaktu a
przede wszystkim zaspakajania potrzeby bezpieczeństwa i
akceptacji co sprzyja rozwojowi jego osobowości. Pragniemy
dążyć do tego, aby całe otoczenie przedszkola sprzyjało
zachowaniu nie tylko bezpieczeństwa, ale również zdrowia, bo
zdrowie i bezpieczeństwo są czynnikami warunkującymi się
wzajemnie. Zdrowie dziecka jest podstawowym warunkiem
pomyślnego procesu wychowawczego.
W naszych działaniach zmierzamy do tego, aby dzieci dbały o
zdrowie swoje i innych. Wzajemne relacje dzieci w grupie, a także
ich relacje z nauczycielem i pozostałym personelem przedszkola
wpływają niewątpliwie na zdrowie i samopoczucie dziecka – uczą
zachowań prozdrowotnych.
Nasze działania zmierzają do tego aby istnieć w środowisku jako
przedszkole promujące działania twórcze ze szczególnym
rozwinięciem działalności plastycznej jako wspomagającej
edukację zdrowotną i ekologiczną.
Pragniemy być przedszkolem, w którym każde dziecko rozumie
znaczenie zdrowia dla rozwoju człowieka i nie jest obojętne na
piękno otaczającej nas przyrody.
Głównym priorytetem pracy dydaktyczno – wychowawczej jest:
- wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka zgodnie
z jego wrodzonym potencjałem i przygotowanie do
podjęcia nauki w szkole;
- współdziałanie z rodziną;

- stworzenie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z
przyrodą, i jej ochrona;
- poznawanie świata roślin i zwierząt, przyswajanie
wiadomości na temat ich życia, kształtując u dzieci miłość
do przyrody i zachowań proekologicznych;
- udział w kampaniach prozdrowotnych pod patronatem
Wydziału Zdrowia, Sanepidu i innych instytucji;
- uczestnictwo w ogólnopolskich kampaniach profilaktyki
zdrowotnej;
- stwarzanie coraz lepszych warunków działania w trosce o
zdrowie wychowanków i ich rodzin;
- działalność artystyczna.
Będziemy współpracować z:
 Schroniskiem dla zwierząt
 LOP
 Ogrodem Botanicznym
 Wydziałem zdrowia
 Sanepidem
 Radą Osiedla Ołbin
 Szkołami Podstawowymi 1i 84
 Przedszkolami 3, 79 i 109
 Strażą Miejska
 Strażą Pożarna
 Policją
 Muzeami Wrocławia
 Domem Małego Dziecka Nr 1
 Stowarzyszeniem „ ZDĄŻYĆ NA POMOC DZIECIOM Z
CHOROBĄ NOWOTOROWĄ”
 Fundacją „Daj szansę wcześniakowi”
 Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym nr 9
im. J. Brzechwy
 Kliniką Hematologii i Onkologii Dziecięcej

GŁÓWNE ZADANIA DO REALIZACJI W KOLEJNYCH
LATACH 2012-2017
I. PROMOCJA ZDROWIA I EKOLOGIA, EDUKACJA GLOBALNA
II. WYCHOWANIE REGIONALNE
III. WYRÓWNYWANIE SZANS, ROZWIJANIE UZDOLNIEŃ I
ZAINTERESOWAŃ
IV. EDUKACJA PRZEZ SZTUKĘ
V. WYKORZYSTYWANIE NOWOCZESNYCH METOD I ŚRODKÓW
EDUKACJI

