
Koncepcja Artystycznego Niepublicznego

Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym

„Tygrysek Plus”

 

MISJA

o W przedszkolu każde dziecko czuje się bezpieczne, szczęśliwe, 

wyjątkowe i akceptowane.

o Każde dziecko zna swoje prawa i obowiązki.

o Każde dziecko traktowane jest podmiotowo oraz indywidualnie.

o Każde dziecko poznaje, uczy się i kultywuje tradycje.

o Każde dziecko poznaje zdobycze techniki i ich praktyczne 

zastosowanie.

o Każde dziecko uczy się kochać i szanować przyrodę, poznawać ją 

wszystkimi zmysłami i żyć z nią w równowadze – kształtujemy 

postawy proekologiczne.

o Kształtujemy postawę przynależności do swojego kraju.

o Rozbudzamy wiarę dziecka we własną skuteczność.

o Stwarzamy naszym wychowankom, warunki do wszechstronnego 

rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości.

o Kreujemy postawy twórcze oraz wspieramy działania 

dziecka                    w różnych dziedzinach aktywności.

o Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i 

rozumieniu swoich uczuć.

o Umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu 

placówki.



WIZJA PRZEDSZKOLA

 Artystyczne Niepubliczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym 

„Tygrysek Plus” jest placówką która nacisk kładzie na bezpieczeństwo 

oraz przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom atmosferę.

 Dla nas najważniejsze jest dziecko – jego dobro, jego potrzeby, jego 

wszechstronny rozwój.

 Praca przedszkola umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych 

wszystkim dzieciom oraz przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.

 Oferta edukacyjna stwarza warunki do twórczego i kreatywnego 

rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności.

 Przedszkole kształtuje wartości moralne w dzieciach oraz uczy ich życia 

w społeczeństwie.

 Uczymy bycia wrażliwym na dobro, piękno, uczymy tolerancji.

 Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki 

międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

 Przedszkole zatrudnia wykwalifkowaną, kompetentną, zaangażowaną

 i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

 Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska 

lokalnego.

 Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.

 Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania 

gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.

 Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na 

wysoki poziom pracy 

 Przedszkole uczy odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo

 i bezpieczeństwo innych



 Jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców

 Stwarza przyjazną, domową atmosferę oraz zapewnia optymalne 

warunki do rozwijania osobowości dzieci, zaspokaja potrzeby dzieci, 

wspiera w rozwijaniu zdolności i zainteresowań

 Kształtuje i rozwija postawy twórcze swoich wychowanków, stosuje 

metody aktywne i techniki rozwijania zdolności twórczego myślenia

 Otwarte jest na propozycje rodziców, ich udział w życiu przedszkola – 

partnerska współpraca z rodziną dziecka

 Podąża za indywidualnym tempem rozwoju dziecka, respektuje jego 

potrzeby, wspiera w dążeniu do samodzielności i niezależności

MISJA PRZEDSZKOLA

Naszym celem w myśl proponowanych przemian jest wychowanie 

zdrowego społeczeństwa oraz to, aby dzieci zarówno zdrowe jak

 i niepełnosprawne miały możliwość uczestnictwa w różnych formach 

aktywności, które dla rozwoju każdego z nich są odmienne i spontaniczne.

 Stwarzamy naszym wychowankom, warunki do wszechstronnego 

rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości.

 Kreujemy postawy aktywne, twórcze, wspieramy działania dziecka 

w różnych dziedzinach aktywności.

 Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, 

kulturowym i społecznym.

 Rozbudzamy wiarę dziecka we własną skuteczność.

 Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu 

swoich uczuć.

 Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo.

 Wdrażamy do zachowań społecznie akceptowanych.



 Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia 

sobie z porażkami.

 Umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki 

(imprezy okolicznościowe, zajęcia otwarte, zajęcia integracyjne dla dzieci 

i rodziców).

 zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,

 wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,

 kształtuje postawy moralne, proekologiczne,

 promuje zdrowie fzyczne i psychiczne,

 przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,

 organizuje sprawne zarządzanie placówką,

 analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

CELE I ZADANIA PRZEDZSZKOLA:

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:

o wspomaganiu i ukierunkowywaniu indywidualnego rozwoju dzieci 

zgodnie z ich możliwościami rozwojowymi,

o udzielaniu dzieciom pomocy pedagogiczno-psychologicznej,

( realizacja zajęć w ramach WWRD) 

o umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości 

narodowej, etnicznej i językowej,

o opiece nad dziećmi,

o wspomaganiu rodziny poprzez współdziałanie z nią w wychowaniu 

dzieci.



o zapewnieniu wychowankom możliwości pełnego rozwoju 

intelektualnego, psychicznego i fzycznego,

o wykorzystaniu wrodzonego potencjału jednostki i możliwości 

rozwojowych w relacjach społeczno-kulturowych i przyrodniczych,

o trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków,

o rozwijaniu zainteresowań, uzdolnień i talentów wychowanków, 

szczególnie artystycznych i językowych.

2. Przedszkole ma na celu stworzenie warunków do indywidualnego 

rozwoju dziecka poprzez:

o przygotowanie do procesu pisania i czytania,

o przygotowanie do dalszego procesu edukacyjnego,

o naukę języka angielskiego,

o przygotowanie do właściwego zachowania w kontaktach 

społecznych

o inspirowanie wychowanków do działań twórczych,

o eliminowanie wad mowy i postawy,

o rozwijanie indywidualnych zdolności wychowanków,

o przystosowanie do pracy i zabawy w zespole, uwrażliwienie na 

sztukę i piękno przyrody: plastyka, warsztaty artystyczne, rytmika, 

nauka odbioru muzyki poważnej, wycieczki do muzeum, wycieczki 

do parku, lasu, opieka nad ogrodowymi roślinami etc, wspieranie 

wychowanków uzdolnionych,

o organizowanie różnych form pomocy (zajęcia specjalistyczne: 

logopedyczne, kompensacyjno-korekcyjne, oraz innych form o 

charakterze terapeutycznym; porady, konsultacje, warsztaty dla 

rodziców),

3. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach 

następujących obszarów edukacyjnych:



o poznawanie i rozumienie siebie i świata,

o nabywanie umiejętności poprzez działanie,

o odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie,

o budowanie systemu wartości.

2. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i 

sposoby oddziaływań do wieku dziecka, jego możliwości rozwojowych i 

potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem istniejących warunków 

lokalowych, a w szczególności:

o zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę w czasie pobytu dzieci w 

przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

o zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa.


