
 Program Rozwoju Miejskiego Przedszkola  
z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach 

na rok szkolny 2006/2007 
 
 

EDUKACJA, WYCHOWANIE I OPIEKA 
Priorytety:  
 
I. Wychowanie ku wartościom i wspomaganie rozwoju  

1. Rzetelnie diagnozujemy umiejętności i dokumentujemy postępy dzieci. 
2. Wypracowałyśmy atrakcyjne formy pracy z dziećmi i sposoby motywowania , ukierunkowane na 

indywidualny rozwój dziecka. 
3. Profesjonalnie pomagamy dzieciom z całego powiatu wymagającym wspomagania rozwoju. 
4. Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki w szkole. 
5. Wychowujemy w duchu patriotyzmu, tolerancji i szacunku do Ŝycia i innej osoby. 
 

II. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań 
1. Rozwijamy talenty muzyczne. 
2. Podtrzymujemy plastyczne fascynacje dzieci. 
3. Rozbudzamy zainteresowania sceniczne. 
4. Rozwijamy zdolności językowe. 
5. Organizujemy spotkania ze sztuką 
 



III. Ekologia i turystyka 
1. Pomagamy kreatywnie odkrywać rzeczywistość i poznawać Ŝycie zwierząt i roślin 
2. Kształtujemy postawy proekologiczne. 
3. Razem poznajemy świat i róŜne ekosystemy, czynnie uprawiając turystykę.  

 
 
IV. Zdrowie, sport  i bezpieczeństwo 

1. Chronimy dzieci  przed zagroŜeniami i niebezpieczeństwami. 
2. Popularyzujemy aktywne formy wypoczynku. 
3. Wychowujemy w duchu sportowej rywalizacji. 
4. Przygotowujemy dzieci do pełnego uczestnictwa w ruchu drogowym. 

 
 
Cele; 

                   I. Wychowanie ku wartościom i wspomaganie rozwoju 
 

I.1. Rzetelnie diagnozujemy umiejętności i dokumentujemy postępy dzieci. 
I.2. Wypracowałyśmy atrakcyjne formy pracy z dziećmi i sposoby motywowania , ukierunkowane na indywidualny rozwój 
dziecka. 
I.3. Profesjonalnie pomagamy dzieciom z całego powiatu wymagającym wspomagania rozwoju. 
I.4. Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki w szkole. 
I.5. Wychowujemy w duchu patriotyzmu, tolerancji i szacunku do Ŝycia i innej osoby. 
 

II. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań 
 

I.1. Rzetelnie diagnozujemy umiejętności i dokumentujemy postępy dzieci. 
I.2. Wypracowałyśmy atrakcyjne formy pracy z dziećmi i sposoby motywowania , ukierunkowane na indywidualny rozwój 
dziecka. 



I.3. Profesjonalnie pomagamy dzieciom z całego powiatu wymagającym wspomagania rozwoju. 
I.4. Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki w szkole. 
I.5. Wychowujemy w duchu patriotyzmu, tolerancji i szacunku do Ŝycia i innej osoby. 
 

II. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań 
 

II.1. Rozwijamy talenty muzyczne. 
II.2. Podtrzymujemy plastyczne fascynacje dzieci. 
II.4. Rozwijamy zdolności językowe. 
II.5. Organizujemy spotkania ze sztuką. 
                                                     III. Ekologia i turystyka 
 
III.1. Pomagamy kreatywnie odkrywać rzeczywistość i poznawać Ŝycie zwierząt i roślin. 
III. 2. Kształtujemy postawy proekologiczne. 
III.3. Razem poznajemy świat i róŜne ekosystemy, czynnie uprawiając turystykę. 
 
                                                    IV. Zdrowie, sport  i bezpieczeństwo 
 
IV.1. Chronimy dzieci  przed zagroŜeniami i niebezpieczeństwami. 
IV.2. Popularyzujemy aktywne formy wypoczynku. 
IV.3. Wychowujemy w duchu sportowej rywalizacji. 
IV.4. Przygotowujemy dzieci do pełnego uczestnictwa w ruchu drogowym.  

 
 



PROMOCJA  
 

Jubileusz 50-lecia przedszkola 
Przedszkole przygotowuje się do jubileuszu 50-lecia 
Współpraca międzynarodowa 
Przedszkole nawiązuje współpracę korespondencyjną z miastem Unicov w Czechach 
Promocja działań, osiągnięć i sukcesów dzieci i przedszkola 
Przedszkole rozwija i promuje młode talenty. Uczestnictwo w przeglądach, konkursach i imprezach. 
Przedszkole współpracuje z mediami w celu promocji. 
Działalność wydawnicza 
Przedszkole opracowuje i wydaje gazetkę informacyjno-edukacyjną „Koniczynka” 
Tworzenie archiwum osiągnięć przedszkola 
Przedszkole tworzy archiwum osiągnięć 
 WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

 
I. POZYSKIWANIE RODZICÓW DO PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY  NA RZECZ DZIECKA  

               I PRZEDSZKOLA 
  
                     1. Przedszkole współpracuje z rodzicami w celu zapewnienia dziecku sprzyjającego klimatu w przedszkolu. 
                     2. Przedszkole zapoznaje rodziców z dokumentacją oraz pozyskuje ich do współtworzenia planów pracy. 
                     3. Rodzice współuczestniczą w organizowaniu imprez i uroczystości przedszkolnych. 

                           4. Rodzice pomagają nawiązać kontakt z lokalnymi przedsiębiorcami. 
                           5. Pomoc w realizacji zadań wynikających z planu pracy przedszkola. 
 II. PODNOSZENIE WIEDZY PEDAGOGICZNEJ RODZICÓW 

 
                         1.  Przedszkole systematycznie podnosi wiedzę pedagogiczną rodziców. 



 III. OFERTA REKREACJI RODZINNEJ 
 

1. Przedszkole stwarza warunki do wzajemnej integracji: przedszkole – rodzic. 
      IV. POMOC I WSPARCIE DLA RODZINY 

 
2. Przedszkole stwarza warunki do podnoszenia świadomości społecznej i prawnej oraz upowszechnia  wiedzę rodziców  dotyczącą systemu   

                          pomocy rodzinie i dziecku 
3. Przedszkole zapobiega ubóstwu dziecka. 
4. Przedszkole pomaga rodzicom w nawiązaniu kontaktu z instytucjami wspierającymi rodzinę i dziecko 


