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Program działania Miejskiego Przedszkola nr 39 "Słoneczko" w Zielonej Górze                            

na lata 2022 – 2027 

 

Część ogólna 

 

Celem naszych działań jest wsparcie całościowego rozwoju dzieci – z ich podobieństwami               

i różnicami, z predyspozycjami, ze zdolnościami i z trudnościami, z różnorodnymi 

zainteresowaniami. Dlatego w centrum zainteresowania stawiamy DZIECKO, a myśląc                     

O NIM trzeba wybiegać w przyszłość - kształtować umiejętności i postawy, wyposażyć                     

w wiedzę, tak aby  przygotować je do dorosłego życia i do ról, jakie będzie w nim odgrywać, 

ale według JEGO potrzeb, możliwości i tempa rozwoju.  

U podstaw naszych działań leży system wartości, który choć dynamiczny i zmienny ma cechy 

stałe. Zazwyczaj wartości przejmujemy od osób dla nas ważnych (rodziców, nauczycieli czy 

przyjaciół), a wiele z nich dobieramy w ciągu życia. Od nas więc, jako od pierwszych 

nauczycieli dziecka, wiele zależy – zaczynając od tego jaki przykład dajemy i jak traktujemy 

innych ludzi, po podejście do codziennej pracy i jej jakość.     

 

Mając DZIECKO w centrum zainteresowania wychodzimy od wartości uznanych w 

przedszkolu za najistotniejsze: 

zdrowie i bezpieczeństwo (dzieci i pracowników), aktywność, samodzielność, 

odkrywanie świata, twórczość, otwartość, poczucie  sprawstwa,  współpraca, spotkanie 

z drugim człowiekiem, szacunek, odpowiedzialność, tożsamość i tradycja. 

A w działaniu wyróżnia nas:  

radość, optymizm, życzliwość, wrażliwość, partnerstwo,  zaangażowanie, rzetelność, 

profesjonalizm, autentyczność, refleksyjność. 

 

 

 

MISJA przedszkola wynikająca z uznawanych wartości w integracji z podstawą 

programową oraz w połączeniu z imieniem przedszkola brzmi:  

Chcemy, aby każde DZIECKO było jak SŁONECZKO 
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Priorytety działania Miejskiego Przedszkola nr 39 „Słoneczko”: 

 

 Wspomaganie rozwoju dzieci i dojrzewania w zgodzie ze światem i własnymi zdolnościami dzięki 

odkrywaniu ich mocnych stron, diagnozowanie i odkrywanie predyspozycji i wczesne ustalanie ich 

uzdolnień. 

 Pobudzanie motywacji i chęci do nauki poprzez stosowanie różnorodnych metod i działań, dawanie 

dzieciom możliwości wyboru własnej aktywności i wyrabianie w nich samodzielności. 

 Kształtowanie emocjonalnych zdolności dzieci i budowanie świata wartości. 

 Współpraca całej społeczności przedszkola (dzieci, nauczyciele, personel, rodzice) dla budowania 

postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia. 

 

 

Absolwent Słoneczka: 

 

 (Radosny) optymista 

 Samodzielny 

 Aktywny ruchowo 

 Ciekawy świata 

 Dba o bezpieczeństwo własne i innych 

 Czuje się Polakiem i Europejczykiem 

 Aktywny uczestnik życia społecznego 

 Życzliwy, otwarty na potrzeby innych ludzi 

 (Twórczo) rozwiązuje zadania i problemy 

 Wrażliwy na piękno 

 

 


