
Programy edukacyjne: 

Programy edukacyjne, według których realizowany jest w naszym przedszkolu proces dydaktyczno- wychowawczo-
opiekuńczy zostały wybrane tak, aby spełniały oczekiwania nas wszystkich - dzieci wraz z rodzicami oraz nauczycieli, czyli 
aby wszechstronnie rozwijały osobowość dziecka, jego indywidualne zdolności, zainteresowania oraz zamiłowania. 
Istotnym warunkiem doboru programu jest jego zakres i sposób przekazania wiedzy, który musi być odpowiednio 
dostosowany do wieku i rozwoju dzieci. Natomiast celem nadrzędnym realizacji jest osiągnięcie odpowiedniego poziomu 
dojrzałości umysłowej, fizycznej i społeczno-moralnej, umożliwiającego naszym absolwentom sprostanie obowiązkom 
stawianym przez szkołę oraz właściwe przygotowanie do życia w otaczającej nas rzeczywistości. 

Pracujemy w oparciu o programy: 
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Lp. Tytuł  programu Autor Wydawnictwo 

 
1. 

Program główny: 
 „W kręgu zabawy”  
P.3.PG-1/2016 

Jadwiga Pytlarczyk  

 
1. 

Programy uzupełniające: 
„Nasze  przedszkole” 
P.3PU-1/2016 

Małgorzata Kwaśniewska 
Wiesława Żaba- Żabińska 

MAC Edukacja 

2. „Kocham Przedszkole " 
Program wychowania przedszkolnego  
P.3PU-2/2016 

Mirosława Pleskot  
Agnieszka Staszewska Mieszek 

WSiP 

    
 Program własny: Joanna Janas  



1. „Moja mała ojczyzna” – Dziedzictwo 
kulturowe w regionie. P.3PW1/2016 

Magdalena Suplicka 

2. Program edukacji ekologicznej : Tajemniczy 
świat przyrody P.3PW.2/2016 

Dorota Malak  
Małgorzata Pindral  

 

3 Program prozdrowotny - Dbamy o czystość i 
zdrowie  
P.3PW.3/2016 

Dorota Malak  
Magdalena Suplicka  

 

4. Program Edukacji Europejskiej - Mieszkamy w 
Europie P.3PW.4.2016 

Małgorzata Pindral   

 

Dajemy dziecku wiele możliwości, by stawało się badaczem, odkrywcą i w końcu twórcą, wiedziało o tym, jak żyć i jak 
postępować",  

1. Dbamy o harmonijny rozwój dziecka przez stymulowanie wszystkich sfer jego osobowości. 

Nasi wychowankowie uczą się: 

•    wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania; 

•    zaangażowania w zabawę i pracę; 

•    wiary we własne możliwości; 

•    kreatywnego myślenia i działania; 

•    współpracy i wzajemnej pomocy; 

•    uczciwości i odpowiedzialności w kontaktach z innymi. 

2. Respektujemy fakt, że dziecko jest indywidualnością i ma prawo rozwijać się we właściwym dla siebie tempie i pod 
dyktando swoich osobistych zdolności i dążeń. 



 

Projekty i programy realizowane w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2016/2017 
 
1. Projekt edukacyjny "W krainie wierszy Jana Brzechwy" 

2. Projekt edukacyjny "Zdrowy przedszkolak" 

3. Program "PASTUSIOWE PRZEDSZKOLA" AKADEMII AQUAFRESH 

4. Program "Kubusiowi przyjaciele natury" 

5. Projekt "Zielona Flaga" 
 


