ZESTAW PROGRAMÓW
w Miejskim Przedszkolu nr1 w Lędzinach
w roku szkolnym 2006/2007
Lp. Autor programu
1. Anna Łada Grodzicka
Ewa Bełczewska,
Maryla Herde,
ElŜbieta
Kwiatkowska, Joanna
Wasilewska

Nazwa programu
Sygnatura Grupa
ABC... Program Wychowania 1/06/P-1/L 3-6 latki
Przedszkolnego
(7grup)
XXI wieku.

2.

2/06/P-1/L 6-latki
Wydawnictwo WAM Program nauczania religii
„Wędrowanie
dla klasy zerowej.
z Bogiem”
Nr AZ-0-03/1 z dn.10.03.03 r.
RADOŚĆ DZIECI BOśYCH

3.

Wydawnictwo WAM Program nauczania religii
„Wędrowanie
dla pięciolatków.
z Bogiem”
„W radości dzieci BoŜych”
nr AZ-0-04/3

4.

3/06/P-1/L 5 latki

Programy autorskie:
B. Wojciech
R. Iwan

- „Rozbudzenie zainteresowań 4/06/P-1/L 3-6 latki
czytelniczych dzieci w
młodszym wieku
przedszkolnym”

B. Berger
B. Gurdek

- „Edukacja ekologiczna –

5/06/P-1/L 6 - latki

M. Hoppe-Obacz
B. Kowalska

- „Edukacja artystyczna w

6/06/P-1/L 6 - latki

Woda źródłem Ŝycia”;

wychowaniu przedszkolnym

„Dziecko i sztuka”

PROGRAM ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA
NR 1 W LĘDZINACH NA LATA 2004/05 DO 2008/09
MISJA

• Nasze Przedszkole pozwala dzieciom wszechstronnie się rozwijać
w bezpiecznej i radosnej atmosferze.
• Artystyczny profil Przedszkola pomaga dzieciom tworzyć nowe
rozwiązania, moŜliwości i oryginalne pomysły.
• Z radością będą prezentować zdobyte umiejętności w bliŜszym i
dalszym środowisku.
• Dzieci wyzwalają swój wewnętrzny świat poprzez posługiwanie się
róŜnymi sposobami ekspresji - gestem i mimiką, słowem
mówionym, aktywnością plastyczną, muzyczną i ruchową.

• Przedszkole potrafi uszanować spontaniczność dziecka i czuwać
nad tym, aby uniknąć zahamowania tendencji ekspresyjnych.

WIZJA
• Pragniemy pobudzić inwencje twórczą dziecka poprzez
samorealizację w ekspresji słownej, muzycznej, plastycznej i
ruchowej,
• Wszystkie dzieci w naszym przedszkolu będą miały stworzone
przyjazne warunki rozwoju emocjonalnego, duchowego,
umysłowego i fizycznego,
• Będziemy rozpoznawać indywidualne potrzeby wychowanków i
starali się je zaspokoić,
• Chcemy aby rodzice byli współautorami sukcesów swoich dzieci,
• Naszym marzeniem jest, aby nasi wychowankowie wyrośli na ludzi
wraŜliwych, twórczych, o szerokich zainteresowaniach, o
róŜnorodnych talentach i umiejętnościach.

NASZ ABSOLWENT
Chcemy aby nasz przedszkolak był:

• Zdrowy
• Szczery
• Twórczy
• Samodzielny
• Aktywny
• Radosny
• Otwarty
• KoleŜeński
• Opiekuńczy
• WraŜliwy
Przygotowany do roli ucznia [posiadał odpowiednie umiejętności i
sprawności]

