
Koncepcja pracy:

Przedszkola Miejskiego nr 3 „Pod Żaglami” w 

Świnoujściu, 

 



Wizja:
O Moje przedszkole to mój drugi dom,

bo stawia na mnie,

na moje szczęśliwe dzieciństwo

i mój wszechstronny rozwój”.

O Twórzmy wspaniałe przedszkole.

Pracujmy na jakość placówki

w środowisku morskim.

Misja:
Przedszkole Miejskie nr 3 „Pod Żaglami w Świnoujściu

wspomaga wszechstronny rozwój dziecka prowadząc działania

opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne na wysokim poziomie,

we współpracy ze środowiskiem rodzinnym

i lokalnym. Czerpiąc z tego co najlepsze w naszym otoczeniu,

z kultury i tradycji życia nad morzem.

„Od morza jesteśmy od morza,  od szumnych bałtyckich wód…”

(Jan Kasprowicz „Pieśń Baltii”)

 



Kadra przedszkola

O Kadrę tworzy zespół wykwalifikowanych, 

kreatywnych

i przyjaznych dzieciom ludzi, dbających o ciepłą 

atmosferę,

oraz jak najlepsze przygotowanie dzieci do pójścia 

do szkoły. 

O zapewnia wysoki poziom pracy dydaktyczno-

wychowawczej m.in. poprzez: 

O profesjonalne przygotowywanie się do zajęć, 

wykorzystywanie różnorodnych metod pracy 

z dziećmi, indywidualizowanie pracy dydaktyczno-

wychowawczej dostosowanej możliwości i potrzeb 

dzieci. 

O Wiodącymi kierunkami pracy pedagogicznej

O jest edukacja morska, artystyczna, 

O środowiskowa i ekologiczna.

 



Nasze priorytety w pracy to:
O Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci;

O Przygotowanie dziecka do nauki w szkole;

O Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka, zgodnie 

z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi;

O Nauka samodzielności w zdobywaniu wiedzy; 

O Nauka współpracy i współdziałania w grupie, 

rozwijanie kreatywności u dzieci;

O Współpraca z rodzicami, opiekunami i środowiskiem 

lokalnym w zakresie zapewnienia jak najlepszego 

rozwoju dziecka.

 



Partnerzy przedszkola
Współpraca z instytucjami miasta jest 
bardzo dobrze oceniana w środowisku. 
Mamy  wielu partnerów, którzy z nami 
współpracują:

Urząd Miasta Świnoujście, 

Szkoła Morska, Szkoły Podstawowe, 

Przedszkola Miejskie,

Biblioteka Miejska

Nadleśnictwo Międzyzdroje,

Liga Ochrony Przyrody, 

harcerze z ZHR i ZHP, WOPR,

Straż Pożarna, Policja, Terminal 

Promowy Świnoujście 

Komenda Portu Wojennego

(w tym orkiestra KPW), PEC

Szkoły - Kluby Piłkarskie 

 



Rodzice - przyjaciółmi placówki

O Ogromnym atutem placówki są życzliwi, ogromnie zaangażowani

rodzice, chętni do współpracy na każdym kroku, wyczuwający potrzeby

placówki, działający na rzecz dzieci.

O Jednym z organów przedszkola jest Rada Rodziców jako

przedstawicielstwo rodziców wszystkich grup

 



Rada 

Rodziców

zaangażowana

i wspierająca

O Swoimi działaniami Rada Rodziców wspiera 

całą kadrę i dyrektora w realizacji zadań 

edukacyjnych

O Włącza się aktywnie w organizację 

wszelkich przedsięwzięć w przedszkolu. 

O Prowadzi pikniki rodzinne i imprezy 

mikołajkowe, organizuje koncerty dla 

przedszkolaków, przedstawienia 

O Jest zawsze i wszędzie tam, gdzie coś 

ciekawego dzieje się w przedszkolu.

 



MODEL ABSOLWENTA 
PRZEDSZKOLA

Zależy mi aby nasz absolwent:

Posiadł wiedzę o otoczeniu bliższym i dalszym

Rozumiał swoje prawa i szanował prawa innych

Był samodzielny i twórczy w działaniu

Otwarty na świat. Chłonny wiedzy, poszukujący

Współpracował z innymi i sprawnie się komunikował

Rozróżniał dobro od zła.

 



O W naszym przedszkolu chcemy by dzieci otrzymywały wsparcie na  

drodze do osiągania gotowości do podjęcia nauki szkolnej przez 

działanie, poszukiwanie badanie świata i wyciąganie wniosków, 

O by  przedszkole opuszczali absolwenci przygotowani najlepiej

jak to możliwe do radzenia sobie na ścieżkach ich edukacji.

Chcemy, by każdy z naszych podopiecznych 

w przyszłości  odnosił sukcesy w szkole

i dorosłym życiu… 

by podróżując po wielkim oceanie nauki,

odkrywając nieznane lądy w kolejnych szkołach 

i ruszając na spotkanie z nieznanym nie czuł lęku,

a szedł do przodu, o przyszłość nie bojąc się wcale.

 



Chcemy by każdy z naszych 

absolwentów wspominając 

przedszkolne lata 

w Przedszkolu Miejskim nr 3 

„Pod Żaglami” 

powiedział: …Tu było jak w domu…



 


