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         Przedszkole jest prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich.
      Najważniejsze jest dla nas dziecko i jego rodzina. Chcemy uczyć życia opartego na 
mocnym fundamencie jakim jest wiara i kształtować postawy chrześcijańskie. Troszczymy 
się o to, aby nasze dzieci rozwijały się duchowo i moralnie, ale również wspieramy ich 
rozwój  intelektualny,  społeczny,  kulturowy  i  fizyczne.  Towarzyszymy  dzieciom  w 
poznawaniu  Boga  i  odkrywaniu  daru,  jakim  jest  miłość  do  bliźniego.  Kształtujemy  w 
dzieciach  postawę  otwartości  na  drugiego  człowieka,  uczymy  szacunku  i  wrażliwości 
wobec siebie i innych.
       Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie, dostosowując metody pracy do jego 
indywidualnych możliwości i predyspozycji.
      Dbamy o to, aby dzieci czuły się u nas bezpiecznie i w pełni akceptowane, dlatego 
ogromną wagę  przywiązujemy do współpracy  z  rodzicami.  Razem staramy się  tworzyć 
wspólnotę, która w pełni  skupiona jest na dziecku i jego potrzebach. Wspieramy rodziców 
w dążeniu do wychowania swoich dzieci w wierze katolickiej. Systematycznie prowadzimy 
rozmowy i  organizujemy indywidualne konsultacje.  Chcemy,  żeby rodzice  brali  czynny 
udział w życiu przedszkola, dlatego zapraszamy ich do brania wspólnego udziału wraz z 
dziećmi w uroczystościach kościelnych, przedstawieniach i zajęciach otwartych. Chcemy, 
aby zarówno dzieci, jak i ich rodzice traktowali przedszkole jak ich drugi dom, jak miejsce 
w którym zawsze znajdą zrozumienie i pomoc.
     Nasze przedszkole  oparte jest na mocnych podstawach jakie daje wiara chrześcijańska. 
Na pierwszym miejscu jest Bóg i wychowanie do życia w wierze. Rozwijanie umiejętności 
pełnego  zaufania  Bogu  i  poddania  się  Jego  miłości.  Nie  tylko  proszenia,  ale  przede 
wszystkim dziękowaniu Mu za to wszystko co nam ofiaruje.  Uczymy się tworzyć osobisty 
kontakt  z  Bogiem  zaczynając  dzień  wspólną  modlitwą,  dziękując  mu  za  każdy  dzień, 
pamiętamy o modlitwie przed posiłkiem, bierzemy czynny udział w życiu naszej Parafii – 
uczestniczymy we Mszach Świętych, Różańcu, Drodze Krzyżowej. Dbamy o to, aby nasze 
dzieci uczyły się odpowiedzialności za siebie i innych, aby szanowały każdego i umiały 
zaakceptować jego słabości. Wychowujemy w prawdzie i akceptacji. Kształtujemy postawy 
i wartości patriotyczne. Wychowujemy do poszanowania języka polskiego, kultury, tradycji 
i miłości do ojczyzny. Pragniemy, aby nasze dzieci szły przez życie z Bogiem  i Maryją.



     


