
Koncepcja  Katolickiego Niepublicznego  Przedszkola Sióstr Dominikanek                  

w Piotrkowie Trybunalskim: 

 

Dominikańska duchowość  opiera się na następujących wartościach: Wiara,  

Mądrość, Współczucie, Słowo Boże, Prawda, Kaznodziejstwo, Maryjność, Różaniec. 

Chcemy, by edukacja i wychowanie w naszym Przedszkolu oparte na  tych 

wartościach, pozwoliło  dzieciom wzrastać  na wzór Jezusa,  który „czynił postępy               

w mądrości, latach i łasce u Boga i ludzi.” /Łk 2,52/ 

Podstawowym zadaniem Przedszkola  i jego wszystkich pracowników jest 

stworzenie dzieciom warunków do zrównoważonego rozwoju duchowego, 

intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego uwzględniając indywidualne potrzeby               

i możliwości dziecka i pierwszorzędną rolę rodziny w wychowaniu. 

Na wzór  Bł. S. Julii Rodzińskiej, która przez całe życie wspierała sieroty                               

i wszystkich potrzebujących pomocy, a ostatecznie oddała życie służąc umierającym 

na tyfus w obozie, zarówno pracownicy placówki jak i wychowankowie będą dążyli 

do takiej dojrzałości ludzkiej i religijnej, by otwarci na łaskę Bożą i świadomie 

kierując swoim życiem, byli zdolni do dawania świadectwa Prawdzie. 

 

Nasz Przedszkole jest: 

 

KATOLICKIE I DOMINIKAŃSKIE: 

- wspólna Eucharystia, 

- dzień rozpoczynamy modlitwą, 

- słuchamy Słowa Bożego, 

- żyjemy rokiem liturgicznym, 

- czcimy Maryję i modlimy się na różańcu, 

- pogłębiamy wiarę i poznajemy Prawdę – Chrystusa przez dni skupienia, rekolekcje, 

pielgrzymki, 

- kierujemy się w życiu Ewangelią i chrześcijańskim systemem wartości, 

- modlimy się za siebie nawzajem i w różnych intencjach świata i Kościoła, 

szczególnie za grzeszników, 

-  katecheza ma szczególne miejsce w programie edukacyjnym i wychowawczym, 

- Święci Dominikańscy są dla nas pociągającymi przykładami i wspierają nas swoim 

wstawiennictwem. 

 

PRZYJAZNE I BEZPIECZNE: 

- nie ma anonimowości, 

- nauczyciele i uczniowie darzą się szacunkiem i są mili,  

- rodzice mogą często kontaktować się z nauczycielami. 

 

NOWOCZESNE I TWÓRCZE: 

- wyposażenie sal dostosowane do potrzeb dzieci, 

- tablica interaktywna, 

- strona internetowa wspólnie tworzona i „żywa”, 

-  elementy oceniania kształtującego, 



- różnorodne zajęcia  rozwijające talenty dzieci 

- występy artystyczne, 

- wyprawy do kina, teatru. 

 

 

W warunkach kultury informacyjnej i zalewu informacji będziemy nauczać 

przede wszystkim „jak się uczyć”, by nasz absolwent umiał szukać informacji                       

i wybierać wiedzę pozwalającą mu  znaleźć się później w społeczności szkolnej. 

Pragniemy ukształtować i wykształcić przyszłych odpowiedzialnych i mądrych 

członków wspólnoty rodzinnej, pracowitych i aktywnych obywateli - członków 

wspólnoty lokalnej, oddanych patriotów - członków wspólnoty narodowej oraz 

wiernych członków wspólnoty Kościoła. 

 

Pracownicy naszej placówki są osobami głęboko wierzącymi, uczestniczącymi 

w życiu Kościoła i dbającymi o ciągłość swojej  formacji religijnej i zawodowej. Aby 

wspólnie z pracującymi w Przedszkolu  Siostrami Dominikankami wychowywać                  

w duchowości dominikańskiej zatrudniane osoby świeckie zobowiązane są do 

poznawania i pogłębiania tej duchowości przez poznawanie żywotów świętych 

dominikańskich i udział w konferencjach z duchowości oraz Dominikańskiej Szkole 

Wiary. 

 

Uczestnicy Procesu Wychowawczego: 

Wychowanek – Sylwetka: 

 

Wszystkie działania wychowawcze będą zmierzać do tego, aby wychowanek 

przedszkola był: 

- człowiekiem: uczciwym, prawym, dobrym, szanującym siebie i innych, ciagle 

odnoszącym swe życie i postępowanie do Boga, znającym i akceptującym swoją 

wartość jako osoby, rozwijającym swoje dary i talenty, 

- chrześcijaninem, dzieckiem Bożym chętnie rozmawiajacym z Bogiem na 

modlitwie,  

- małym patriotą znającym narodowe symbole,  

- przygotowanym do nauki w szkole, 

- dobrym synem/ córką, bratem/ siostrą,  kolegą/ koleżanką, 

wychowankiem/wychowanką, wnuczkiem/ wnuczką. 

 

Wychowawca – Ideał: 

- Utożsamiający się z wartościami, do których wychowuje, 

- Kochający i szanujący wychowanka, 

- Empatyczny, wyrozumiały, 

- Uczciwy i godny zaufania, 

- Wrażliwy, posiadający umiejętność słuchania, 

- Konsekwentny - wymagający najpierw od siebie, potem od wychowanka, 

- Otwarty na ludzi, z którymi współpracuje i żyje na co dzień. 

 


