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Wstęp

Program  wychowawczy  Przedszkola  ma  na  celu  poprawę  jakości  pracy  edukacyjnej
uwzględnia potrzeby całej społeczności przedszkolnej; dzieci, pracowników, rodziców oraz
środowiska.  Integruje  pracowników  w  realizacji  celów  wychowawczych,  opiekuńczych,
dydaktycznych.  Jest  niezbędnym  dokumentem  kierującym  procesy  wychowawcze  na
właściwe tory,  przy uwzględnieniu potrzeb,  możliwości  całej  społeczności przedszkolnej.  
Z  programem  wychodzimy  naprzeciw  problemom  wychowawczym,  wynikającym  przede
wszystkim z niewłaściwych oddziaływań w stosunku do dzieci oraz narastających konfliktów
i  agresji  we  współczesnym  świecie.  Program  ma  również  ma  na  celu  ujednolicenie
oddziaływań  wychowawczych  w przedszkolu  i  w  domu,  aby nasze  dzieci  w  przyszłości
tworzyły  społeczeństwo  tolerancyjne  i  empatyczne  o  głęboko  zakorzenionych  strukturach
moralnych.

Zadania przedszkola jako środowiska wychowawczego

Przedszkole,  jako instytucja  opiekuńczo-wychowawcza realizuje  szereg  celów i  zadań
określonych  w  ustawie  o  systemie  oświaty  oraz  przepisach  wydanych  na  jej  podstawie,
szczególnie  w  podstawie  programowej  wychowania  przedszkolnego  oraz  kształcenia
ogólnego. Do głównych zadań wychowawczych przedszkola można zaliczyć:

 wspomaganie  dzieci  w  rozwijaniu  uzdolnień  oraz  kształtowanie  czynności
intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

 budowanie systemu wartości w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały
się w tym, co jest dobre, a co złe,

 kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia
sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów 
i porażek,

 stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci  
o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

 troska o zdrowie dzieci,

 budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym oraz rozwijanie
umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

 kształtowanie  u  dzieci  przynależności  społecznej  (do  rodziny,  grupy rówieśniczej  
i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

 zapewnienie  dzieciom  lepszych  szans  edukacyjnych  poprzez  wspieranie  ich
ciekawości, aktywności i samodzielności.

Przedszkole  zapewnia dzieciom przyjazne i  zdrowe środowisko, rozpoznaje i  uwzględnia
indywidualne potrzeby dzieci, troszczy się o zapewnienie im równych szans, umacnianie wiary we



własne siły i  w możliwość osiągania sukcesów, stwarza warunki  do rozwoju samodzielności
wychowanków, do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie, stara się rozwijać
wrażliwość  moralną  dzieci,  uczyć  odróżniania  dobra  od  zła,  rozwija  ciekawość,  zapoznaje  
z otoczeniem przyrodniczym, społecznym, kulturowym dziecka,  pobudza i  zachęca dzieci do
wyrażania swoich uczuć, do otwartego kontaktu z rówieśnikami i dorosłymi,  tworzy warunki
harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci, uczy bezpiecznych i prozdrowotnych zachowań.

Charakterystyka programu

Celem  programu  jest  świadome  wprowadzanie  dziecka  w  system  pożądanych
zachowań, zapewnienie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego wychowanka,
poprawa jakości  pracy wychowawczej,  uwzględnienie potrzeb społeczności  przedszkolnej:
dzieci,  rodziców,  pracowników i  środowiska.  Program zawiera  cele,  które  ukierunkowują
działalność  nauczyciela  oraz  wspomagają  kształtowanie  prawidłowych  postaw
funkcjonowania  dzieci  w  grupie  w  oparciu  o  wzmocnienia  pozytywne.  Program
wychowawczy jest zgodny  z podstawą programową wychowania przedszkolnego i zawarty
jest w następujących  obszarach:

 Kształtowanie  umiejętności  społecznych  dzieci:  porozumiewanie  się  z  dorosłymi
i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.

 Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

 Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

 Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

 Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

Warunki realizacji

Programem  wychowawczym  objęte  są  dzieci  przedszkolne.  Zadania  wychowawcze
realizowane będą w sposób ciągły przez wszystkich nauczycieli poprzez odpowiedni dobór
metod  i  form  pracy,  literaturę,  pomoce  dydaktyczne  oraz  stosowanie  środków
wychowawczych  wzmacniających  pozytywne  zachowania  dzieci.  Nauczyciele  będą
współpracować  z  rodziną  dziecka  w  celu  ujednolicenia  oddziaływań  wychowawczych.
Dzieci  zaangażują  się  we  wspólne  tworzenie  i  przestrzeganie  Kodeksu  przedszkolaka. 
Pracownicy  niepedagogiczni,  swoją  postawą,  poprzez  przykład  osobisty,  będą  wspierać
działania nauczycieli.



Program obejmuje funkcjonowanie dziecka w grupie w zakresie podstawowych dziedzin
życia przedszkolnego:

 samoobsługi i czynności higienicznych,

 spożywania posiłków,

 zajęć i zabaw zorganizowanych, uroczystości,

 zabaw samorzutnych,

 spacerów, wycieczek, zabaw na powietrzu.

Cele programu wychowawczego

Program  pozwala  na  refleksję  nad  tym  co  ważne,  potrzebne,  dobre,  co  zaspokaja
potrzeby i rozwija możliwości, skutecznie przeobraża świadomość, postawy, zachowania
i sposób życia.  Przekłada zasady werbalne na rzeczywistość dając możliwość zmiany
sposobu  rozumienia  tego  kim jesteśmy,  naszej  wewnętrznej  natury  i  jej  wpływu na
rzeczywistość.

Cele programu

1.      Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych kulturalnych:

 poznawanie i przestrzeganie podstawowych zasad i zabiegów higienicznych na 
rzecz własnego zdrowia fizycznego i psychicznego,

 wdrażanie nawyków higienicznych, kulturalnych,
 usamodzielnianie dziecka,
 eliminowanie zachowań agresywnych,
 przestrzeganie kompromisu w zabawie,
 poznanie zasady savoir-vivre’u.

 
2.      Kształtowanie umiejętności społecznych, zgodne funkcjonowanie w grupie:

 budowanie systemu wartości,
 wskazywanie dzieciom tego co dobre i złe,
 kształtowanie odporności emocjonalnej,
 rozpoznawanie uczuć, emocji,
 radzenie sobie w nowych i trudnych sytuacjach,
 radzenie sobie ze stresem i porażkami,
 podejmowanie prób kontrolowania swojego zachowania,
 nabywanie nawyków poprawnego stosowania zwrotów grzecznościowych,
 przestrzeganie umów i zasad,
 kształtowanie poprawnych relacji z dziećmi i dorosłymi,
 stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej zgodnej zabawie,
 kształtowanie poczucia przynależności do grupy, rodziny.

 



 
3.   Kształtowanie umiejętności zabawy i pracy w grupie w trakcie zajęć zorganizowanych:

 nabywanie zwyczaju reagowania na wezwania i polecenia nauczyciela,
 współdziałanie z rówieśnikami,
 zgodne współdziałanie w zespole i podejmowanie prób rozwiązywania konfliktów 

na drodze negocjacji,
 rozumienie konieczności szanowania działalności innych (nieprzeszkadzanie in-

nym),
 uważanie słuchanie,
 szanowanie wspólnych zabawek i odkładanie ich na wyznaczone miejsce,
 uznawanie wzajemnych praw do uczestnictwa w zajęciach, rozmowach.

 
4.   Kształtowanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków i właściwego zachowania 

przy stole:

 przezwyciężanie niechęci do nieznanych potraw,
 zachowanie prawidłowej postawy przy stole,
 prawidłowe posługiwanie się sztućcami,
 stosowanie zasady kulturalnego zachowania się przy stole i w trakcie spożywania 

posiłków,
 wdrażanie nawyku spożywania zdrowej żywności.

 
5.   Przestrzeganie umów dotyczących zachowań poza budynkiem przedszkolnym:

 przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
  nieoddalanie się od grupy, rodziców,
 reagowanie na sygnał nauczyciela,
 nauka bezpiecznych relacji w stosunku do nieznajomych osób,
 unikanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu – zachowanie bezpieczeństwa 

podczas korzystania z urządzeń rekreacyjnych,
 właściwe zachowanie podczas korzystania ze środków transportu.

Prawa i obowiązki

Nauczyciele prowadzą pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą. Są  odpowiedzialni za
jakość tej  pracy oraz za życie  i  bezpieczeństwo powierzonych im pod opiekę dzieci.  Znają  
i  przestrzegają  fundamentalnego  dokumentu  jakim  jest  Konwencja  o  Prawach  Dziecka.  

Do obowiązków nauczyciela należy:

 dbanie o życie i zdrowie oraz bezpieczeństwo wychowanków w czasie pobytu  
w przedszkolu i w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,



 realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby 
i zainteresowania uczniów,

 organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej  i opiekuńczej 
w prowadzonym oddziale,

 współpraca  z  domem  rodzinnym  wychowanków  oraz  środowiskiem  w  celu
ujednolicenia  oddziaływań  wychowawczych,  tworzenie  warunków
wspomagających rozwój dziecka,

 tworzenie  warunków  wspomagających  rozwój  dzieci,  ich  zdolności  i
zainteresowań,

 kierowanie się bezstronnością i obiektywizmem w ocenie postępów dzieci.

Nauczyciel:

 Jest kreatywny: inspiruje dzieci i rodziców do działania.

 Wypracowuje z rodzicami wspólne formy oddziaływań wychowawczych.

 Dzieli  się  wiedzą  pedagogiczną,  wynikami  obserwacji  dziecka  -  informuje  
o ewentualnych trudnościach (mocne i słabe strony).

 Jest  empatyczny,  cierpliwy  wyrozumiały,  miły,  serdeczny  i  jednocześnie
konsekwentny.

 Zna i przestrzega prawa dziecka.

 Traktuje podmiotowo każde dziecko.

 Akceptuje każde dziecko takim jakim jest.

 Dotrzymuje zawartych umów.

 Potrafi przyznać się do własnych pomyłek.

 Swoją postawą inspiruje innych pracowników do współpracy opartej na wzajemnej
życzliwości, akceptacji i szacunku.



WSKAZÓWKI DODBREJ RELACJI I WSPÓŁPRACY NAUCZYCIEL – RODZIC

1. Być otwartym na kontakty, chętnie rozmawiać.

2. Widzieć w dziecku pozytywne cechy, o problemach rozmawiać tylko z rodzicami, nigdy
w obecności dziecka, delikatnie informować o kłopotach.

3. Traktować  rodziców  po  partnersku,  z  uwagą  wsłuchiwać  się  w  ich  oczekiwania,
realizować sugestie, szanować ich wolę.

4. Od początku otoczyć dziecko serdeczną troską.

5. Trudne sytuacje wyjaśniać obiektywnie, spokojnie, szukając przyczyn, a nie rozwodząc
się nad skutkami.

6. Informować na bieżąco.

7. Korzystać z nowych technologii (strona www, maile)

8. Okazywać gotowość do niesienia pomocy.

9. Określić jasne zasady, zapoznać z nimi rodziców i przewidywać różne sytuacje.

10. Liczyć się z możliwościami rodziców (dysponowany czas, sytuacja materialna).

Nauczyciel powinien unikać:

1) Krytykowania charakteru dziecka.

2) Skarżenia na dziecko.

3) Postawy bezradności.

4) Braku elastyczności, tzw.betonu: „nie ustąpię”, wiem lepiej, bo mam doświadczenie”, „nie
twórzmy precedensów”.

5) Zwracania się do rodziców w trzeciej osobie.



6) Przerzucania problemów na rodziców.

7) Mijania się z prawdą.

8) Wyróżniania rodziców i dzieci „po znajomości”.

9) Niechęci do działania.

10) Obojętności.

ZASADY ROZMOWY INYWIDUALNEJ Z RODZICEM

1. Zadbanie o sprzyjającą rozmowie atmosferę.

2. Chwalenie postępów dziecka, prezentowanie jego pracy w postaci obrazków, rysunków, 
zadań w Karcie Pracy.

3. Pytanie rodziców o ich spostrzeżenia dotyczące rozwoju dziecka.

4. Precyzowanie problemów bez wyolbrzymiania.

5. Zilustrowanie problemów wytworami dziecka, przykładami zachowań, sytuacji.

6. Dociekanie przyczyn danej sytuacji, a nie szukanie winnych.

7. Poszukiwanie rozwiązań wspólnie z rodzicami.

8. Uwzględnianie uwag i propozycji ze strony rodziców.



W naszym przedszkolu dziecko ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach
Dziecka, a w szczególności prawo do:

 akceptacji takim jakie jest,

 zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

 opieki i ochrony,

 właściwie  zorganizowanego  procesu  edukacji  zgodnie  z  zasadami  bezpieczeństwa
i higieny  umysłowej  odpowiadającego  jego  potrzebom,  zainteresowaniom
i możliwościom psychofizycznym, zgodnego z tempem indywidualnego rozwoju,

 szacunku  dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

 ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

 ochrony i poszanowania jego godności osobistej  oraz własności,

 doświadczania  konsekwencji  własnego  zachowania  (ograniczonego  względami
bezpieczeństwa własnego i innych),

 aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,

 odkrywania, pobudzania i wzmacniania własnego potencjału twórczego,

 znajomości swoich praw.

Dziecko w przedszkolu, w trosce o bezpieczeństwo własne oraz innych, ma obowiązek:



 szanować kolegów oraz wytwory ich pracy,

 przejawiać  właściwy  stosunek  do  rówieśników,  osób  dorosłych,  wynikający  z
konieczności respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych,

 respektować polecenia nauczyciela i reagować na nie,

 przestrzegać  ustalonych  zasad,  zwłaszcza  dotyczących  bezpieczeństwa  (w
przedszkolu i poza nim),

 szanować sprzęt i zabawki,

 nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczyciela.

Ponadto, przedszkolak powinien:

 służyć pomocą młodszym i słabszym,

 dbać o estetykę i higienę własnego wyglądu i otoczenia,

 starać się w miarę możliwości wywiązywać się z przyjętych na siebie obowiązków,

 przyjaźnie i z szacunkiem odnosić się do świata przyrody.

NORMY ZACHOWAŃ OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU

Normy zachowania podczas posiłków:

 siedzimy na krześle przysuniętym blisko do stołu,

 jemy w ciszy,

 sztućcami posługujemy się bezpiecznie i kulturalnie,

 w trakcie jedzenia staramy się zachować czystość wokół talerza i na stole,

 odchodząc od stołu zasuwamy krzesło.

Normy zachowania w łazience:

 myjemy ręce zawsze przed posiłkami i po ich spożyciu, po wyjściu z toalety, po powrocie
z ogrodu,

 wycieramy dłonie tylko w swój ręcznik,

 korzystając z toalety zawsze po sobie spłukujemy wodę.



Normy zachowania w szatni:

 pamiętamy o kolejności zakładania odzieży przed wyjściem,

 starannie składamy odzież i odkładamy na swoją półkę,

 pamiętamy, aby pomagać kolegom, którzy potrzebują pomocy,

 przed  wejściem  do  budynku  otrzepujemy  buty  z  piasku,  błota,  śniegu,  a  następnie
wycieramy buty o wycieraczkę,

 zwracamy uwagę na swój estetyczny wygląd.

Normy zachowania w sali zabaw:

 używamy słów: proszę, dziękuję, przepraszam,

 nie biegamy w sali,

 dzielimy się zabawkami,

 staramy się mówić umiarkowanym głosem,

 sprzątamy po sobie zabawki, po skończonej zabawie odkładamy je na miejsce,

 śmieci wyrzucamy do kosza.

Normy zachowania podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym:

 bezpiecznie korzystamy z urządzeń terenowych, sprzętu sportowego,

 nie popychamy innych,

 nie bijemy kolegów,

 pomagamy młodszym kolegom,

 nie oddalamy się z terenu ogrodu,

 słuchamy poleceń nauczyciela.

DZIECKO JAKO JEDNOSTKA:

 kontroluje swoje zachowanie,

 jest kulturalne,

 dba o swoje i innych bezpieczeństwo,

 rozumie konieczność troski o swoje zdrowie.

DZIECKO W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ:

 zgodnie bawi się z rówieśnikami,

 szanuje cudzą własność,

 nie wyrządza nikomu krzywdy,

 nie wyśmiewa się, nie przedrzeźnia, nie przezywa,

 jest tolerancyjne wobec odmienności kolegów,

 pomaga młodszym i mniej sprawnym.

DZIECKO W ŚRODOWISKU NATURALNYM:



 dziecko szanuje środowisko naturalne,

 oszczędza wodę, prąd, papier,

 nie zanieczyszcza wody, lasów, trawników,

 nie niszczy roślin, drzew,

 segreguje odpady.

DZIECKO JAKO OBYWATEL PAŃSTWA:

 dziecko zna i szanuje symbole narodowe: godło, flaga, hymn,

 zna swoją miejscowość, zabytki i ciekawe miejsca,

 poznaje kulturę swojego regionu,

 jest tolerancyjne w stosunku do innych kultur i narodów.

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW – PIERWSZYCH WYCHOWAWCÓW
SWOICH DZIECI

Rodzice mają prawo do:

 Uzyskania informacji o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych 
w przedszkolu;

 Zapoznania  z  podstawą  programową  wychowania  przedszkolnego  i  udziału  
w kształtowaniu u dziecka  określonych tam wiadomości i umiejętności;

 Informacji  o  sukcesach  i  kłopotach  ich  dzieci,  uczestniczenia  we  wspieraniu
osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzeniu trudności na jakie natrafiają;

 Współdecydowaniu w sprawach przedszkola np. wspólnie organizują wydarzenia 
w których biorą udział dzieci;

 Uzyskiwania  porad  i  wskazówek  od  nauczycieli  w  rozpoznawaniu  przyczyn  
i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;

 Wyrażania  i  przekazywania  nauczycielowi  oraz  dyrektorowi  wniosków
z obserwacji pracy przedszkola;



 Wyrażania  i  przekazywania  opinii  na  temat  pracy  przedszkola  organowi
prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny.

Rodzice mają obowiązek:

 Przestrzegać Statutu Przedszkola w Knurowie, regulaminów, procedur,

 Zaopatrzyć dziecko w niezbędną odzież, przedmioty i przybory,

 Przestrzegać godzin pracy przedszkola,

 Terminowo uiszczać odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

 Niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

 Przestrzegać zasad higieny i bhp na terenie przedszkola,

 Wykazywać zainteresowanie postępami dziecka w procesie wychowawczo- 
dydaktycznym, wspomagać dziecko w rozwoju,

 Uczestniczyć w zebraniach rodziców, utrzymywać stały kontakt z nauczycielem 
bądź dyrektorem przedszkola w celu uzyskania aktualnych informacji o dziecku,

 Współdziałać z nauczycielami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych
i utrwalaniu efektów pracy wychowawczej przedszkola,

 Angażować się w proponowane przez przedszkole działania w celu usprawnienia 
swoich kompetencji wychowawczych,

 Wspomagać dziecko w rozwoju wg wskazówek udzielanych przez nauczycieli lub 
specjalistów, 

 Przekazywać nauczycielom oraz dyrektorowi wnioski z obserwacji pracy 
przedszkola,

 Interesować się osiągnięciami wspomagać dziecko w razie niepowodzeń,

 Informować nauczyciela o zmianach w zachowaniu dziecka, zaobserwowanych w 
domu, pozytywnych, jak i negatywnych,

 Respektować uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjęte w ramach 
ich kompetencji,



 Przyprowadzać i odbierać dziecko z przedszkola osobiście lub przez upoważnione 
osoby zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.

Jeżeli chodzi zaś o pracowników niepedagogicznych, to do ich kompetencji zaliczyć można:

Współdziałanie z nauczycielem i pozostałymi pracownikami obsługi.

Przestrzeganie praw dziecka.

Bycie kulturalnym i życzliwym.

Odpowiedzialność i zdyscyplinowanie.

Dbanie o bezpieczeństwo dzieci.

Otwartość na problemy placówki.

Odnoszenie się do dzieci z szacunkiem i empatią.

Znajomość swoich obowiązków i sumienne wywiązywanie się z nich.

Nie angażowanie się w kontakty nauczyciela z rodzicami.

Kodeks przedszkolaka

 Wspólnie i zgodnie bawię się z dziećmi.

 Potrafię czekać na swoja kolej podczas działalności zabawowej i edukacyjnej.

 Szanuję własność cudzą i wspólną.

 Wiem, że praca innych jest trudem, który należy szanować i tego samego oczekuję    od
innych.

 Do zabawy biorę tylko te zabawki, którymi teraz będę się bawić, a po skończonej zabawie
odłożę je na miejsce.



 Bawię się tak, aby nie powodować zagrożenia i przykrości innym.

 Pomagam innym młodszym i mniej sprawnym kolegom.

 Próbuję samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe zgodnie z ogólnie przyjętymi
normami.

 Stosuje formy grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam itp.

 Wiem, że w przedszkolu jestem po to, aby zdobyć wiedzę i umiejętności  potrzebne mi w
szkole.

 
 
Kodeks zdrowego przedszkolaka

 Znam zasady dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo oraz je przestrzegam.

 Chętnie korzystam z zabiegów higienicznych.

 Spożywam zróżnicowane posiłki.

 Czynnie spędzam wolny czas.

 Rozumiem zasady sportowej rywalizacji.

Kodeks małego ekologa

 Nie  łamię gałęzi drzew i nie  depczę trawników.

 Nie  śmiecę.

 Nie  męczę zwierząt.

 Sadzę drzewa i krzewy.

 Opiekuję się zwierzętami.

 Zwracam uwagę tym, którzy czynią krzywdę przyrodzie.

 Rozpoznaję zagrożenia dla środowiska przyrodniczego.

 
Kodeks małego patrioty
 Znam członków swojej rodziny.

 Znam nazwę swojej miejscowości i uczestniczę w jej życiu.

 Szanuję kulturę i tradycje narodowe.

 Wiem, że mieszkam w Polsce i jestem Polakiem.

 Znam hymn Polski i szanuję znaki narodowe.

 Wiem, że Polska należy do Unii Europejskiej.

 Wiem, ze wszyscy ludzie mają te same prawa.

System motywacji



Dzieci potrzebują precyzyjnego określenia, co jest dozwolone, a czego nie wolno.
Opracowując wspólnie z nimi kodeks postępowania musimy zarówno wspierać i motywować

je do przestrzegania obowiązujących norm i zasad, jak również konsekwentnie je
egzekwować. Skutecznym środkiem wychowawczym są nagrody i pochwały. Mają one

wartość zachęcającą do pracy dla każdego człowieka, a tym bardziej dla dziecka. Uznanie
 i akceptacja mobilizują do dalszych wysiłków.

Formy nagradzania zachowań respektujących ustalone normy i zasady zachowania

 pochwała wobec grupy

 pochwała indywidualna

 pochwała przed rodzicami

 atrakcyjna zabawa według pomysłu dziecka

 darzenie dziecka szczególnym zaufaniem np. zwiększając zakres jego samodzielności

 drobne nagrody rzeczowe, np. emblematy uznania

Nagradzamy za:

 stosowanie ustalonych umów i zasad

 wysiłek włożony w wykonywanie pracy, zadania

 wypełnienie podjętych obowiązków

 bezinteresowną pomoc innym

 stosowanie zasad ochrony przyrody

 aktywny udział w pracach grupy

Po ustaleniu norm postępowania ustalamy także konsekwencje za brak
podporządkowania się im.

Formy karania za niestosowanie się do ustalonych zasad:

 upomnienie słowne

 rozmowa - przedstawienie następstw zachowania (skłonienie dziecka do autorefleksji)

 wyrażenie przez nauczyciela smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka,

 odsunięcie na krótki czas od zabawy

 zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji

 poinformowanie rodziców o przewinieniu

Kary stosujemy za:

 nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu



 stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych

 zachowania agresywne

 niszczenie wytworów pracy innych , ich własności

 celowe nie wywiązywanie się z podjętych obowiązków

Sylwetka absolwenta przedszkola

Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane
do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji.

Znając siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej
sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.

Nasz Absolwent:

 posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej;
 jest samodzielny;
 jest zainteresowany nauką i książkami;
 ma rozwinięte kompetencje społeczne na poziomie umożliwiającym podporządkowanie 

się wymogom szkolnym;
 współdziała w zespole;
 jest otwarty na potrzeby innych ludzi;
 lubi aktywny udział w zadaniach i działaniach twórcze;
 jest wrażliwy estetycznie;
 podejmuje działania przyjazne przyrodzie;
 akceptuje zdrowy styl życia;
 ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.

Formy współpracy z rodzicami

Współpraca nauczyciela z rodzicami obejmuje następujące formy:

 współdziałanie  z  rodzicami  (prawnymi  opiekunami)  w  sprawach  wychowania  i
nauczania  dzieci,  z  uwzględnieniem  prawa  rodziców  (opiekunów  prawnych)  do
znajomości  zadań  wynikających  w  szczególności  z  programu  wychowania
przedszkolnego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego
zachowania i rozwoju,



 zebrania z rodzicami w celu wymiany spostrzeżeń wychowawczo – dydaktycznych  
i sprawozdania z realizacji programu – nie rzadziej niż 2 razy  w roku szkolnym ,

 zebrania ogólne rodziców traktujące o organizacji  przedszkola oraz przedstawienie
spraw bieżących,

 zajęcia otwarte dla rodziców,

 uczestnictwo  i  pomoc  rodziców  w  przygotowaniu  uroczystości  i  imprez
przedszkolnych,

 prowadzenie aktualizowanego kącika dla rodziców z informacjami dotyczącymi pracy
wychowawczo  –  dydaktycznej  danego  oddziału  ,  realizacji  programu  oraz  życia
przedszkola,

 kontakty indywidualne, wywiady z rodzicami.

Formy współdziałania uwzględniają prawo rodziców do:

a)znajomości  zadań  wynikających  z  programu  rozwoju  przedszkola,  rocznego  planu  pracy i
planowania miesięcznego pracy przez nauczyciela,

b)uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka jego zachowania i rozwoju,
c)wyrażanie i przekazywanie organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy

przedszkola.

Formy realizacji programu

 Praca indywidualna,

 Zabawa  oraz  inne  rodzaje  działalności  dzieci  pozwalające  na  rozwijanie  własnej
inicjatywy,

 Czynności samoobsługowe dzieci oraz prace użyteczne na rzecz przedszkola, domu
itp.,

 Spacery i wycieczki,

 Zajęcia zorganizowane przez nauczyciela z całą grupą lub prowadzone w mniejszych
zespołach,

 Udział w imprezach i uroczystościach organizowanych na terenie przedszkola i poza
nim

 Udział w konkursach,

 Zajęcia  dodatkowe:  kółka  zainteresowań,  zajęcia  specjalistyczne:  gimnastyka
korekcyjna, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne.



Metody pracy:

 Podające: opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z
obrazkiem, rozmowa,

 Aktywizujące: drama, pedagogika zabawy, pokaz, wystawa,

 Problemowe: gry dydaktyczne, burza mózgów, inscenizacja,

 Praktyczne: ćwiczenia, gry dydaktyczne zabawy intelektualne np. rebusy, rozsypanki,
quizy.

Kryteria sukcesu i ewaluacja

Miarą osiągnięcia celów programu wychowawczego będzie:

Dziecko, które:

1. Dostrzega i rozumie potrzeby innych, akceptuje ich odrębność.

2. Rozumie i przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie.

3. Potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych.

4. Ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności.

5. Potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje.



6. Szanuje wolność innych, cudze zdanie.

7. Wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania, a także dostrzega je u innych.

8. Rozumie znaczenie dialogu w rozwiązywaniu sporów, potrafi argumentować swoje racje,
oceny i odczucia.

9. Zna i kultywuje tradycje rodzinne, lokalne, regionalne i narodowe.

10. Ma  świadomość  przynależności  narodowej:  rozpoznaje  godło  i  barwy  narodowe,
rozumie pojęcie ojczyzna.

11. Rozumie konieczność przestrzegania zasad zgodnego współżycia ze światem przyrody,
przejawia postawy proekologiczne.

12. Rozumie potrzebę stosowania profilaktyki prozdrowotnej.

13. Zauważa  sytuacje  zagrażające  bezpieczeństwu  własnemu  i  innych,  potrafi  unikać
zagrożeń.

14. Umie  funkcjonować  w środowisku  zgodnie  z  przyjętym powszechnie  kanonem norm
społecznych.

15. Zna swoje prawa i obowiązki.

16. Szanuje  wartości:  prawdę,  dobroć,  piękno,  sprawiedliwość,  uczciwość,  życzliwość,
szacunek, wyrozumiałość.

17. Rozumie swoje prawo do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach.

18. Ma  poczucie  obowiązkowości,  odpowiedzialności  i  wytrwałości  decydujące  
o doprowadzeniu do końca rozpoczętej pracy.

19. Potrafi  cieszyć  się  z  własnych  sukcesów,  docenia  sukcesy  innych,  umie  z  godnością
przyjmować porażki.

20. Interesuje się otaczającym światem, poszukuje odpowiedzi na nurtujące go pytania.



Rodzic, który:

1) Podejmuje systematyczną współpracę z przedszkolem.

2) Jest otwarty na rady i sugestie nauczyciela.

3) Czuje się współgospodarzem placówki.

4) Bierze czynny udział w życiu przedszkola.

Uwagi końcowe:

 Za realizację programu wychowawczego odpowiedzialne są nauczycielki ze wszystkich
grup wiekowych.

 Zadania realizowane będą wspólnie z rodzicami.

Sposoby ewaluacji:

Ankieta dla rodziców,

Ankieta dla nauczycieli,

Ocena realizacji programu wychowawczego na końcowej radzie pedagogicznej.



Podstawa prawna

1) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
2)  Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
3) USTAWA z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty(Dz. U. z 2016 r. poz. 1943) 
4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół(Dz. U. z 2016 r. poz. 895) 

5) w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz 17)
6) Statut Przedszkola
7) Koncepcja Przedszkola



Narzędzia do ewaluacji programu wychowawczego
  

ANKIETA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo, pragniemy pozyskać informacje na temat programu
wychowawczego realizowanego w naszym przedszkolu. Państwa odpowiedzi będą cenną

wskazówką do dalszej pracy. Proszę zakreślić wybraną odpowiedź.

1.Czy program wychowawczy przedszkola spełnia Państwa oczekiwania?
TAK NIE TRUDNO POWIEDZIEĆ
Jeśli nie, to dlaczego...............................................................

2.Do kogo zwrócilibyście się Państwo w razie problemów z dzieckiem?
nauczyciel,

dyrektor,

poradnia psychologiczno –pedagogiczna,

inne................................................................................

3.Czy współpraca przedszkola ze środowiskiem rodzinnym spełnia Państwa oczekiwania?
TAK NIE

Jeśli tak, to dlaczego: .............................................................

Jeśli nie, to dlaczego: .............................................................

4.Czy zdaniem Państwa przedszkole kształtuje osobowość i charakter dziecka oraz 
podstawowe wartości moralne?
TAK NIE

5.Czy znany jest Państwu system motywowania dziecka przez nauczyciela?
TAK NIE

6.Czy według Państwa stosowany w przedszkolu system motywacyjny przynosi oczekiwane 
rezultaty?
TAK NIE
NIE
MAM ZDANIA

Dziękujemy za wypełnienie ankiety



ANKIETA DLA NAUCZYCIELI

Celem ankiety jest dokonanie ewaluacji programu wychowawczego
realizowanego w przedszkolu. Uzyskane informacje posłużą planowaniu dalszej pracy

wychowawczej.

1.Czy realizacja programu przynosi efekty wychowawcze?
TAK NIE
Proszę uzasadnić swój wybór.
.............................................................................................................................
...............................................................................................................................................

2.Które z zadań są najtrudniejsze w realizacji? Dlaczego?
.......................................................................................................................................................
........................................................................................

3.Jakie metody wychowawcze uważa Pani za najbardziej skuteczne i dlaczego?
.......................................................................................................................................................
.......................................................

4.Jakie działania podejmuje Pani w wyniku analizy skuteczności oddziaływań 
wychowawczych?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

5.Jakie zadania wychowawcze realizuje Pani wspólnie z rodzicami?
.......................................................................................................
.......................................................................................................

Dziękujemy za wypełnienie ankiety


