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 I. PODSTAWA PRAWNA 

 

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.) 

2. Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 

listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 5 

3. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) 

4. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 

5. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego- Rozporządzenie MEN z dnia 14. lutego 2017 r 

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 

w poszczególnych typach szkół (...) 

6. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. 

7. Ustawa z dnia 14.grudnia 2016 r- Prawo Oświatowe 

8. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku 

w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku 

szkolnego podręczników, Dz. U. s 2009 r., nr 89, poz. 730. 

9. Statut Przedszkola w Strojcu 

 

II. WSTĘP 

 

,,Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak 

postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.” 

 

                                                                                           Robert Fulghum 

 

Dzieci dorastają w trzech kręgach, z których najważniejszym jest dom rodzinny, kolejnym – najbliższe 

otoczenie (sąsiedztwo, przedszkole), ostatnim zaś – społeczeństwo i jego kultura. Można zatem stwierdzić, że 

rodzina i przedszkole są środowiskiem decydującym o tym, w jakiej formie dokona się późniejsze wejście 

człowieka w społeczeństwo. Należy pamiętać, że nikt nie zastąpi rodziców w ich roli głównych 

wychowawców, ale przedszkole powinno ich w tym wspierać. Dlatego też program wychowawczy ma na celu 

między innymi ujednolicenie oddziaływań wychowawczych w przedszkolu i w domu, aby nasze dzieci 

w przyszłości tworzyły społeczeństwo tolerancyjne i empatyczne o głęboko zakorzenionych strukturach 

moralnych. Nasz program ma na celu poprawę jakości pracy edukacyjnej, uwzględniając potrzeby całej 

społeczności przedszkolnej: dzieci, pracowników, rodziców oraz środowiska. Wraz z wiekiem dziecko 

uświadamia sobie, że jest częścią pewnej społeczności mającej swoją tożsamość, symbole i historię. Zadaniem 

programu wychowawczego naszego przedszkola jest określenie wartości, jakie chcemy wpajać naszym 

wychowankom. Program opiera się na ukształtowaniu odpowiednich postaw wobec ludzi, otoczenia i symboli. 

Celem wspólnych oddziaływań wychowawczych nauczycieli i rodziców jest zapewnienie każdemu dziecku: 

• radosnego i szczęśliwego dzieciństwa, 

• bezpieczeństwa, 

 • poczucia własnej godności. 



 

Wychowanie to uczenie dzieci czerpania przyjemności z tego, co dobre.                    

Zadania programu wychowawczego można opisać określeniem R. Campbella, który wychowane nazywa 

pełną miłości dyscypliną. Sama dyscyplina kojarzy się bowiem przede wszystkim z karami, natomiast 

wychowanie to kształtowanie umysłu i serca dziecka tak, aby stało się ono dobrym i twórczym członkiem 

społeczeństwa; wychowywać – to pomagać w poszukiwaniu i odkrywaniu wartości. To wielkie 

nieporozumienie sądzić, że dyscyplina jest sposobem na ukształtowanie człowieka postępującego szlachetnie 

i osiągającego sukces. W rzeczywistości zdyscyplinowane dziecko może zachowywać się właściwie, ale na 

tym koniec. A wychowanie musi sięgać głębiej, dokonywać się poprzez rozwijanie różnych umiejętności i siły 

charakteru . 

 

III. ZAŁOŻENIA PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO 

 

Program jest odpowiedzią na zapotrzebowanie dzieci, będących podmiotami procesu wychowania. Jego 

zamierzenia są nakierowane na osiągnięcie przez dziecko jak najlepszego rozwoju psychicznego i osiągnięcia 

gotowości do podjęcia nauki w szkole. 

Zagadnienia proponowane w programie wychowawczo- profilaktycznym naszego przedszkola  dotyczą: 

- umiejętności społecznych dzieci 

- nawyków higienicznych, kulturalnych, utrzymania ładu i porządku 

- wychowania zdrowotnego 

- bezpieczeństwa własnego i innych 

- wychowania dla poszanowania przyrody 

- wychowania rodzinnego, obywatelskiego i patriotycznego 

 

Treści i forma jego realizacji będą modyfikowane stosownie do stopnia rozwoju dzieci, ich 

możliwości i zainteresowań. Sposób realizacji  założeń programu wychowawczo- profilaktycznego jest 

następujący: 

 

a. w stosunku do dziecka: 

 

• projektowanie okazji edukacyjnych stwarzających możliwości rozwoju jego osobowości, 

• dostarczanie dzieciom wzorców właściwego postępowania i zachowania, 

• kształtowanie postaw społeczno-moralnych, 

• organizowanie działań sprzyjających wprowadzaniu dzieci w kulturę bycia, życzliwości, 

odpowiedzialności, otwartości i tolerancji wobec otaczającego świata, 

• angażowanie dzieci do przestrzegania i szanowania wspólnej własności oraz dbania o ład i porządek 

w najbliższym otoczeniu, 

• rozwiązywanie konfliktów na drodze porozumienia, 

• stworzenie kodeksu właściwych zachowań współżycia w grupie oraz konieczność jego respektowania, 

• ustalenie środków zaradczych stosowanych w przypadku nie respektowania ustalonych zasad: 

 

b. w stosunku do rodziców: 

 

• zapoznanie z programem wychowawczo- profilaktycznym Przedszkola w Strojcu, 

• zaopiniowanie programu wychowawczego, 

• uświadamianie konieczności ujednolicenia oddziaływań wychowawczych w domu 

i przedszkolu, 

• ułatwianie kontaktów z rodzicami, tworząc partnerski układ pomocy w osiąganiu najpełniejszego rozwoju 

dziecka, 

• udział rodziców w zebraniach, spotkaniach indywidualnych oraz zajęciach otwartych, 

• prowadzenie stałych kącików informacyjnych dla rodziców. 

 

c. w stosunku do nauczycieli: 

 

• kształtowanie postaw społeczno-moralnych, 



• ujednolicenie oddziaływań wychowawczych wszystkich nauczycieli w relacjach nauczyciel – dziecko, 

• integracja nauczycieli w przygotowywaniu się do zadań wychowawczych w grupie – w szczególności 

w opracowywaniu kodeksu zachowań, 

• prowadzenie zajęć koleżeńskich; (wymiana koleżeńska doświadczeń, scenariuszy zajęć), 

• doskonalenie kompetencji zawodowych, pogłębianie wiedzy pedagogicznej i psychologicznej. 

 

Warunki realizacji: 

 

Do realizacji założeń programu wychowawczego i profilaktyki niezbędne są następujące warunki: 

• sale zabaw dla każdej grupy, 

• pomoce dydaktyczne do zajęć, zabaw, 

• wyposażenie kącików zabaw i sal przedszkolnych, 

• ogród przedszkolny. 

 

Prawidłowa realizacja założeń programu wychowawczego i profilaktyki jest możliwa tylko 

w sprzyjających warunkach. Atmosfera panująca w przedszkolu, niezbędna dzieciom do prawidłowego 

rozwoju, powinna przede wszystkim zapewniać im poczucie bezpieczeństwa, zrozumienia, bezwarunkowej 

akceptacji i szacunku. Sprzyja ona w nawiązywaniu porozumienia nauczyciela z wychowankiem, w której 

dziecko ma prawo do wolności, wyrażania siebie, swoich myśli, odczuć, potrzeb. Tylko wówczas może ono 

rozwijać swoją osobowość. Nauczyciel pracujący w przedszkolu powinien zrobić wszystko, aby zapewnić 

właściwy nastrój: przyjemny, pełny serdeczności i zaufania. W takich warunkach każde dziecko będzie 

zadowolone, czuło, że jest potrzebne i kochane. Sprzyjające okoliczności przyczynią się to do kształtowania 

pozytywnego stosunku dziecka do siebie, wiary we własne możliwości oraz spowodują rozbudzenie 

dziecięcych zainteresowań i wyobraźni. 

 

Formy realizacji: 

 

• zabawy dowolne dzieci, 

• zabawy i zajęcia organizowane przez nauczyciela, 

• wychowanie sytuacyjne, 

• czynności samoobsługowe dzieci, 

• czynności higieniczne dzieci, 

• prace użyteczne dzieci na rzecz przedszkola, domu itp. 

• spacery i wycieczki, 

• przedstawienia i formy teatralne, 

• udział w imprezach i uroczystościach organizowanych na terenie przedszkola i poza nim, 

• udział w konkursach, festiwalach , quizach, turniejach, 

• współpraca z partnerami przedszkola ( w poszczególnych grupach. 

 

IV. CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO - PROFILAKTYCZNEGO 

 

Celem wychowania przedszkolnego według podstawy programowej jest: 

 

1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie sprawności intelektualnych potrzebnych 

im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji. 

2. Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre, 

a co złe. 

3. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych 

i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek. 

4. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi 

i dorosłymi. 

5. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych 

możliwościach fizycznych i intelektualnych. 

6. Troska o zdrowie i sprawność fizyczną dzieci; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach 

sportowych. 



7. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie 

umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych. 

8. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez 

muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne. 

9. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty 

narodowej) oraz postawy patriotycznej. 

10. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności 

i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej. 

 

Cele główne: 

 

Celem nadrzędnym programu wychowawczego naszego przedszkola, zgodnie z obowiązującą 

podstawą prawną, jest ujednolicenie oddziaływań wychowawczych wszystkich członków społeczności 

przedszkolnej (nauczycieli, rodziców, pracowników technicznych) dla dobra dziecka, będącego podmiotem 

wychowawczym oraz osiągnięcie jak najlepszego jego stopnia rozwoju psychicznego i gotowości do podjęcia 

nauki w szkole.  

Cel nadrzędny warunkuje realizację celów głównych programu wychowawczego i profilaktyki, którym jest:  

• zapewnienie każdemu dziecku radosnego i szczęśliwego dzieciństwa, bezpieczeństwa, poczucia własnej 

godności,  

• wspieranie, wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju psychicznego dziecka, zgodnie z jego wrodzonym 

potencjałem i możliwościami rozwojowymi,  

• poszukiwanie pozytywnych wartości i promowanie właściwego zachowania,  

• dostarczenie wiadomości i doświadczeń społecznych, które zmierzaj do prawidłowego kształtowania 

osobowości dziecka, stosując zasadę indywidualizacji,  

• budowanie właściwych relacjami ze środowiskiem społeczno–kulturalnym i przyrodniczym. Zadaniem 

celów głównych jest wspieranie rozwoju dziecka w oparciu o założenia teorii inteligencji wielorakich 

• wspieranie w rozwoju rozumienia i właściwego wyrażania własnych emocji,  

• rozwijanie samodzielności i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach życia codziennego,  

• zachęcanie do poznawania siebie, wykorzystywania własnych mocnych stron oraz poznawania stron 

słabszych i pracy nad ich wzmacnianiem,  

• rozwijanie i wzmacnianie motywacji wewnętrznej, wiary we własne możliwości,  

• kształcenie umiejętności samooceny i samokontroli,  

• rozwijanie zainteresowań i indywidualnych zdolności 

• rozwijanie wrażliwości, postawy otwartości na potrzeby innych ludzi, w tym niepełnosprawnych, tolerancji, 

empatii,  

• motywowanie i zachęcanie do podejmowania postaw prospołecznych, etycznych, moralnych, zdrowotnych,  

• rozwiązywanie umiejętności prawidłowego nawiązywania i podtrzymywania kontaktów społecznych, 

rozwiązywania konfliktów, zachowania asertywności,  

• rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i współpracy w zespole,  

• pomoc w kształtowaniu umiejętności i nawyków dbałości i kulturę słowa i zachowania, relacji z innymi 

ludźmi, zdrowego, higienicznego i bezpiecznego stylu życia.  

 

Cele szczegółowe:  

1. cele dotyczące: umiejętności społecznych dzieci: poznawania, rozumienia siebie i swojego otoczenia, 

budowania systemu wartości i odporności emocjonalnej, 

• zapoznanie i uświadomienie dzieci z ich prawami i obowiązkami,  

• zapoznanie i wdrażanie dzieci do przestrzegania reguł życia w grupie, zasad współżycia 

i współdziałania z innymi,  

• zapoznanie dzieci z koniecznością ponoszenia konsekwencji swoich czynów,  

• kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania w grupie, wzmocnienia pozytywne,  

• rozwijanie umiejętności rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu,  

• kształtowanie w sobie pozytywnej postawy w stosunku do innych, uczenie tolerancji, akceptacji, 

poszanowania, zrozumienia potrzeb i odrębności drugiego człowieka, rozwijanie empatii,  

• kształtowanie umiejętności komunikowania się w sposób werbalny i niewerbalny,  

• pomoc dziecku w budowaniu pozytywnego obrazu „samego siebie”,  



• zapoznanie dzieci ze światem wartości moralnych,  

• kształtowanie podstawowych powinności moralnych (życzliwości, tolerancji, uczciwości, 

sprawiedliwości, odpowiedzialności);  

• wprowadzanie dziecka w świat wartości uniwersalnych: dobro, prawda, miłość, piękno, 

• rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła;  

• wspieranie rozwoju dziecka oraz budowanie własnego systemu wartości;  

• pomoc w kształtowaniu własnej osobowości,  

• umożliwianie dzieciom dokonywania wyborów i przeżywania pozytywnych efektów własnych 

działań oraz zdawania sobie sprawy z ich konsekwencji,  

• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,  

• umożliwienie dzieciom uczenia się, rozpoznawania i otwartego komunikowania innym własnych 

uczuć i potrzeb,  

• uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami i właściwego reagowania na przejawy emocji 

innych oraz kontrolowania własnych zachowań, • organizowanie sytuacji pozwalających na poznanie 

możliwości własnych i innych ludzi.  

2. cele dotyczące: czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych: 

• rozwijanie dbałości o higienę, • wdrażanie do samodzielności,  

• rozwijanie i wspieranie samodzielności dziecka,  

• budzenie wrażliwości na estetykę własną, pomieszczeń i otoczenia, 

• uświadamianie znaczenia kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach. 

3. cele dotyczące: wychowania zdrowotnego 

• rozwijanie dbałości o zdrowie własne i innych,  

• rozwijanie postaw prozdrowotnych,  

• kształtowanie u dzieci właściwych postaw w obliczu zagrożenia zdrowia.  

3. cele dotyczące: bezpieczeństwa własnego oraz innych 

• rozwijanie postaw prozdrowotnych,  

• rozwijanie dbałości o bezpieczeństwo własne i innych, 

• kształtowanie u dzieci właściwych postaw w obliczu zagrożenia życia,  

• wdrażanie dzieci do stosowania zasad bezpieczeństwa w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych,  

• zdobywanie przez dzieci wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy przed medycznej. 

4. cele dotyczące: wychowania do poszanowania roślin i zwierząt 

• kształtowanie wrażliwości na otaczające środowisko naturalne, życzliwego i otwartego stosunku do 

ludzi i przyrody,  

• uświadomienie złożoności otaczającego świata i czyhających zagrożeń, 

• kształtowanie postaw proekologicznych.  

5. cele dotyczące: wychowania rodzinnego, obywatelskiego i patriotycznego 

• kształtowanie szacunku dla wartości dziedzictwa kulturowego, 

• wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta,  

• zacieśnienie więzi z najbliższym otoczeniem społecznym– budowanie relacji: dziecko- nauczyciel 

– rodzic,  

• kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty – małej i wielkiej ojczyzny oraz tożsamości 

narodowej i regionalnej. 

 
V.    WARTOŚCI WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE – 

                          FORMY  REALIZACJI . 

 

WARTOŚĆ 

WYCHOWAWCZA I 

PROFILAKTYCZNA 

ZADANIA 

WYCHOWAWCZO- 

PROFILAKTYCZNE 

PLANOWANE EFEKTY 

WYCHOWAWCZE 

FORMY REALIZACJI 

 Integracja 

  

Przedszkole jest 

miejscem przyjaznego 

przebywania dzieci o 

*rozróżnianie negatywnych i 

pozytywnych form zachowania; 

* akceptowanie drugiego 

człowieka; 

* rozróżnianie dobra od zła; 

* przestrzega zasad i norm 

zawartych w Kodeksie 

przedszkolaka; 

* okazuje szacunek 

dorosłym 

*jest serdeczny dla innych; 

* zabawy integracyjne, 

tematyczne, dydaktyczne, 

konstrukcyjne, ruchowe; 

*muzykoterapia 

* formy teatralne - drama 



różnym stopniu 

rozwoju 

*przestrzeganie kompromisu w 

zabawie ; 

* rozwiązywanie konfliktów; 

* pomaganie niepełnosprawnym i 

innym 

* rozpoznawanie i nazywanie 

uczuć innych; 

* kształtowanie samodzielności; 

*kształtowanie odporności 

emocjonalnej; 

*akceptuje innych takimi 

jakimi są; 

* mówi o swoich uczuciach; 

*pomaga młodszym i 

słabszym; 

*stara się być samodzielnym; 

*dąży do rozwiązywania 

problemów w sposób 

społecznie akceptowalny; 

*literatura dla dzieci, 

bajkoterapia 

*wystawki prac 

dziecięcych; 

* zajęcia otwarte dla 

rodziców; 

* relaksacja; 

Obyczajowość 

 

Przedszkole pomaga 

dostrzegać wokół 

siebie wartości ważne 

dla społeczeństwa 

* kształtowanie poczucia 

przynależności do grupy, rodziny 

oraz wypełnienie obowiązków na 

ich rzecz; 

*dbanie o dobro własne i innych; 

*odczuwanie więzi z 

przedszkolem, domem rodzinnym 

i ojczyzną; 

*używanie form 

grzecznościowych; 

*kulturalne zachowanie się w 

każdej sytuacji; 

*rozróżnianie pozytywnych i 

negatywnych form zachowania; 

* dostrzeganie odrębności innych 

i rozumienie ich potrzeb 

*wspólnie i zgodnie bawi się z 

innymi dziećmi; 

potrafi poczekać na swoją 

kolej działalności zabawowej i 

edukacyjnej; 

*szanuje własność cudzą i 

własną; 

*wie, że praca innych jest 

trudem, który należy 

szanować i tego samego 

oczekuje od innych; 

*do zabawy bierze tylko te 

zabawki , którymi teraz będzie 

się bawić, a po skończonej 

zabawie odłoży je na miejsce; 

*bawi się tak aby nie 

powodować zagrożenia; 

*pomagam innym młodszymi 

mniej sprawnym kolegom; 

*próbuje samodzielnie 

rozwiązać sytuacje 

problemowe zgodnie z ogólnie 

przyjętymi normami; 

* wie że przedszkole jest po 

to, aby zdobyć wiedzę i 

umiejętności potrzebne w 

szkole; 

* kronika przedszkolna 

*uroczystości 

* spotkania z ciekawymi 

ludźmi 

* konkursy 

*koncerty 

* programy 

 

Regionalizm 

Patriotyzm 

 

Przedszkole tworzy 

warunki sprzyjające 

uczestniczeniu dzieci 

w życiu rodziny, 

lokalnego środowiska 

oraz klimat miłości do 

małej i wielkiej 

ojczyzny 

 

 

* wzmacnianie więzi 

emocjonalnej z rodziną; 

 

*rozwijanie zainteresowania 

własną miejscowością i 

regionem; 

*wzmacnianie poczucia 

przynależności narodowej, 

historycznej, kulturowej; 

*uświadamianie oraz wpajanie 

szacunku dla kultury własnego 

narodu oraz jego dziedzictwa; 

*kształtowanie postaw otwartych 

tolerancyjnych, nastawionych na 

różnorodność i akceptację innych 

kultur i narodów; 

*szanowanie praw człowieka 

 

*zna członków swojej 

rodziny; 

*zna nazwę swojej 

miejscowości i uczestniczy w 

jej życiu; 

*szanuje kulturę i tradycje 

narodowe; 

wie jakiej jest narodowości i 

w jakim kraju mieszka; 

*zna symbole narodowe: 

hymn, godło, flaga; 

*wie ,że Polska należy do Unii 

Europejskiej; 

*jest świadomy że wszyscy 

ludzie mają takie same prawa 

* obchodzi święta narodowe 

( 11 listopada, 3 maj) 

* zna swój adres zamieszkania 

 

* zajęcia tematyczne 

* wycieczki 

*spotkania z ciekawymi 

ludźmi; 

*spacery 

*konkursy tematyczne 

*wystawy 

okolicznościowe 

*imprezy 

* kiermasze 

*uroczystości, dekoracje 

symbolami patriotycznymi, 

Ekologia * kształtowanie opiekuńczej 

postawy dzieci wobec istot 

żywych i środowiska 

*szanuje otaczającą go 

przyrodę: nie łamie gałęzi, nie 

* wycieczki 

*spacery 

*konkursy 



Przedszkole uczy 

kochać i chronić 

otaczającą go przyrodę 

naturalnego; kształtowanie 

postaw proekologicznych 

* ukazywanie walorów 

estetycznych przyrody i budzenie 

potrzeby zachowania jej piękna; 

*kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności za stan 

środowiska w swoim otoczeniu; 

* wielozmysłowe poznawanie 

różnych środowisk 

przyrodniczych 

*zachęcanie dzieci i ich rodziców 

do podejmowania działań na 

rzecz przyrody; 

depcze trawników, nie śmieci, 

nie męczy zwierząt 

*sadzi drzewa i krzewy 

*reaguje na niewłaściwe 

zachowania innych, 

 wobec przyrody 

* rozpoznaje zagrożenia dla 

środowiska przyrodniczego; 

* segreguje śmieci 

*prace porządkowe, 

hodowlane 

*doświadczenia 

*obserwacje przyrodnicze, 

eksperymenty 

*akcje ekologiczne 

*filmy edukacyjne 

przyrodnicze 

* „ Sprzątanie świata”, „ 

Dzień Ziemi” 

* kąciki przyrody 

* zbiórka nakrętek i baterii, 

 

Zdrowie i 

bezpieczeństwo 

Przedszkole rozwija 

umiejętności i nawyki 

oraz promuje 

zachowania, które 

pozwalają spojrzeć na 

zdrowie, jako wartość. 

*kształtowanie świadomej i 

czynnej postawy w dążeniu do 

zachowania zdrowia; 

*nabywanie właściwych 

nawyków higienicznych , 

żywieniowych i aktywności 

ruchowej; 

*stwarzanie poczucia 

bezpieczeństwa własnego i 

innych oraz życia w zgodzie ze 

środowiskiem naturalnym 

*angażowanie rodziców w 

działalność prozdrowotną 

przedszkola 

*promowanie zdrowego trybu 

życia 

*zwiększenie poczucia  

odpowiedzialności za zdrowie 

własne i innych- procedury 

związane z covid - 19 

* zna zasady dbałości o 

zdrowie i bezpieczeństwo 

*chętnie korzysta z zabiegów 

higienicznych 

* zna zasady zdrowego 

odżywiania się, spożywa 

zdrową żywność 

*czynnie spędza wolny czas 

* rozumie zasady zdrowej 

rywalizacji sportowej 

* ubiera się stosownie do pory 

roku 

*zajęcia edukacyjne 

*codzienne czynności 

higieniczne 

*spacery, wycieczki, 

zajęcia ruchowe, konkursy 

sportowej 

*akcje prozdrowotne, 

programy profilaktyczne 

 
VI. PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA 
 

1. Prawa dziecka: 

Dziecko w przedszkolu ma zapewnione wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka w tym do: 

• akceptacji jego osoby, takim jakim jest, 

• poszanowania jego godności osobistej i nietykalności, 

• znajomości swoich praw i korzystania z nich, 

• opieki i ochrony zdrowia i życia, 

• poznania, nazywania i wyrażania własnych emocji, uczuć i myśli, 

• poszanowania własności, 

• poszanowania wszystkich potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania, 

• swobody myśli, sumienia i wyznania, 

• ochrony przed przemocą fizyczną bądź psychiczną, 

• zrozumiałego dla siebie systemu wyróżnień, nagród i logicznych konsekwencji, 

• regulowania własnych potrzeb, 

• snu i wypoczynku, jedzenia i picia, 

• spokoju i samotności gdy tego potrzebuje, 

• prawidłowo zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami 

higieny pracy umysłowej, 

• indywidualnego, zgodnego z własnym tempem rozwoju, 

• odnoszenia sukcesów, zdobywania wiedzy, 

• zaspokojenia ciekawości i poznania otaczającej go rzeczywistości, 



• badania, eksperymentowania i odkrywania, 

• rozwijania swoich zainteresowań i własnych możliwości twórczych, 

• uczestniczenia we wszystkich formach aktywności, 

• podejmowania decyzji i ponoszenia ich konsekwencji, 

• popełniania błędów, możliwości naprawiania ich, 

• posiadania własnego zdania i możliwości wyrażania go, 

• korzystania z pomieszczeń przedszkola, zabawek i środków dydaktycznych podczas zajęć pod nadzorem 

nauczyciela, 

• zabawy i wyboru towarzyszy zabaw, 

• partnerskiej rozmowy na każdy temat, 

• korzystania z prawidłowych kontaktów interpersonalnych z dziećmi i dorosłymi, 

• przebywania wśród osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić z prośbą 

o pomoc, 

• doświadczania konsekwencji własnego zachowania z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, 

• korzystania z dóbr kulturalnych. 

 

2. Obowiązki dziecka: 

Dziecko w przedszkolu ma obowiązek, w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów, przestrzegać wszelkie 

umowy zawarte z nauczycielką, a w szczególności: 

• nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycieli, 

• podchodzić do nauczyciela na wezwanie, 

• przestrzegać zasad i norm współżycia w grupie, 

• dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów, 

• sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne oraz zgłaszać wszelkie przykre wypadki, 

uszkodzenia itp. dotyczące zdrowia dzieci, 

• szanować prawo do zabawy wszystkich kolegów, 

• dbać o wygląd i estetykę własną i otoczenia, 

• dbać o sprzęt, zabawki i pomoce znajdujące się w przedszkolu, 

• przejawiać właściwy stosunek do innych, dzieci i dorosłych, wynikający z postaw respektowania 

podstawowych norm społecznych i etycznych, 

• poprawnie zachowywać się w miejscach publicznych. 

 

VII. ROLA I ZADANIA ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO: 

 

1. Rola i zadania przedszkola jako środowiska wychowawczego: 

Funkcje przedszkola wobec rodziców: 

Wspomaganie działań wychowawczych rodziców: 

• systematyczne informowanie o zachowaniu dziecka w przedszkolu, 

• zbieranie informacji o zachowaniu dziecka w domu, 

• przekazywanie wiedzy pedagogicznej dotyczącej tematów integrujących rodziców, 

Integrowanie zabiegów wychowawczych: 

• uzgodnienie sposobów reagowania na bodźce, zadania, wymagania w domu i w przedszkolu, 

• uzgadnianie rodzaju, kierunku, zakresu działań wychowawczych wspólnie realizowanych w przedszkolu 

i w domu, 

• wspólnie z rodzicami opracowanie warunków do rozwoju wyobraźni, do eksperymentowania, swobodnego 

doświadczania życia przez dziecko. 

 

Wspieranie rodziców poszukujących sposobów zmiany relacji między dziećmi: 

• informowanie o prawach w dziedzinie oświaty, 

• wspólne i indywidualne działania rodziców, nauczycieli, dzieci, 

• poszukiwanie przyczyn „złych zachowań” dzieci i sposobów reagowania na nie, 

• organizowanie doradztwa metodycznego, psychologicznego, pedagogicznego. 

 

Priorytetowym zadaniem przedszkola jest stworzenie w placówce takiego środowiska wychowawczego, 

w którym: 



• wszyscy członkowie społeczności przedszkolnej (rodzice, nauczyciele i personel techniczny) ściśle ze sobą 

współpracują dla dobra dzieci, 

• wszyscy członkowie społeczności przedszkolnej (rodzice, nauczyciele i personel techniczny) są otwarci na 

problemy i potrzeby dzieci oraz innych ludzi, 

• wychowawcy i cały personel przedszkola czuwają nad fizycznym i psychicznym rozwojem 

wychowanków, 

• wychowawcy i cały personel przedszkola dbają o zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa, 

• wychowawcy i cały personel przedszkola dbają o zapewnienie atmosfery wzajemnej życzliwości, 

tolerancji i radości. 

Realizacja powyższych zadań warunkuje realizację zadań każdej ze stron biorących udział w procesie 

wychowawczym dzieci i przedstawia się następująco: 

 

2. Rola i zadania nauczycieli w procesie wychowawczym przedszkola : 

relacje nauczyciel – dziecko: 

• nauczyciel zna prawa dziecka i przestrzega ich, 

• nauczyciel stosuje zasadę indywidualnego rozwoju dziecka, 

• nauczyciel jest wyrozumiały, miły, serdeczny ale i konsekwentny, 

• nauczyciel wychowuje własnym przykładem, swoja osobowością, taktem, zachowaniem, 

• nauczyciel umożliwia dzieciom poznanie „samego siebie”, (określenie własnych zainteresowań, uzdolnień, 

cenionych wartości i cech osobowości, samoakceptacji), 

• nauczyciel potrafi wzmacniać u dziecka wiarę we własne możliwości i umiejętności, 

• nauczyciel umożliwia dzieciom wyrabianie samodzielności i umiejętności działania na rzecz innych, 

• nauczyciel umożliwia dzieciom uczenie podejmowania właściwych, samodzielnych wyborów, ponoszenia 

ich konsekwencji, 

• nauczyciel stosuje zróżnicowane i inspirujące dzieci formy i metody pracy, 

• nauczyciel potrafi sprawiedliwie rozstrzygać konflikty w grupie, 

• nauczyciel potrafi kształtować zachowanie się dziecka aprobowane społecznie, 

• nauczyciel jest kreatywny i empatyczny, potrafi wczuć się w sytuacje dziecka oraz dostrzec motywy jakie 

nim kierują, 

• nauczyciel zawsze dotrzymuje danego słowa i dochowuje tajemnic. 

relacje nauczyciel – rodzice: 

• nauczyciel rozumie prymat rodziców jako pierwszych wychowawców, taktownie wspiera ich 

w działaniach wychowawczych, 

• nauczyciel wspomaga rodziców w ich funkcji wychowawczej, 

• nauczyciel inspiruje proces wychowawczy, 

• nauczyciel systematycznie i rzetelnie informuje rodziców o osiągnięciach, ewentualnych trudnościach 

i zachowaniu dziecka w przedszkolu, 

• nauczyciel podejmuje działania mające na celu ujednolicenie oddziaływań wychowawczych domu, 

przedszkola, grupy dziecięcej, 

• nauczyciel doskonali swoje kompetencje zawodowe, przez pogłębianie wiedzy pedagogicznej 

i psychologicznej. Zdobytą wiedzę wykorzystuje w kontaktach z rodzicami, 

• nauczyciel pogłębia wiedzę pedagogiczną rodziców. 

relacje nauczyciel – personel techniczny: 

• nauczyciel stwarza podstawy partnerstwa pomiędzy wszystkimi członkami społeczności przedszkolnej, 

• nauczyciel współpracuje z personelem technicznym we wszystkich działaniach wychowawczych w grupie 

w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, 

• nauczyciel stwarza klimat wzajemnego szacunku i zaufania we wspólnych kontaktach, 

• nauczyciel korzysta z wiedzy i umiejętności. 

 

3. Rola i zadania rodziców w procesie wychowawczym przedszkola: 

relacje rodzice – dziecko; 

• rodzice są „ pierwszymi wychowawcami” swoich dzieci, 

• rodzice znają i przestrzegają wszystkich praw wynikających z Konwencji Praw Dziecka, 

• rodzice starają się być wzorcem osobowym dla dzieci, 

• rodzice dbają o stworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z dziećmi, są odpowiedzialni, kulturalni, 



życzliwi i taktowni. 

relacje rodzice – nauczyciele: 

• rodzice ściśle współpracują z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych 

i określenia indywidualnej drogi rozwoju ich dziecka, 

• rodzice dzielą się z nauczycielem swoimi spostrzeżeniami i obserwacjami z zachowania dziecka w domu, 

• rodzice są otwarci na problemy dzieci i próbują poszukiwać dróg ich rozwiązywania, 

• rodzice chętnie korzystają z porad nauczycieli, 

• rodzice dbają o klimat wzajemnego szacunku i zaufania względem nauczycieli, 

• rodzice aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola dla lepszego poznania działań placówki i sposobu 

funkcjonowania dziecka w środowisku rówieśniczym. 

 

VIII. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI: 

 

Rodzina zaspokaja podstawowe potrzeby małego dziecka, do których należą m.in. potrzeba miłości, 

przynależności, akceptacji, bezpieczeństwa, kontaktu emocjonalnego, aktywności i samodzielności. 

Przedszkole powinno ściśle współpracować z domem rodzinnym wychowanków, ponieważ jest to 

niezbędnym warunkiem powodzenia pracy dydaktyczno – wychowawczej. Współpraca z rodzicami wynika 

z konieczności niesienia pomocy rodzinie w sprawowaniu funkcji wychowawczych oraz z potrzeby 

ujednolicenia kierunku oddziaływań przedszkola i domu. Od chwili przekroczenia przez dziecko progu 

przedszkola – cel pracy pedagogicznej przedszkola i cel rodziny powinien być wspólny: wychowanie 

i profilaktyka oraz rozwiązywanie problemów dziecka. Z wychowawczego punktu widzenia jest pożądane, 

aby te dwa najważniejsze ogniwa działały wspólnie, wzajemnie się uzupełniając. Tylko wtedy istnieje szansa 

uformowania dobrego, mądrego i wrażliwego, młodego człowieka.  

 

Warunki dobrej współpracy:  

•   do nauczyciela należy pierwszy ruch w kierunku dobrej współpracy,  

• nauczyciel musi odrzucić uprzedzenia i być gotowym na kontakt z każdym rodzicem,  

• przekonanie, że efektywność współpracy zależy od obu stron,  

• przyznanie rodzicowi takich samych praw jakie sami chcemy mieć,  

• tworzenie przyjaznej atmosfery np. rozmowa w odpowiednim pomieszczeniu,  

• angażowanie do współpracy wszystkich rodziców,  

• zmieniać co się da zmienić, pomagać, być otwartym na nowe propozycje,  

• stosować zasady dobrej komunikacji,  

• uznanie pozytywnych intencji drugiej strony,  

• uznanie własnej odpowiedzialności za relacje z dzieckiem, 

• przekazywanie pozytywnych informacji o sytuacji dziecka w dobry sposób,  

• poszanowanie granic, praw i kompetencji drugiej strony, 

• ustalenie wspólnych celów i wartości,  

• budowanie zaufania,  

• wzmacnianie – docenianie starań drugiej strony,  

• rozwiązywanie konfliktów – konflikt jest traktowany jako wspólny problem i wspólnie rozwiązywany, 

• realizowanie wspólnych ustaleń, • inicjatywa współpracy należy do obu stron.  

 

IX. SYSTEM NAGRADZANIA I KONSEKWENCJI NIEPRZESTRZEGANIA 

OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD ZACHOWANIA (SYSTEM NAGRÓD I KAR)  

 

System wyróżnień, nagród i dezaprobaty dla niepożądanych zachowań dzieci oraz wynikające z nich 

logiczne konsekwencje. Dzieci potrzebują precyzyjnego określenia, co jest dozwolone, a czego nie wolno. 

Opracowując wspólnie z nimi umowy grupowe, dotyczące postępowania i zachowania się w przedszkolu, 

nauczyciele powinni 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 za 

strony pracowników przedszkola i rodziców mobilizują dzieci do podejmowania dalszych wysiłków.  

1. System motywowania dzieci:  

•   ukazywanie dziecku jego mocnych stron,  



• praca indywidualna z dzieckiem w celu wyrównania braków i dorównania rówieśnikom,  

• pokazywanie dziecku, że potrafi więcej niż myśli, że potrafi,  

• dostrzeganie i podkreślanie u dziecka nawet najmniejszych osiągnięć,  

• dodawanie pewności siebie, powierzanie dodatkowych zadań adekwatnych do możliwości.  

Wychowawcy w poszczególnych grupach mogą wprowadzać inne zasady motywowania dzieci, ale nie 

mogą one być sprzeczne z prawami dziecka.  

2. Nagradzamy dzieci za:  

• przestrzeganie ustalonych umów i zasad,  

• wysiłek włożony w wykonywanie pracy, zadania,  

• działania na rzecz grupy podjęte z własnej inicjatywy,  

• wypełnienie podjętych obowiązków,  

• bezinteresowną pomoc innym,  

• stosowanie zasad ochrony przyrody,  

• aktywny udział w pracach grupy,  

3. Rodzaj nagrody:  

• pochwała indywidualna,  

• pochwała, uznanie w obecności innych dzieci,  

• okazanie przez nauczyciela akceptacji i uznania przez uścisk ręki, przytulenie, pogłaskanie po głowie 

itp.  

• drobne nagrody rzeczowe, emblematy uznania, 

• atrakcyjne spędzanie czasu, atrakcyjna zabawa w grupie wg pomysłu dzieci,  

• obdarzanie dziecka szczególnym zaufaniem, np. poprzez zwiększanie zakresu jego samodzielności, 

• przywilej wykonywania prostych czynności wskazanych przez nauczyciela, obowiązków wobec grupy 

rówieśniczej,  

• pochwała dla rodziców.  

 

Wychowawcy w poszczególnych grupach mogą wprowadzać inne zasady nagradzania dzieci, ale nie 

mogą one być sprzeczne z prawami dziecka. Po ustaleniu norm postępowania ustalamy także 

konsekwencje za brak podporządkowania się im.  

4. System logicznych konsekwencji w przypadku zachowań niepożądanych dzieci 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,  

5. Konsekwencje nieprzestrzegania przez dzieci obowiązujących w przedszkolu zasad zachowania:  

• wyrażanie przez nauczyciela smutku i zawodu z powodu zachowania dziecka,  

• indywidualna rozmowa z dzieckiem, ukierunkowana na poszukiwanie rozwiązania problemu, 

• ukazywanie następstw zachowania, tłumaczenie dziecku, aby je skłonić do autorefleksji,  

• próby wspólnego z grupą poszukiwania sposobu rozwiązania problemu,  

• próby naprawienia swego postępowania: przeproszenie i obietnica zmiany zachowania,  

• stosowanie „metody trzech kroków”, polegającej na tym, że 

1. dzieci biorące udział w konflikcie, samodzielnie, w toku prowadzonych rozmów poszukują 

rozwiązania konfliktowej sytuacji; informują nauczyciela o podjętych decyzjach rozwiązania 

problemu, w celu ich akceptacji,  

2. w razie, gdy dzieci mają trudności w poszukiwaniu rozwiązania zadowalającego obie strony 

konfliktu, pomocny jest nauczyciel, który próbuje wskazać inne rozwiązanie, akceptowane przez 

wszystkich,  

3. w przypadku, gdy dzieci z pomocą nauczyciela nie znajdują rozwiązania konfliktu zadowalającego 

wszystkie strony, takie rozwiązanie podaje nauczyciel a dzieci muszą je zaakceptować;  

• czasowe wstrzymanie przyznanych przywilejów,  

• odsunięcie na chwilę dziecka od zabawy,  

• pozbawienie możliwości korzystania z atrakcyjnej zabawki,  

• zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji, 

• przesunięcie dziecka na krótki okres czasu do innej grupy,  



• przeprowadzenie rozmowy z dzieckiem i wychowawcą w obecności pani dyrektor na temat 

zachowania dziecka w grupie, w celu poszukiwania rozwiązania trudnej sytuacji,  

• w przypadku wielokrotnego występowania niepoprawnych zachowań dziecka, nauczyciel 

przeprowadza rozmowy indywidualne z rodzicami, dotyczące niepokojących zachowań dziecka 

i wspólnie poszukują rozwiązania.  

 

Wychowawcy w poszczególnych grupach mogą wprowadzać inne zasady karania dzieci, ale nie 

mogą one być sprzeczne z prawami dziecka. 

 

X. WIZJA NASZEGO ABSOLWENTA 

 

Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, dobrze przygotowane 

do obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają 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: w sferze zdrowotnej: 

- wykazuje się aktywnością i sprawnością ruchową, 

- ma dobrą orientację w schemacie własnego ciała i przestrzeni, dobrą koordynację wzrokowo-słuchowo-

ruchową, wyrobione nawyki przestrzegania zasad bezpieczeństwa, 

-rozumie, co oznacza „zdrowy styl życia", 

-  ma świadomość odpowiedzialności za stan swojego zdrowia, 

-dba o higienę osobistą oraz estetykę i czystość swojego otoczenia. w sferze emocjonalnej: 

- otwarcie informuje o swoich potrzebach, szanuje potrzeby innych, 

-rozpoznaje i nazywa uczucia, wyraża je w sposób społecznie akceptowany, 

-jest świadom własnej roli społecznej, więzi rodzinnej oraz tradycji. w sferze kontaktów społecznych: 

- zna i rozumie swoje prawa i prawa innych, 

- przestrzega obowiązujących reguł i zasad współżycia w grupie, 

_ szanuje wspólne dobro, 

- stosuje formy grzecznościowe, 

-samodzielnie nawiązuje kontakty z rówieśnikami, 

-współdziała w grupie rówieśniczej, 

- chętnie i aktywnie uczestniczy w zabawach i działaniach rozwijających zdolności artystyczne i twórcze, 

- jest aktywny w podejmowaniu działań, 

- rozwiązuje sytuacje konfliktowe w sposób akceptowany społecznie, 

- dostrzega i szanuje wartości uniwersalne - prawda, dobro, piękno, 

- próbuje jasno wyrażać swoje poglądy. w sferze kontaktów ze światem: 

-zna nazwę i symbole narodowe swojego kraju, 

-posiada wiedzę z zakresu kultury, sztuki, tradycji ludowej swojego regionu, kraju, 

- jest wrażliwy na piękno i bogactwo otaczającego świata, 

- rozpoznaje i nazywa niektóre rośliny, zwierzęta, zjawiska atmosferyczne, 

- samodzielnie obserwuje, bada i eksperymentuje w zakresie przyrody ożywionej i nieożywionej, 

-zna zagadnienia ekologiczne związane z ochroną przyrody, 

-świadomie podejmuje działania na rzecz środowiska i jego ochrony, 

-jest zainteresowany nauką i literaturą, 

- ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym, 

- czuje się Polakiem i Europejczykiem. w sferze umysłowej: 

- posiada bogaty zasób słownictwa, 

-przekazuje swoje doświadczenia, wrażenia, potrzeby w sposób komunikatywny: wyraża życzenia, pytania, 

własne sądy i oceny, 

- dokonuje analizy i syntezy, porównuje, klasyfikuje, 

-ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze, 

- liczy w zakresie własnych możliwości, 

- określa i porównuje cechy jakościowe i ilościowe, 

- dostrzega regularności czasowe, 

-lubi działania twórcze, wykorzystuje zdobytą wiedzę do dalszego rozwoju, jest kreatywny, 



-chętnie podejmuje nowe zadania i doprowadza je do końca, 

-jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych. 

 

XI. UROCZYSTOŚCI I IMPREZY W NASZYM PRZEDSZKOLU 

 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 

2. Dzień Przedszkolaka 

3. Dzień Chłopaka 

4. Pasowanie na Przedszkolaka 

5. Dzień Edukacji Narodowej 

6. Dzień Pluszowego Misia 

7. Spartakiada Mikołajkowa 

8. Mikołaj 

9. Spotkania świąteczne - Jasełka 

10. Dzień Babci i Dziadka 

11. Bal karnawałowy 

12. Powitanie wiosny 

13. Dzień Matki 

14. Dzień dziecka 

15. Dzień Ojca 

16. Pożegnanie starszaków (zakończenie roku szkolnego) 

 


