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WSTĘP 

 

     Każdy człowiek rodzi się z dużymi możliwościami rozwoju. To, czy młody człowiek 

osiągnie wysoki poziom rozwoju psychicznego, duchowego czy intelektualnego zależy w 

dużej mierze od ludzi, których spotka na swej drodze. Współczesne wychowanie zmierza do 

wszechstronnego rozwoju dziecka. Podstawowym celem wychowania przedszkolnego jest 

wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i 

możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i 

przyrodniczym.                                                                                                                                

Program wychowawczy ma na celu poprawę jakości pracy edukacyjnej, uwzględnia potrzeby 

społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców, środowiska lokalnego oraz pracowników. 

Integruje nauczycieli i rodziców w realizowaniu celów wychowawczych, określa jakie normy 

postępowania czy zachowania są pożądane, aby dziecko umiało funkcjonować w środowisku 

zgodnie z przyjętymi normami społecznymi.                                                                 

Niezbędnym uzupełnieniem programu wychowawczego jest profilaktyka związana zarówno z 

wszechstronnym i harmonijnym rozwojem dziecka, jak i uświadamianiem dzieci o 

istniejących w życiu ludzkim zagrożeniach pochodzących ze świata ludzi i zwierząt oraz 

wyposażaniem je w umiejętność radzenia sobie z nimi.  Obowiązkiem każdej osoby dorosłej, 

zwłaszcza nauczycieli jest stwarzanie każdego dnia warunków sprzyjających kształtowaniu u 

dzieci postaw odpowiedzialności za życie własne oraz innych.  

   Mając na uwadze konieczność stosowania działań profilaktycznych już od najmłodszych 

lat, formy i metody niniejszego programu zostały dostosowane do wieku i możliwości 

intelektualnych wychowanków.  

   Program wychowawczo-profilaktyczny odpowiada na realne potrzeby, problemy i 

zagrożenia pojawiające się w przedszkolu i środowisku społecznym, które otacza dzieci. 

Tylko kreatywna realizacja działań nauczyciela i rodziców o charakterze wychowawczo-

profilaktycznym umożliwi wytworzenie się określonych kompetencji u dzieci i ułatwi im 

funkcjonowanie w środowisku a każde dziecko osiągnie sukces na miarę swoich możliwości.  
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I. PODSTAWA PRAWNA 

▪ Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia 

w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, 

informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1249); 

▪ Ustawa z dnia 14v grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. poz. 59);  

▪ Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej      

wychowania przedszkolnego oraz podstawy kształcenia ogólnego (Dz. U. poz. 356); 

▪ Konwencja o Prawach Dziecka; 

▪ Statut Oddziałów Przedszkolnych nr 3 w Ustroniu. 

 

II. ZGODNOŚĆ PROGRAMU Z PODSTAWĄ WYCHOWANIA 

PRZEDSZKOLNEGO. 

 

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i 

dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. 

Budzenie zaciekawienia otaczającym światem przez prowokowanie pytań i 

dostarczanie radości odkrywania. 

       Dziecko: 

▪ obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują, 

grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;                                         

▪ przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w 

zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;                                        

▪ w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki 

swoich zachowań;                                                                                                                       

▪ wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, które 

wychowują się w trudniejszych warunkach, a także, że nie należy wyszydzać i 

szykanować innych;                                                                                                                         

▪ umie się przedstawić: podaje swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, wie, komu 

można podać takie informacje. 

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i 

kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku. 

 

Dziecko: 

▪ jest samodzielne w zakresie higieny osobistej;                                                                    

▪ właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po 

sobie;                                                                                                                                                                                                                                 

▪ samodzielnie ubiera się i rozbiera;                                                                                                                                          

▪ utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.    
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3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci. 

Dziecko: 

▪ zwraca się bezpośrednio do rozmówcy;                                                                                   

▪ mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowuje ton głosu do sytuacji;                                             

▪ uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty;                                                                           

▪ w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach. 

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w 

poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia. 

Dziecko: 

▪ stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidzieć, co może się zdarzyć. 

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. 

Dziecko: 

▪ dba o swoje zdrowie, zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia;                       

▪ dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu np. wie, że 

przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są konieczne;                                                                         

▪ jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest 

dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;                                                                                            

▪ uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, 

parku, na boisku, w Sali gimnastycznej. 

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. 

Dziecko: 

▪ wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie 

o nią poprosić;                                                                                                                             

▪ orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków 

transportu;                                                                                                                                    

▪ zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin  ora zwierząt i unika ich;                                   

▪ wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych.                

▪ próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w 

domu, ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie. 

7. Wychowanie przez sztukę. 

Dziecko: 

▪ wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, 

przedstawieniu, w teatrze, w kinie. 
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10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, 

budzenie zainteresowań technicznych. 

Dziecko: 

▪ interesuje się urządzeniami technicznymi (np. używanymi w gospodarstwie domowym), 

próbuje rozumieć, jak one działają i zachowuje ostrożność przy korzystaniu z nich. 

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu 

zagrożeń. 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: 

▪ rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór 

roku, podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z 

pogody, np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę. 

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. 

Dziecko: 

▪ orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta 

strażaka.  

 

III. CELE PROGRAMU 

Celem głównym Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Oddziałów 

Przedszkolnych nr 3 w Ustroniu jest kształtowanie środowiska sprzyjającego 

harmonijnemu rozwojowi dziecka ze szczególnym uwzględnieniem jego wrodzonego 

potencjału oraz możliwości twórczych i intelektualnych, a także przeciwdziałanie 

wszelkim okolicznościom, które mogą ten proces zakłócić.  

Cele szczegółowe programu: 

1. Nabywanie umiejętności rozumienia siebie i innych oraz radzenia sobie w trudnych 

sytuacjach. 

2. Zapoznanie dzieci z regułami życia w grupie, wdrażanie do samodzielności i 

umiejętności współżycia i współdziałania z innymi. 

3. Zapoznanie dzieci z prawami i obowiązkami, światem wartości moralnych oraz 

koniecznością ponoszenia konsekwencji swoich czynów. 

4. Wyposażenie dzieci w umiejętności pozwalające na ocenę sytuacji zagrażającej 

bezpieczeństwu dziecka. 

5. Kształtowanie zachowań prozdrowotnych w szczególności umiejętności spędzania 

wolnego czasu, przestrzegania zasad higieny i zdrowego odżywiania się. 

6. Rozwijanie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i 

akceptacji. 

7. Nabywanie umiejętności radzenia sobie z emocjami poprzez udział w zabawach, 

rozmowach, zajęciach wychowawczo-dydaktycznych.  

 



5 
 

IV. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW 

 

1. METODY PRACY 
▪ Podające – opowiadania, wiersze, piosenki, historyjki obrazkowe, praca z tekstem, 

obrazkiem, baśnie i bajki o charakterze relaksacyjnym, psychoedukacyjnym i 

psychoterapeutycznym; 

▪ Problemowe – gry dydaktyczne, „burza mózgów”, inscenizacja; 

▪ Aktywizujące – drama, pokaz, pedagogika zabawy, wystawa-ekspozycja; 

▪ Praktyczne – gry i zabawy dydaktyczne, metoda projektów badawczych, 

doświadczenia i eksperymenty, zabawy ruchowe. 

 

2. FORMY PRACY 
▪  w małych grupach bądź zespołach; 

▪ z całą grupą; 

▪ indywidualnie z dzieckiem; 

▪ udział w konkursach, uroczystościach przedszkolnych, akcjach charytatywnych i 

ekologicznych; 

▪ spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze; 

▪ czynności samoobsługowe dzieci oraz prace użyteczne na rzecz przedszkola,  

domu itp.; 

▪ zajęcia grupowe ze specjalistami, obserwacje i diagnozy. 

 

 

V. PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA 

 

   Dziecko w przedszkolu ma prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w 

szczególności ma prawo do:    

1. Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego i 

dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; 

2. Szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania; 

3. Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej; 

4. Poszanowania jego godności osobistej; 

5. Poszanowania własności; 

6. Opieki i ochrony; 

7. Partnerskiej rozmowy na każdy temat; 

8. Akceptacji jego osoby. 
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Ponadto w naszym przedszkolu dziecko ma prawo do:  

1. Zaspokajania potrzeb rozwojowych, a szczególnie potrzeby bezpieczeństwa i 

akceptacji; 

2. Zdrowego jedzenia; 

3. Zaspokajania ciekawości i poznawania otaczającej go rzeczywistości; 

4. Badania i odkrywania; 

5. Kontaktu i zabawy z innymi; 

6. Rozwijania swoich zainteresowań i własnych możliwości twórczych; 

7. Decydowania i dokonywania wyborów, wyrażania własnego zdania, sądów oraz 

oczekiwań; 

8. Poznawania, nazywania i wyrażania własnych emocji; 

9. Zrozumiałego dla siebie wyróżnień, nagród i logicznych konsekwencji. 

 

W naszym przedszkolu dziecko ma obowiązek: 

1. Przestrzegać zasad i norm współżycia w grupie; 

2. Nie oddalać się od grupy bez pozwolenia osoby dorosłej; 

3. Zgłaszać swoje niedyspozycje zdrowotne; 

4. Nie przeszkadzać innym w zabawie, gdy sam nie ma na nią ochoty; 

5. Po skończonej zabawie posprzątać miejsce zabawy; 

6. Umieć dzielić się z kolegami atrakcyjnymi zabawkami; 

7. Szanować godność osobistą rówieśników i dorosłych; 

8. Szanować zabawki, książki i pomoce dydaktyczne; 

9. Zachowywać zasady bezpieczeństwa podczas zabawy; 

10. Dbać o higienę osobistą 

11. Poprawnie zachowywać się w miejscach publicznych. 

 

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW 

 

Rodzice maja prawo do: 

1. Zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju 

placówki oraz planów pracy w danym oddziale; 

2. Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, stałych 

kontaktów z nauczycielem według potrzeb; 

3. Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności 

wychowawczych oraz doborze metod udzielania pomocy dziecku; 

4. Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji 

pracy opiekuńczo-wychowawczej przedszkola; 

5. Uczestnictwa w przeprowadzanych formach diagnozowania potrzeb w zakresie opieki, 

wychowania i nauki dziecka; 
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6. Uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w ramach oddziału, do którego uczęszcza 

jego dziecko, według zgłoszonych przez niego potrzeb oraz w zajęciach 

prowadzonych ze specjalistami na terenie placówki; 

7. Aktywnego uczestniczenia w życiu przedszkola i oddziału, do którego uczęszcza jego 

dziecko; 

8. Uczestniczenia w zebraniach rodziców, podejmowaniu decyzji służących dobru  

ogółu dzieci; 

9. Służenia pomocą opiekuńczą podczas planowanych wycieczek i wyjazdów. 

 

Rodzice mają obowiązek: 

1. Przestrzegania Statutu Przedszkola i regulaminów obowiązujących w przedszkolu; 

2. Zaopatrzenia dziecka w niezbędne przybory i pomoce; 

3. Respektowania uchwał organu prowadzącego, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców; 

4. Przyprowadzać dziecko w  zadeklarowanych godzinach i punktualnie odbierać z 

przedszkola osobiście lub przez upoważnioną przez rodziców osobę, zapewniającą 

dziecku pełne bezpieczeństwo, zgłoszoną pisemnie; 

5. Dopilnować, aby dziecko w momencie przyprowadzenia do przedszkola  zostało 

objęte opieką przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola; 

6. Po odebraniu dziecka z grupy przez rodzica lub opiekuna, rodzic lub opiekun 

zobowiązany jest do sprawowania opieki nad dzieckiem również na terenie obiektu 

przedszkolnego lub placu zabaw, boiska szkolnego; 

7. Kontrolowanie przedmiotów przynoszonych przez dziecko do przedszkola z domu, w 

szczególności tych z różnych względów niebezpiecznych, np. leków, ostrych 

przedmiotów, zapałek itp.; 

8. Informowania o przyczynach dłuższych nieobecności dziecka w przedszkolu, w 

szczególności o chorobach zakaźnych oraz zmianach numerów telefonicznych; 

9. Zapoznawanie się z informacjami i ogłoszeniami zamieszczanymi przez nauczycieli 

na tablicach ogłoszeniowych; 

10. Rodzice dziecka podlegającego spełnieniu obowiązku przedszkolnego obowiązani są 

dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także 

zapewnić jego regularne uczęszczanie na zajęcia. 
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VII. ZADANIA NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA              

 

Nauczyciel:     

1. Współdziała z rodzicami i opiekunami prawnymi: 

▪ współpracuje w zakresie realizacji zadań wynikających z podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego; 

▪ włącza rodziców w życie przedszkola; 

2. Planuje i prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i jest odpowiedzialny  

za jej efekty; 

3. Zbiera informację o dzieciach – prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu 

poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dziecka; 

4. Współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 

5. Wspiera każdego wychowanka w rozwoju; 

6. Kształci i wychowuje dzieci w umiłowaniu Ojczyzny w atmosferze wolności sumienia 

i szacunku dla każdego człowieka; 

7. Dba o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich; 

8. Tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania oraz 

dąży do pobudzania procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci 

poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy; 

9. Wspiera rozwój aktywności poznawczej nastawionej na poznawanie samego siebie 

oraz rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej; 

10. Otacza indywidualna opieką każdego wychowanka i dostosowuje metody i formy 

pracy do jego możliwości; 

11. Utrzymuje stały kontakt z rodzicami (opiekunami) oraz udziela im rzetelnych 

informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju; 

12. Współpracuje z domem rodzinnym wychowanka w celu ujednolicenia oddziaływań 

wychowawczych; 

13. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków; 

14. Codziennie sumiennie przygotowuje się do pracy z dziećmi; 

15. Prowadzi dokumentację zgodnie z określonymi przepisami; 

16. Doskonali swoje kwalifikacje zawodowe; 

17. Dąży do pełni własnego rozwoju osobowego; 

18. Współtworzy dobrą atmosferę pracy w przedszkolu; 

19. Przestrzega podstawowych zasad bhp i ppoż. oraz dyscypliny pracy. 
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VIII. SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU 

 

W stosunku do dziecka:  

 Systematyczne oddziaływanie i kształtowanie postaw społecznych poprzez: 

▪ rozmowy i dyskusje;                                                                                                                    

▪ rozwiązywanie konfliktów  na drodze porozumienia;                                                               

▪ czytanie opowiadań związanych z sytuacjami społecznymi;                                                      

▪ omawianie historyjek obrazkowych przedstawiające konflikty społeczne;                               

▪ tworzenie kodeksu właściwych zachowań współżycia w grupie oraz konieczności             

jego respektowania;                                                                                                                               

▪ ustalenie środków zaradczych stosowanych w przypadku nierespektowania obowiązujących 

zasad;                                                                                                                                              

▪ konstruowanie zajęć tematycznych poświęconym takim tematom jak zdrowe żywienie czy 

pierwsza pomoc;                                                                                                                           

▪ spotkania ze specjalistami: lekarz, pielęgniarka, stomatolog, policjant, strażak itp.;        

 

W stosunku do rodzica: 

▪ zapoznanie z Programem Profilaktyczno-Wychowawczym Oddziałów Przedszkolnych nr 3 

w Ustroniu oraz zasadami i regułami przyjętymi przez dzieci i nauczycieli;                                                                                                 

▪ zaopiniowanie Programu Profilaktyczno-Wychowawczego;                                                            

▪ poszerzanie wiedzy rodziców lub opiekunów na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń 

zdrowia psychicznego bądź fizycznego dzieci oraz rozpoznawania ich;                                                                                                                                 

▪ organizowanie dla rodziców warsztatów psychologicznych w celu uświadomienia 

konieczności ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych w domu                     

i przedszkolu;                                                                                                                                  

▪ udział rodziców w zajęciach otwartych, zebraniach, spotkaniach indywidualnych. 

 

W stosunku do nauczyciela: 

▪ prowadzenie zajęć koleżeńskich;                                                                                               

▪ wymiana koleżeńska w zakresie doświadczeń i scenariuszy zajęć;                                           

▪ integracja nauczycieli podczas przygotowania zajęć i opracowywania kodeksu zachowań;                                                                                                                

▪ ujednolicenie oddziaływań wychowawczych wszystkich nauczycieli w relacjach   

nauczyciel-dziecko;                                                                                                                      

▪ doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie profilaktyki zaburzeń zdrowia fizycznego 

i psychicznego dzieci;                                                                                                                         

▪ współpraca ze specjalistami: logopedą oraz psychologiem. 
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IX. STANDARDY OSIAGNIĘĆ DZIECI 

 

BĄDŹ KULTURALNY 

 

STANDARDY OSIĄGNIĘĆ DZIECI 

 

 

 PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA 

 

Używa form grzecznościowych (proszę, 

dziękuję, przepraszam) 

 

 

▪ Uczenie się używania zwrotów 

grzecznościowych w określonych sytuacjach  

▪ Dostarczenie dzieciom wzorców właściwego 

zachowania się (postawa nauczyciela, postacie z 

literatury itp.); 

▪ Utrwalanie nawyków kulturalnego zachowania 

się w miejscach publicznych. 

 

 

Okazuje szacunek dorosłym, osobom starszym. 

 

 

▪ Zaproszenie babci i dziadka oraz rodziców na 

uroczystości przedszkolne. 

 

Posiada nawyk witania się i żegnania z innymi 

osobami poprzez stosowania odpowiednich form 

grzecznościowych. 

 

 

▪ Utrwalenie używania zwrotów 

grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia itp. 

 

Jest serdeczne dla innych osób (dorosłych, 

kolegów). 

 

 

▪ Uczenie się mówienia miłych słów oraz 

dziękowania za te słowa. 

 

 

 

Dba o porządek wokół siebie. 

 

 

▪ Samodzielne podejmowanie prostych 

obowiązków w domu i przedszkolu – sprzątanie 

zabawek, układanie książek; 

▪ Szanowanie wspólnych zabawek i odkładanie 

ich na wyznaczone miejsce; 

▪ Przyzwyczajanie dzieci do przestrzegania 

zasad dotyczących utrzymywania porządku i 

szanowania zieleni w najbliższym otoczeniu. 

 

 

Słucha kiedy inni mówią, mówi, kiedy inni 

słuchają. 

 

 

▪Rozmowy z dziećmi na temat zasad savoir-

vivru- stosowanie ich w codziennych sytuacjach. 

 

Nie mówi z pełnymi ustami. 

 

 

▪ Opanowanie umiejętności kulturalnego 

jedzenia. 
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BĄDŹ KOLEŻEŃSKI 

 

STANDARDY OSIĄGNIĘĆ DZIECI 

 

 

 PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA 

 

Bawi się zgodnie z rówieśnikami. 

 

▪ Zawieranie umów z dziećmi dotyczących 

właściwego zachowania w przedszkolu, 

konsekwentne ich przestrzeganie. 

 

Szanuje cudzą własność. 

 

▪ Interesowanie się pracami swoich kolegów, 

dostrzeganie trudu włożonego w ich powstanie, 

poszanowanie własności i wytworów pracy 

kolegów. 

 

Okazuje pomoc dzieciom słabszym, bierze pod 

uwagę potrzeby innych. 

 

 

▪Rozumie, że inni maja takie same potrzeby.  

 

Potrafi podzielić się z kolegami zabawką, 

owocem itp. 

 

▪ Rozumie, że inni mają potrzebę uczestniczenia 

w zabawach, korzystania z zabawek, 

spożywania owoców i w związku z tym 

dzielenie się nimi.  

 

Nie wyrządza krzywdy nikomu-nie wyśmiewa 

się, nie przedrzeźnia, nie przezywa.  

 

▪ Dostrzeganie i przeciwstawianie się 

przejawom samolubstwa, okrucieństwa, 

przezywania, dokuczania-rozumienie przeżyć z 

tym związanych. 

 

Pomaga potrzebującym kolegom. 

 

▪ Opiekowanie się nowymi kolegami oraz tymi, 

którzy tej pomocy potrzebują. 
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BĄDŹ SAMODZIELNY 

 

STANDARDY OSIĄGNIĘĆ DZIECI 

 

   

  PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA 

 

Samodzielnie spożywa posiłki zgodnie z 

przyjętymi normami i zasadami. 

 

 

▪ Uczenie się w określonych sytuacjach-w 

przedszkolu, w domu. 

 

Samodzielnie ubiera się. 

 

▪ W przedszkolu-w szatni przed wyjściem do 

ogrodu, na spacer. 

▪ W domu w określonych sytuacjach-rano, 

wieczorem, przed wyjściem z domu. 

 

Opowiada o tym co wydarzyło się w 

przedszkolu. 

 

 

▪Rozmowy w domu z rodzicami, dziadkami, 

rodzeństwem, itp.  

 

Samodzielnie porusza się po przedszkolu. 

 

▪ Zapoznanie z topografią przedszkola-sala, 

łazienka, szatnia. 

 

Potrafi przygotować sobie miejsce pracy. 

 

▪ Zwracanie uwagi podczas zabaw swobodnych, 

zajęć zorganizowanych z całą grupą-dbanie o 

porządek i swoje przybory. 

 

Samodzielnie wykonuje określone polecenia. 

 

▪ Wdrażanie podczas prac na rzecz przedszkola, 

wykonywania zadań. 

▪ Rozwijanie wiary we własne możliwości-

„umiem, potrafię, zrobię”. 

 

Nawiązuje kontakty z rówieśnikami. 

 

 

 

 

Radzi sobie w sytuacjach konfliktowych. 

 

 

 

 

▪ Zapraszanie dzieci do zabaw i rozmów.  

 

 

 

▪ Omówienie historyjek obrazkowych 

przedstawiających konflikty społeczne. 

▪ Rozwiązywanie konfliktów na drodze 

„pokojowej”. 
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DBAJ O BEZPIECZEŃSTWO 

 

STANDARDY OSIĄGNIĘĆ DZIECI 

 

  

 PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA  

 

Przestrzega zakazu nie oddalania się od grupy(z 

określonego miejsca). 

 

▪ Ustalenie zasad warunkujących 

bezpieczeństwo podczas pobytu w 

przedszkolu(sala, ogród przedszkolny) oraz na 

wycieczkach. 

 

Rozumie zakaz brania do rąk nieznanych 

przedmiotów, produktów. 

 

▪ Przestrzeganie zakazu spożywania produktów 

nieznanego pochodzenia(owoce, rośliny, grzyby, 

słodycze itp. otrzymywane od obcych). 

 

Informuje dorosłych o swoich dolegliwościach, 

złym samopoczuciu. 

 

▪ Omówienie sposobu postępowania w razie 

złego samopoczucia, skaleczenia czy innej 

dolegliwości. 

 

Zna swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania. 

 

▪ Zapamiętanie własnego imienia, nazwiska i 

adresu zamieszkania. 

 

Unika niebezpiecznych zabaw i zachowań. 

 

▪ Dostarczenie dzieciom wzorców 

zachowania(filmy edukacyjne, teatrzyki, 

pogadanki)-poznawanie konsekwencji 

niebezpiecznych zabaw i zachowań. 

 

Zachowuje ostrożność w kontaktach z obcymi.  

 

▪ Poznawanie niektórych możliwości radzenia 

sobie w sytuacjach zagrażających własnemu 

bezpieczeństwu. 

 

Przestrzega zasad ruchu drogowego dla 

pieszych. 

 

 

 

 

Uważnie porusza się po budynku przedszkola 

oraz w ogrodzie przedszkolnym. 

 

▪ Dostarczenie wzorców właściwego 

zachowania się na ulicy(wycieczki na 

skrzyżowanie, filmy edukacyjne, książki). 

▪ Organizowanie spotkań z policjantem. 

 

 

 

▪ Ustalenie jasnych zasad warunkujących 

bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu-

przestrzeganie umów grupowych. 
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DBAJ O SWOJE ZDROWIE 

 

STANDARDY OSIAGNIĘĆ DZIECI  

 

 

  PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA 

 

Zna zasady porozumiewania się z nauczycielem 

i kolegami. 

 

▪ Dostarczania wzorców właściwego zachowania 

w różnych miejscach i sytuacjach. 

 

Rozumie znaczenie pobytu na świeżym 

powietrzu w różnych porach roku. Potrafi 

zorganizować zabawy i gry terenowe w 

przedszkolu i po zajęciach. Rozumie znaczenie 

potrzeby aktywnego wypoczynku. 

 

 

▪ Codzienne korzystanie z pobytu w ogrodzie. 

▪ Organizowania zabaw na terenie ogrodu. 

▪ Poznawanie sposobów aktywnego wypoczynku 

po zajęciach w przedszkolu. 

 

Rozumie potrzebę ubierania się odpowiednio do 

pogody. 

 

▪ Uczenie umiejętności dokonywania wyboru 

odpowiedniego ubrania w zależności od 

warunków atmosferycznych. 

▪ Rozumie zależności przegrzewania organizmu a 

zachorowalnością. 

 

 

 

 

 

Dba o czystość swojego ciała i ubrania. 

 

▪ Rozumie znaczenie codziennego mycia ciała. 

▪ Wdrażanie do konieczności codziennego 

zmieniania ubrania. 

▪ Przestrzeganie zasad mycia rąk po skorzystaniu 

z toalety i przed posiłkiem. 

▪ Nabywanie umiejętności prawidłowego mycia 

rąk. 

▪ Zwracanie uwagi na nie używanie 

przedmiotów(takich jak ręcznik, grzebień, 

chusteczka…) należących do innych dzieci. 

 

Rozumie potrzebę spożywania warzyw i 

owoców.  

 

▪ Przełamywanie niechęci do spożywania surówek 

i owoców. 

▪ Rozumie znaczenie spożywania warzyw i 

owoców dla organizmu jako źródła witamin. 

▪ Samodzielne przyrządzanie surówek dla swoich 

kolegów.  

 

Rozumie znaczenie zdrowego odżywiania. 

 

▪ Zakładanie małych hodowli-rzeżucha, 

pietruszka, szczypior. 

▪ Organizowanie spotkań ze specjalistami ds. 

żywienia. 

 

Porozumiewa się umiarkowanym głosem, unika 

hałasu.  

 

 

 

 

 

Lubi zabawy ruchowe i ćwiczenia 

gimnastyczne. 

Odczuwa potrzebę uczestniczenia w zabawach 

ruchowych. 

 

▪ Uczenie się mówienia cichym głosem. 

▪ Rozumienie znaczenia cichej zabawy i nie 

przeszkadzania innym. 

▪ Rozumienie szkodliwości hałasu dla organizmu. 

 

 

 

▪ Czynne uczestniczenie w zabawach ruchowych, 

terenowych, ćwiczeniach porannych, 

gimnastycznych, spacerach, wycieczkach. 

▪ Wykorzystywanie potrzeby spontanicznego 

ruchu dziecka. 
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Unika wielogodzinnego oglądania telewizji i 

spędzania czasu przy komputerze. 

 

▪ Uświadomienie dzieciom, iż długie oglądanie 

telewizji i spędzanie czasu przed komputerem 

wpływa na pogorszenie się wzroku i prowadzi 

do wad postawy ciała. 

 
Odczuwa radość z podejmowanego wysiłku 

fizycznego. 

 

 

▪ Doskonalenie sprawności fizycznej, 

zapobieganie wadom postawy. 

 
 

Nie boi się wizyty u lekarza. 

 

▪ Rozumie potrzeby kontrolnych wizyt u lekarza 

pediatry i stomatologa. 

▪ Wdrażanie do potrzeby kontrolowania i 

leczenia zębów. 

▪ Wskazywanie przykładów nie dbania o własne 

zdrowie. 
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KONTROLUJ SWOJE ZACHOWANIE 

 

STANDARDY OSIĄGNIĘĆ DZIECI 

 

 

 PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA 

 
 

 

Unika krzyku, kłótni, przestrzega określonych 

umów- rozumie konsekwencje łamania 

przyjętych umów. 

 

▪ Ustalenie reguł i norm życia w grupie, 

przestrzeganie ich. 

▪ Posługiwanie się umiarkowanym głosem. 

▪ Mądre rozwiązywanie zaistniałych konfliktów. 

▪ Podporządkowanie się dyżurnemu np. w sali, 

kąciku przyrody itp. 

▪ Ponoszenie konsekwencji łamania przyjętych 

umów. 

▪ Reagowanie na umówiony sygnał np. 

kończący zabawę. 

 
Nazywa pozytywne cechy charakteru: 

koleżeńskość, życzliwość, uprzejmość, 

tolerancja. 

 

 

▪ Słuchanie utworów literackich; sytuacje 

edukacyjne, scenki dramowe- nazywanie cech 

charakteru głównych postaci. 

 
 

 

Wyraża swoje emocje w sposób kontrolowany, 

korzysta z pomocy dorosłych w trudnych 

sytuacjach. 

 

▪ Uczenie dzieci umiejętności określania swoich 

uczuć, wyrażania swoich oczekiwań w sposób 

zrozumiały dla innych. 

▪ Zapoznawanie z bezpiecznymi sposobami 

rozładowywania emocji nie wyrządzając 

krzywdy innym np. darcie papieru, dmuchanie 

na bibułkę przyczepioną do nosa, zgniatanie 

gazety. 

▪ Poznawanie wzorców właściwego 

zachowania- postawa nauczyciela, postaci z 

literatury. 

 
Prawidłowo przyjmuje krytykę, cieszy się z 

sukcesów.  

 

▪ Uczenie właściwego przyjmowania pochwał i 

krytyki; poszukiwanie sposobów nagradzania 

sukcesów innych. 

 
Unika kłamstwa. 

 

▪ Rozumienie konsekwencji kłamstwa dla siebie 

i innych. 

▪ Podejmowanie oceny postępowania własnego i 

kolegów w konkretnych sytuacjach. 

 
 

 

Rozróżnia prawdę od fałszu; dobro od zła. 

 

▪ Rozróżnianie prawdy, fałszu, fantazji, 

kłamstwa w utworach literackich i w sytuacjach 

codziennych. 

▪ Podejmowanie prób oceny i ocenianie 

postępowanie bohaterów bajek i opowiadań. 

▪ Układanie zakończenia historyjek 

obrazkowych, przewidywanie skutków złego 

postępowania, wyciąganie wniosków.  

 

 

Mówi o swoich uczuciach. 

 

▪ Uczenie dzieci umiejętności określania swoich 

uczuć. 

▪ Prowadzenie rozmów dotyczących własnych 

ocen i odczuć, liczenie się z uczuciami drugiej 

osoby. 
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POZNAJ TRADYCJE RODZINNE I NARODOWE 

 

STANDARDY OSIĄGNIĘĆ DZIECI 

 

 

 PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA 

 
Kultywuje tradycje swojej rodziny. 

 

▪ Pobudzanie ciekawości do interesowania się 

historią i tradycjami swojej rodziny. 

 
Pamięta o uroczystościach rodzinnych. 

 

▪ Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez udział 

członków rodziny w uroczystościach 

organizowanych w przedszkolu(Dzień Mamy i 

taty, Dzień Babci i Dziadka, Przedstawienie z 

okazji Świąt Bożego Narodzenia itp.), zajęciach 

otwartych itp. 

 
Jest dumne z kraju, w którym mieszka. 

 

▪ Uświadamianie dzieciom ich przynależności 

narodowej (zajęcia, każda nadarzająca się  

okazja ) – jesteśmy Polakami, mieszkamy w 

Polsce. 

 
Szanuje język ojczysty i tradycje narodowe. 

 

 

▪ Zapoznawanie dzieci z barwami narodowymi, 

Godłem, hymnem Polski. 

 
Zna piękno swojego kraju, regionu, miasta. 

 

▪ Organizowanie spacerów i wycieczek-

kierowanie obserwacji dziecka na miejsca 

charakterystyczne dla wsi, regionu, kraju. 

 
 

Wie, gdzie pracują jego rodzice i zna wartości 

wypływające z wykonywanego zawodu. 

 

▪ Prowadzenie rozmów, zajęć dotyczących 

poznawania pracy zawodowej rodziców, 

dziadków, zaproszenie przedstawicieli na 

zajęcia do przedszkola. 

▪ Realizowanie tematów kompleksowych 

dotyczących poznawania zawodów np. strażaka, 

lekarza, policjanta, nauczyciela itp. 

 

 

X. SYSTEM NAGRÓD I KAR 

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

Opracowując wspólnie z nimi „Kodeks przedszkolaka” musimy zarówno wspierać i 

motywować je do przestrzegania obowiązujących norm i zasad, jak również konsekwentnie 

egzekwować go. Skutecznym środkiem wychowania 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 I WYRÓŻNIANIA: 

▪ Nagradzanie uznaniem, uściskiem dłoni, pochwałą;                                                                    

▪ Pochwała indywidualna;                                                                                                              

▪ Pochwała przed rodzicami bądź dyrektorem przedszkola;                                                        

▪ Nagradzanie poprzez sprawianie przyjemności dziecku przez nauczyciela lub kolegów w 

kontaktach indywidualnych lub na forum całej grupy;                                                        
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▪ Obdarzania dziecka szczególnym zaufaniem np. poprzez zwiększanie zakresu jego 

samodzielności;                                                                                                                              

▪ Przywilej wykonywania prostych czynności wskazanych przez nauczyciela, obowiązków 

wobec grupy rówieśniczej;                                                                                                           

▪ Atrakcyjne spędzanie czasu, atrakcyjna zabawa w grupie wg pomysłu dzieci;                              

▪ Drobne nagrody rzeczowe, emblematy uznania. 

NAGRADZAMY ZA: 

▪ Stosowanie ustalonych umów i zasad;                                                                                               

▪ Wysiłek włożony w wykonywanie pracy, zadania;                                                                   

▪ Wypełnienie podjętych obowiązków;                                                                                        

▪ Bezinteresowna pomoc innym;                                                                                                     

▪ Stosowanie zasad ochrony przyrody;                                                                                              

▪ Aktywny udział w pracach grupy. 

 

Ustalenie akceptowanych norm postępowania skutkuje ustaleniem konsekwencji za 

brak przestrzegania obowiązujących zasad. 

 

DEZAPROBATA DLA ZACHOWAŃ NIEPOŻĄDANYCH: 

▪ Upomnienie słowne – przypomnienie obowiązujących zasad;                                                   

▪ Rozmowa, tłumaczenie – przedstawienie następstw zachowania(skłonienie dziecka do 

autorefleksji) – „krzesełko przemyśleń”;                                                                                           

▪ Wyrażenie przez nauczyciela smutku i zawodu z powodu zachowania dziecka;                          

▪ Czasowe odebranie przyznanego przywileju;                                                                                  

▪ Modelowanie zachowania poprzez rozwijanie empatii;                                                             

▪ Zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji;                       

▪ Odsunięcie na krótki czas od zabawy;                                                                                           

▪ Poinformowanie rodziców o przewinieniu. 

WYRAŻENIE DEZAPROBATY STOSUJEMY ZA; 

▪ Nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu;                          

▪ Stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych;                                                                                                                         

▪ Zachowanie agresywne;                                                                                                                 

▪ Niszczenie wytworów pracy innych, ich własności;                                                                         

▪ Celowe nie wywiązywanie się z podjętych obowiązków. 
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XI. DZIECIĘCY KODEKS ZACHOWAŃ   

NASZE ZASADY: 

▪ Dbamy o bezpieczeństwo własne i kolegów;                                                                        

▪ Akceptujemy wszystkich takimi, jakimi są;                                                                               

▪ Przestrzegamy zasad współżycia społecznego;                                                                   

▪ Nie krzywdzimy nikogo i nikt nie może nas skrzywdzić;                                           
▪ Ponosimy konsekwencje własnego zachowania;                                                                      

▪ Podczas zabaw mamy prawo do wyboru towarzysza zabaw;                                               

▪ Konflikty rozwiązujemy w sposób cywilizowany, poprzez rozmowę i wyjaśnienia;                                                                                                       

▪ Negatywne emocje i stres rozładowujemy w sposób społecznie akceptowany nie 

krzywdząc nikogo;                                                                                                                    

▪ Nie wyrywamy zabawek, zabawką bawi się dziecko, które pierwsze ją wzięło, 

negocjujemy, dzielimy się zabawkami;                                                                                    

▪ Zabawkę domową przynosimy pod warunkiem, że inni też mogą się nią bawić – każdy 

sam pilnuje swojej zabawki;                                                                                                    

▪ Podczas zajęć zabawki odkładamy;                                                                                          

▪ Każde dziecko sprząta po zabawie. Następną zabawkę bierzemy wtedy, gdy odłożyliśmy 

na miejsce poprzednią;                                                                                                               

▪ Staramy się być życzliwi i uprzejmi, używamy zwrotów grzecznościowych: Proszę, 

Dziękuję, Przepraszam;                                                                                                          

▪ Przychodząc witamy się, odchodząc żegnamy z Panią i kolegami;                                           

▪ Staramy się utrzymywać porządek wokół siebie;                                                                   

▪ Dbamy o swój wygląd i estetykę ubrania;                                                                           

▪ Przestrzegamy poleceń nauczycieli;                                                                                     

▪ Gdy nam coś dolega, boli lub gdy dzieje się z nami coś niedobrego zgłaszamy 

natychmiast pani;                                                                                                                     

▪ Okazujemy szacunek dorosłym i kolegom;                                                                                 

▪ Szanujemy wolność i godność osobistą drugiego człowieka. 
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XII. SYSTEM INFORMACJI O POSTĘPACH EDUKACYJNYCH 

DZIECKA  

INFORMACJA O POSTĘPACH EDUKACYJNYCH DZIECKA MA: 

▪ Służyć jego rozwojowi, wskazywać jego mocne i słabe strony;                                                 

▪ Motywowanie do osiągania postępów rozwojowych i edukacyjnych;                                      

▪ Służyć, jako podstawa do rozmowy z rodzicami;                                                                             

▪ Ułatwić kontakt z rodzicami – tworząc w ten sposób partnerski układ mający na celu pomoc 

dziecku w osiągnięciu jak najpełniejszego rozwoju. 

 

FORMY PRZEKAZYWANIA INFORMACJI: 

▪ Rozmowa indywidualna, konsultacja;                                                                                          

▪ Zebrania ogólne i grupowe;                                                                                                         

▪ Kąciki dla rodziców, informacja pisemna – arkusze diagnozy;                                                 

▪ Zajęcia otwarte;                                                                                                                           

▪ Wspólne uroczystości i imprezy. 

 

XIII. OCZEKIWANIA PO REALIZACJI PROGRAMU 

Miarą osiągnięć celów programu wychowawczo-profilaktycznego będzie: 

1. OBRAZ DZIECKA, KTÓRE 

A) W FIZYCZNYM OBSZARZE ROZWOJU: 

▪zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności 

higieniczne;                                                                                                                                       

▪ wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności 

precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;                                                         

▪ spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku;                               

▪ komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.;                                                                                        

▪ uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, 

z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z 

czworakowaniem, rzutne;                                                                                                                   

▪ inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały 

użytkowe, w tym materiał naturalny;                                                                                               

▪ wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną 

ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych 

chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych 

prób pisania;                                                                                                                               

▪ wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy 

ciała;                                                                                                                                                 

▪ wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie 

systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie. 
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B) W EMOCJONALNYM OBSZARZE: 

▪ rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;                                                                                                           

▪ szanuje emocje swoje i innych osób;                                                                                              

▪ przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. w 

nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci i osób 

dorosłych;                                                                                                                                           

▪ przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form 

wyrazu;                                                                                                                                            

▪ rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe lub 

krótsze;                                                                                                                                                              

▪ rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i 

przeżywają je wszyscy ludzie;                                                                                                    

▪ szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne 

strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;                                                          

▪ zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do 

podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. 

podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;                                                                                                              

▪ wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;                                                    

▪ dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich 

życzliwość i troskę;                                                                                                                       

▪ dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji 

estetycznej. 

C) W SPOŁECZNYM OBSZARZE ROZWOJU: 

▪ przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i 

przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;                                                      

▪ odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, 

grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy 

sportowej;                                                                                                                                            

▪ posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem;                                                                

▪ używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji 

wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;                               

▪ ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych 

norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z 

dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;                                                                                                                      

▪ nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, 

np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana 

dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;                                                                                                                          

▪ respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich 

indywidualne potrzeby;                                                                                                                   

▪ obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;                                                                                   

▪ komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i 

pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy. 
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D) W POZNAWCZYM OBSZARZE ROZWOJU: 

▪ wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu 

za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji 

plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i 

materiału naturalnego;                                                                                                                 

▪ wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu 

za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla 

dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche 

i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych 

fonetycznie słowach;                                                                                                                       

▪ odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od 

medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;                                                                                

▪ odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność 

zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje 

wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;                                                                                         

▪ wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, 

tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym 

doświadczeniom;                                                                                                                           

▪ eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię 

muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i 

do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości 

dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów 

oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki 

ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska 

pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; 

wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w 

przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych 

(hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta 

przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;                                                      

▪ czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się 

w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;                                                                                              

▪ wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, 

flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, 

przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest 

jednym z krajów Unii Europejskiej;                                                                                                                   

▪ wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, 

zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, 

określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim 

otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;                                                                                                                                                                                                                               

▪ rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach, porządkuje je, rozumie, do 

czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym;                                                                      

▪ posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, 

opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, 

dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z 

dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;                                                                                       
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▪ podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, 

zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z 

nowoczesnej technologii itd.;                                                                                                      

▪ wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, 

wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód;                                                        

▪ rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; 

uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, 

teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych 

podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w 

grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są 

wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami;    

                                             

2. DOBRA WSPOŁPRACA Z RODZICAMI: 

 Rodzice:  

▪ podejmują systematyczną współpracę z placówką;                                                                   

▪ są otwarci na rady i sugestie nauczyciela;                                                                             

▪ czują się współgospodarzami;                                                                                              

▪ biorą czynny udział w pracach przedszkola;                                                                        

▪  służą radą i pomocą. 

 

3. ZADOWOLENIE NAUCZYCIELI WYNIKAJĄCE Z: 

▪ jednolitych oddziaływań wychowawczych wszystkich nauczycieli;                                   

▪ osiągania dobrych efektów pracy;                                                                                          

▪ bliższego kontaktu z dzieckiem, akceptowania jego podmiotowości;                                    

▪ wzrostu poziomu kompetencji wychowawczych. 
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XIV. EWALUACJA PROGRAMU 

W ewaluacji uwzględnia się opinie wychowawców, rodziców, nauczycieli, pracowników 

przedszkola, przedstawicieli organów prowadzących oraz sugestie nadzoru 

pedagogicznego.  

SPOSOBY EWALUACJI: 

▪ plany, zapisy w dziennikach;                                                                                                     

▪ arkusze obserwacji;                                                                                                                     

▪ ankiety ewaluacyjne dla nauczycieli;                                                                                       

▪ ankiety dla rodziców, scenariusze spotkań z rodzicami;                                                          

▪ informacja zwrotna od rodziców;                                                                                                 

▪ ocena realizacji Programu Wychowawczo – Profilaktycznego na końcowej Radzie 

Pedagogicznej. 

 

Program Wychowawczo – Profilaktyczny naszego przedszkola ma za zadanie określać, 

jakimi wartościami kierujemy się w stosunku do naszego wychowanka i jego rodziców, 

jakie normy postepowania, zachowania, są pożądane, aby umiało funkcjonować w 

środowisku zgodnie z przyjętymi normami społecznymi. W celu osiągnięcia zamierzeń 

staramy się zapewnić warunki do pełnego rozwoju osobistego każdego wychowanka, 

oczekując wsparcia naszych dążeń przez rodziców dzieci.   


