
PROGRAM WYCHOWAWCZY 

PRZEDSZKOLE GMINNE KASZTANOWA KRAINA W PRZYTOCZNEJ 

 
„ Powiedz mi a zapomnę. Pokaż a zapamiętam. Pozwól mi działać a zrozumiem” /Konfucjusz/ 

 

1. Wstęp 

 

Program wychowawczy zakłada podmiotowe traktowanie dzieci, poszanowanie ich godności 

osobistej, stwarzanie sytuacji wyzwalającej ich aktywność oraz warunków do pełnego rozwoju 

osobowego każdego z wychowanków, zgodnego z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami.  
 

Program został opracowany w oparciu o diagnozę sytuacji wychowawczej w przedszkolu oraz 

wyniki ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2012/2013. Z przeprowadzonych badań wynika, że 

dzieci w małym stopniu potrafią działać zespołowo, nie przestrzegają reguł społeczności dziecięcej, 

zdarzają się wśród nich konflikty i przypadki agresji wobec innych przedszkolaków, niszczenia 

zabawek oraz nieradzenia sobie z emocjami. 
 

Podmiotem działań wychowawczych w stosunku do swoich dzieci są rodzice. Nauczyciele 

w swojej pracy wychowawczej uzupełniają w tym zakresie obowiązki rodziców oraz współdziałają 

z nimi. Jednym z najważniejszych zadań wychowawczych jest wspomaganie wszechstronnego 

rozwoju dzieci.  
 

Program wychowawczy stanowi wytyczne do pracy wychowawczej dla dyrektora przedszkola, 

nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz organizacji i instytucji wspomagających pracę 

przedszkola. Realizacja założeń programowych wpłynie na spójność i wielokierunkowość 

oddziaływań wychowawczych. 

 

2. Podstawy prawne programu wychowawczego: 

 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez 

Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród 

w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (t.j. Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 

ze zm.), 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 

2572 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 

674 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2014 r. poz. 803), 

 Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526 ze zm.).  

 Statut przedszkola. 

 

W pierwszym etapie edukacyjnym „ważne jest takie wychowanie, aby dziecko w miarę 

swoich możliwości było przygotowane do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi 

i przyrodą. Należy zadbać o to, aby dziecko odróżniało dobro od zła, było świadome 

przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz 

rozumiało konieczność dbania o przyrodę.” 
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3. Cele programu: 

 

 kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i 

dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych, 

 kształtowanie u dzieci czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych 

i kulturalnych, 

 wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku, 

 wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci, 

 wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych, 

 kształtowanie wartości rodzinnych, obywatelskich i patriotycznych. 

 

4. Przedszkolak – sylwetka: 

 

 przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w 

zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych, 

 samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki 

swoich zachowań, 

 używa zwrotów grzecznościowych wobec rówieśników i dorosłych, 

 rozumie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, które 

wychowują się w trudniejszych warunkach, a także wyszydzać i szykanować innych, 

 dba o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne, orientuje się w zasadach zdrowego 

żywienia, 

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

umie o nią poprosić, 

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

przedstawieniu, w teatrze, w kinie, 

 wie, jakiej jest narodowości,  

 wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa, 

 Wie, że nie należy ufać obcym osobom. 

 

5. Założenia programu i formy realizacji 

  

Wszystkie zajęcia dnia codziennego w przedszkolu uwzględniają założenia programu 

wychowawczego. Nauczyciele dostosowują przekazywanie wiedzy, kształtowanie 

umiejętności i postaw wychowanków do odpowiedniej w tym wieku aktywności dzieci, 

umożliwiają poznawanie świata w jego jedności i złożoności, wspomagają samodzielność 

uczenia się, inspirują wychowanków do wyrażania własnych myśli i przeżyć oraz rozbudzają 

ciekawość poznawczą i motywację do dalszej edukacji. 

 

6.  Formy oddziaływań wychowawczych: 

 

 zabawy samorzutne, 

 zajęcia i zabawy zorganizowane (scenki sytuacyjne, historyjki obrazkowe, praktyczne 

działania, itp., 

 relaksacja, 

 spacery, wycieczki, zabawy na powietrzu. 
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 Praca z tekstem literackim (bajki terapeutyczne) 

 

7. Metody pracy wychowawczej 

 

 aktywizujące (drama, mapa mentalna, burza mózgu, niedokończone zdania, ruch 

rozwijający  W.Sherborn, Dobrego Startu Bogdanowicz), 

 podające (opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z 

tekstem),  

 problemowe (gry dydaktyczne, gry stolikowe, giełda pomysłów, inscenizacja, scenki 

rodzajowe).  

 

8. Zadania wychowawcze 

 

Dyrektor przedszkola: 

 

 dba o prawidłowe funkcjonowanie przedszkola i poziom pracy wychowawczej 

i opiekuńczej, 

 koordynuje, organizuje i nadzoruje działania wychowawcze, 

 stwarza warunki do prawidłowej realizacji praw dziecka. 

 

Nauczyciele: 
 

 poznają dzieci oraz ich środowisko, a także utrzymują stały kontakt z rodzicami, 

 organizują spotkania, wspierają i wspomagają rodziców w działaniach wychowawczo-

opiekuńczych,  

 rozwiązują indywidualne problemy poprzez udzielanie dzieciom wszechstronnej 

pomocy,  

 propagują zasady kulturalnego zachowania,  

 troszczą się o zdrowie dzieci, w szczególności poprzez wdrażanie ich do dbałości o 

higienę osobistą oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,  

 tworzą bezpieczną dla dziecka atmosferę, warunkującą zdrowie fizyczne i psychiczne, 

 stosują środki wychowawcze wzmacniające pozytywne zachowania dzieci, 

 eliminują zachowania niepożądane, 

 wykorzystują ćwiczenia wyciszające, relaksujące, 

 nauczyciele realizują działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność 

przedszkola, 

 ściśle współpracują z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań 

wychowawczych. 

 

Rodzice: 

 

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci, 

 współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. 

 podejmują spójność działań (przedszkole         dom) 

 

Pracownicy niepedagogiczni: 
  

 reagują na przejawy negatywnych zachowań i informują o tym nauczyciela,  
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 wspomagają nauczycieli w realizowaniu działań wychowawczych. 

 

Rada Rodziców: 

 

 reprezentuje ogół rodziców oraz podejmuje działania wspierające proces 

wychowawczy przedszkola, 

 współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku, 

 współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego przedszkola. 

 

9. Reguły w przedszkolu dla wszystkich dzieci dotyczące norm zachowania: 

 

1) podczas spożywania posiłków: 

 siedzimy w pozycji lekko pochylonej ku stołowi, 

 jemy w ciszy dokładnie przeżuwając pokarm, 

 po skończonym posiłku dziękujemy i zasuwamy za sobą krzesełko 

2) w łazience: 

a) myjemy ręce (przed i po posiłku, po wyjściu z toalety, przed oglądaniem książek) 

 podwijamy rękawy, 

 moczymy ręce, pocieramy namydlone dłonie, płuczemy, 

 zakręcamy kran (oszczędzamy wodę), 

 otrząsamy ręce nad umywalką, 

 wycieramy ręce w ręcznik jednorazowy i wyrzucamy do kosza. 

b) pielęgnacja zębów: 

 do kubka wlewamy wodę, 

 płuczemy buzię, 

 na szczotkę wyciskamy pastę, 

 myjemy zęby okrężnymi ruchami, 

 kilkakrotnie płuczemy jamę ustną wodą, 

 dokładnie opłukujemy kubek i szczoteczkę, 

 szczoteczkę wkładamy do kubka do góry włosiem, 

 kubek i szczoteczkę ustawiamy na wyznaczonym miejscu, 

c) higiena potrzeb higienicznych 

 z toalety korzystamy pojedynczo, 

 zawsze po sobie spłukujemy wodę i zamykamy klapę, 

 myjemy ręce po wyjściu z toalety. 

 

3) W szatni: 

 starannie układamy odzież i buty na swojej półce, 

 pamiętamy o kolejności zakładania odzieży, 

 po powrocie otrzepujemy i wycieramy obuwie, 

 przy rozbieraniu pamiętamy o kolejności zdejmowania odzieży, 

 pomagamy kolegom, którzy potrzebują pomocy. 

4) W sali: 
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 poruszamy się swobodnie,  bez potrzeby biegania, 

 mówimy umiarkowanym głosem – unikamy krzyku, 

 wspólnie ustalamy i przestrzegamy grupowych kodeksów, 

 znamy formy nagradzania i konsekwencje niestosowania się do ustalonych zasad 

grupowych. 

5) w ogrodzie przedszkolnym: 

 bezpiecznie korzystamy z urządzeń, 

 sami nie opuszczamy placu, 

 bawimy się zgodnie, 

 pomagamy młodszym kolegom 

 bawimy się w wyznaczonym miejscu, 

6) Na spacerze i wycieczce: 

 idziemy kolejno parami, 

 zwracamy uwagę na kolegów, którzy idą przed nami, 

 przestrzegamy zasad ruchu drogowego, 

 nie oddalamy się od grupy,  

 nie dotykamy znalezionych przedmiotów, 

 wiemy i znamy zasady bezpieczeństwa na drodze,  

 znamy zasady zachowania się wobec zwierząt, 

 nie rozmawiamy z nieznajomymi.  

  

10. Uroczystości i imprezy przedszkolne: 

 

 Dzień Przedszkolaka 

 DEN,  

 Włączanie się w święta narodowe, 

 Pasowanie na przedszkolaka, 

 Mikołajki, 

 Spotkanie choinkowe, 

 Dzień Babci i Dziadka, 

 Bal karnawałowy, 

 Święto Wiosny, 

 Festyn rodzinny, 

 Dzień Dziecka, 

 Dzień Matki. 

 

11. Ewaluacja – kryteria sukcesu 
 

Dzieci: 
 

 potrafią działać zespołowo, a relacje panujące w grupie są prawidłowe, 

 potrafią przewidzieć skutki nieprawidłowego zachowania względem rówieśników, dorosłych i 

zwierzat, 

 radzą sobie w sytuacjach trudnych, 

 są odpowiedzialne za swoje zachowanie, 
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 potrafią wezwać pomoc w razie niebezpieczeństwa, 

 znają i dbają o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. 

 Wie jakiej jest narodowości,  

 Rozumie swoje prawa. 
 

 Nauczyciele: 
 

 wspólnie z dziećmi i rodzicami ustalają kodeksy grupowe, 

 współdziałają z rodzicami,  

 utrzymują stały kontakt z rodzicami, 

 stosują system wzmacniania u dzieci. 
 

Rodzice: 
 

 czują się współgospodarzami placówki, 

 współpracują z nauczycielami,  

 są  inicjatorami akcji i uroczystości na rzecz wychowania  
  
Personel niepedagogiczny: 
 

 tworzy atmosferę wzajemnego zaufania i szacunku, 

 

 

Załączniki: 

 

1) Przedszkolny SAVOIR VIVR 

2) Kodeks Dobrego Przedszkolaka 

3) Działania profilaktyczne 

 

 

Monitoring: 

- kodeksy grupowe, 

- arkusze spotkań z rodzicami 

- arkusze obserwacji i diagnozy 

- dokumentacja fotograficzna (kronika przedszkolna) 

- dzienniki, 

- inna dokumentacja przedszkolna 
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Załącznik 1 

 

 

PRZEDSZKOLNY KODEKS SAVOIR VIVR E 

CZYLI, CO KAŻDY PRZEDSZKOLAK WIEDZIEĆ POWINIEN. 

 

Niech każdy przedszkolak ma to hasło w głowie: 

„zawsze zostawiam porządek po sobie” 

 

Gdy zabawkami się bawiłem 

Sprawdzam, czy porządek po sobie zostawiłem. 

Gdy rysowałem, wycinałem i przyklejałem przy stoliku, 

Sprawdzam, czy wszystkie papierki są w koszu? 

Czy stół jest bez kleju, bez farby? 

Czy komplet kredek jest w koszyku? 

 

I jeszcze jedno hasło niech w mojej głowie będzie: 

O porządek dbam nie tylko w przedszkolu, 

O porządek dbam wszędzie. 

 

WYCINANIE: gdy nożyczki w ręce mamy, nożyczkami nie machamy. 

Tylko papier tniemy nimi 

Po narysowanej linii. 

Gdy skończymy odkładamy je na tacę. 

 

KLEJENIE: kiedy coś klejem łączymy, o ważnych zasadach pamiętać musimy: 

Żeby wszystko się udało, kleju nie może być za dużo, ani za mało. 

Musimy też kontrolować co trzeba, a czego nie wolno klejem smarować. 

Tam, gdzie trzeba, smarujemy całą powierzchnię dokładnie, 

Bo inaczej nie wyjdzie, inaczej wszystko odpadnie. 

 

LEPIENIE Z PLASTELINY: Plastelinę przedszkolak wita wesołą miną. 

Ale przypomnieć trzeba całej gromadce, że ugniatać plastelinę 

Wolno tylko na podkładce. 

Z plastelina zakazane są wszelkie inne zabiegi. 

Bo może spaść na dywan lub na włosy kolegi. 

Po skończonym lepieniu pamiętajcie dzieciaczki 

Trzeba oczyścić resztki plasteliny z podkładki. 

Oraz własne pazurki zabrudzone plasteliną. 

I wtedy dopiero żegnamy zabawę bardzo wesołą miną! 

 

PRZY POSIŁKU: trzeba umieć ładnie siedzieć przy posiłkach 

Reguły zapamiętania warte: plecy są proste, o krzesło oparte. 

Nogi symetrycznie stoją pod blatem stołowym. 

O huśtaniu na krześle nie może być mowy. 

Sztućce, miski, talerze nie są do zabawy, mają być na stolikach. 

Dopóki nie zaczniemy jeść potrawy. 

A kiedy jemy, to nie rozmawiamy.  

Po skończonym posiłku krzesełko zasuwamy. 
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KIEDY MÓWIĘ DZIĘKUJĘ: 

Gdy coś od kogoś otrzymuję, 

Gdy koniec jedzenia komunikuję. 

Gdy ktoś mi powie „Na zdrowie” 

Gdy ktoś skończy rozmowę. 

 

KIEDY MÓWIĘ PRZEPRASZAM: 

Gdy chcę przejść między osobami, 

Gdy chcę o cos zapytać czasami. 

Gdy sprawie komuś ból, dokuczę w złym słowie. 

Gdy czasem musze komuś przerwać wypowiedź. 

 

 KIEDY MÓWIĘ PROSZĘ: 

Gdy ktoś puka, to mówię to słowo. 

Gdy czegoś bardzo chce od kogoś. 

Gdy coś dla kogoś przyniosę lub zrobię. 

Gdy chcę, by ktoś zaczął swoją wypowiedź. 

 

UMIEM SEGREGOWAĆ ŚMIECI. 

O tym wiedza nawet w przedszkolu dzieci,  

Że należy segregować śmieci. 

To Ne jest trudne dla małych smyków. 

Rozróżniać kolory pojemników. 

 

WSZYSCY WIEDZĄ TO: 

Że kolor niebieski jest na papier. 

Kolor żółty jest na plastik. 

Kolor zielony jest na szkło.    
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Załącznik 2 

KODEKS DOBREGO PRZRDSZKOLAKA 

Przedszkolak mały, czy duży, 

Wie, do czego kodeks służy. 

Kiedy razem przebywamy 

Zawsze umów przestrzegamy. 

 

Trzeba nawzajem się szanować, 

My o tym dobrze wiemy. 

Bawimy się zgodnie i nikogo 

Nie popychamy, nie bijemy. 

 

Choć jesteśmy jeszcze mali 

Bardzo się staramy, 

I jak tylko umiemy, 

Wszystkim pomagamy. 

 

Każda rzecz ma swoje miejsce, 

O tym także pamiętamy 

I po skończonej zabawie 

Wszystko na miejsce odkładamy 

 

My się tak bawimy,  

Że zabawek i przyborów nie niszczymy. 

 

Gdy w sali, łazience i szatni przebywamy, 

Nie krzyczymy, tylko spokojnie rozmawiamy. 

I każdy z nas wszystkim to powie,  

Że od hałasu kręci się w głowie. 

 

Są trzy czarodziejskie słowa, 

Każde z nich wszystkich zaczaruje. 

Znamy je  dobrze i mówimy: 

 „proszę, przepraszam, dziękuję.” 
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Załącznik 3 

Podejmowane działania profilaktyczno-terapeutyczne w ochronie zdrowia psychicznego dzieci 

mają na celu wspieranie rodziców i nauczycieli w ich wychowaniu. 

Główne założenia: 

1. Rozwijamy i dbamy o wiarę we własne siły, możliwości, poczucie własnej wartości, przynależności 

do grupy 

2. Uczymy empatii i współpracy, rozpoznawania, nazywania  uczuć, prawidłowego zachowania się pod 

ich wpływem 

3. Przygotowujemy się do wcześniejszego, ale łagodnego startu w szkole –  zdrowie fizyczne, 

psychiczne, emocjonalne, 

4. Niwelujemy lęki, stres, 

5. Uświadamiamy dorosłym i  dzieciom ich prawa i obowiązki 

6. Wspieramy rodziców w wychowywaniu swoich dzieci, uczymy prawidłowej komunikacji z dziećmi, 

rozpoznawania potrzeb dzieci 

7. Pogłębiamy kompetencje nauczycieli przedszkola - doskonalimy umiejętności pracy wychowawczej 

i dydaktycznej z dziećmi. 

Działania wspierające dzieci: 

 

1. ,,Bajki terapeutyczne” – bajki które leczą -  wykorzystanie literatury dziecięcej do działań 

terapeutycznych 

2. Praca wychowawczo-terapeutyczna nad agresją wśród dzieci min. kodeksy grupowe,  

3. Prawa i obowiązki dzieci – prawa i obowiązki  rodziców (cykl zabaw omawiających prawa, 

wykorzystywanie symboli, gazetka); 

4. Zorganizowanie w salach  kącików wyciszenia; 

5. ,,O uczuciach i emocjach” – cykl zajęć dla dzieci – Mam prawo do złości, ale nie krzywdzę innych; 

6. Cykl spotkań rodzinnych w przedszkolu wg harmonogramu uroczystości. 

7. Cykl spotkań adaptacyjnych w ramach „Dni otwartych”. 

Działania wspierające nauczycieli: 

1. Wykorzystywanie różnych form współpracy z dyrektorem,  rodzicami i instytucjami; 

2. Udział w doskonaleniu; 

3. Wymiana doświadczeń między nauczycielami; 

4. Wykorzystywanie literatury. 

Działania wspierające rodziców: 

 

1. Pedagogizacja rodziców; 

2. Spotkania z pracownikami PPP; 

3. Wsparcie dla rodziców w ramach współpracy z OPS; 

4. Udział rodziców w zabawach, warsztatach i zajęciach otwartych; 

5. Grupowe i indywidualne konsultacje z nauczycielami, dyrektorem; 

6. Kącik informacyjny, strona internetowa; 
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7. Udział w działaniach adaptacyjnych; 

8. Włączanie się w organizacje programów realizowanych w danym roku szkolnym, min. „Dzieciństwo 

bez próchnicy”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Kubusiowi Przyjaciele natury”, „ Rowerowy 

Autochodzik”. 

 

 

 

 

 

 


