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Podstawa prawna:
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz 17)
Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie
dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego
i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku podręczników ( Dz. U. Nr 89.
poz. 730)
Statut Przedszkola
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„Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może”
Janusz Korczak

Program wychowawczy jest zgodny z podstawą programową wychowania
przedszkolnego i zawarty jest miedzy innymi w następujących obszarach:
Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i
dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych (1);
Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku (2);
Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych (6);
Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt. (12);
Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne (15).

Celgłówny programu:
Stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z naszych
wychowanków, zgodnie z ich wrodzony potencjałem i możliwościami w relacjach ze
środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

Cele szczegółowe:
Kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania w grupie w oparciu
o wzmocnienia pozytywne;
Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych
i kulturalnych;
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Kształtowanie umiejętności zabawy i pracy w grupie w trakcie zajęć samorzutnych
i zorganizowanych w przedszkolu i poza budynkiem przedszkolnym;
Rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła;
Tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta;
Wprowadzanie dziecka w świat wartości uniwersalnych: dobro, prawda, miłość,
piękno, patriotyzm;
Rozwijanie postaw prozdrowotnych;
Uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków.

Metody pracy:
Podające: opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca
z obrazkiem;
Aktywizujące: drama, pokaz, wystawa – ekspozycja;
Problemowe: gry dydaktyczne, burza mózgów, inscenizacja;
Praktyczne: ćwiczenia, gry dydaktyczne, zabawy intelektualne.

Formy pracy:

praca indywidualna;
zabawa oraz inne rodzaje działalności dzieci pozwalające na rozwijanie własnej
inicjatywy;
czynności samoobsługowe dzieci (np. związane z utrzymaniem higieny osobistej,
porządku w sali, szatni) oraz prace użyteczne na rzecz przedszkola, domu itp.;
spacery, wycieczki;
zajęcia organizowane przez nauczycielkę z całą grupą lub prowadzone w mniejszych
zespołach;
udział w imprezach i uroczystościach organizowanych w przedszkolu i poza nim;
udział w konkursach, festiwalach, przeglądach.
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Kryteriasukcesuprogramuwychowawczego:

Dziecko:
Dostrzega i rozumie potrzeby innych;
Rozumie i przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie;
Potrafi kulturalnie zwracać się do innych;
Ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły;
Potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje;
Szanuje wolność innych, cudze zdanie;
Wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania, a także dostrzega je u innych;
Zna i kultywuje tradycje rodzinne, lokalne, regionalne i narodowe;
Rozpoznaje godło i barwy narodowe, rozumie pojęcie ojczyzna;
Przejawia postawy proekologiczne;
Rozumie potrzebę stosowania profilaktyki prozdrowotnej;
Potrafi unikać zagrożeń;
Zna swoje prawa i obowiązki;
Ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości;
Potrafi cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy innych;
Interesuje się otaczającym światem, poszukuje odpowiedzi na nurtujące go pytania.
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Zadaniawychowawczeisposoby ichrealizacji

OBSZAR

ZADANIA

/SUKCES/

PRZYKŁADOWE

WYCHOWAWCZE

JAKO

FORMY REALIZACJI

PRZEDSZKOLAK:
Integracja

rozróżnianie

przestrzegam

zabawy integracyjne,

Przedszkole

negatywnych i

zasad i norm

tematyczne,

jest miejscem

pozytywnych form

zawartych w

dydaktyczne,

przyjaznego

zachowania;

Kodeksie

konstrukcyjne,

przebywania

akceptowanie

przedszkolaka;

ruchowe;

dzieci o

drugiego

okazuję szacunek

muzykoterapia;

różnym

człowieka;

dorosłym;

formy teatralne;

stopniu

rozróżnianie dobra

jestem serdeczny

literatura dla dzieci;

rozwoju.

od zła;

dla innych;

wystawki prac

przestrzeganie

akceptuję innych;

dziecięcych;

kompromisu w

mówię o swoich

zajęcia otwarte,

zabawie;

uczuciach;

warsztaty dla

rozwiązywanie

pomagam

rodziców;

konfliktów;

młodszym,

relaksacja.

pomaganie innym,

słabszym;

rozpoznawanie i

staram się być

nazywanie uczuć

samodzielny;

innych;

dążę do

kształtowanie

rozwiązywania

samodzielności;

problemów.

kształtowanie
odporności
emocjonalnej.
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Obyczajowość

kształtowanie

wspólnie i zgodnie

kronika przedszkolna,

Przedszkole

poczucia

bawię się z

uroczystości,

pomaga

przynależności do

dziećmi;

spotkania,

dostrzegać

grupy;

potrafię czekać na

konkursy,

wokół siebie

dbanie o dobro

swoja kolej

koncerty,

wartości

własne i innych;

podczas

programy,

ważne dla

odczuwanie więzi

działalności

przedsięwzięcia,

społeczeństwa.

z przedszkolem,

zabawowej i

publikacje.

domem rodzinnym

edukacyjnej;

i ojczyzną;

szanuję własność;

używanie form

do zabawy biorę

grzecznościowych;

tylko te zabawki,

kulturalne

którymi teraz będę

zachowywanie się

się bawić, a po

w każdej sytuacji;

skończonej

rozróżnianie

zabawie odłożę je

pozytywnych i

na miejsce;

negatywnych form

bawię się tak, aby

zachowania.

nie powodować
zagrożenia i
przykrości innym;
pomagam
młodszym
kolegom;
próbuję
samodzielnie
rozwiązywać
sytuacje
problemowe;
stosuje formy
grzecznościowe:
proszę, dziękuję,
przepraszam itp.
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Regionalizm

wzmacnianie więzi

znam członków

zajęcia tematyczne;

Patriotyzm

emocjonalnej z

swojej rodziny;

spacery;

Przedszkole

rodziną;

znam nazwę

wycieczki;

tworzy

rozwijanie

swojej

spotkania z

warunki

zainteresowania

miejscowości i

ciekawymi ludźmi;

sprzyjające

własną

uczestniczę w jej

konkursy tematyczne;

uczestniczeniu

miejscowością i

życiu;

wystawy

dzieci w życiu

regionem;

szanuję kulturę i

okolicznościowe;

rodziny,

wzmacnianie

tradycje

imprezy;

lokalnego

poczucia

narodowe;

kiermasze;

środowiska

przynależności

wiem, że

uroczystości.

oraz klimat

narodowej,

mieszkam w

miłości do

historycznej,

Polsce i jestem

małej i wielkiej

kulturowej;

Polakiem;

ojczyzny.

uświadamianie

znam hymn Polski

oraz wpajanie

i szanuję znaki

szacunku dla

narodowe;

kultury własnego

wiem, że Polska

narodu oraz jego

należy do Unii

dziedzictwa;

Europejskiej;

kształtowanie

wiem, ze wszyscy

postaw otwartych,

ludzie mają te

tolerancyjnych,

same prawa.

nastawionych na
różnorodność i
akceptację innych
kultur i narodów;
szanowanie praw
człowieka.
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Ekologia

kształtowanie

nie łamię gałęzi

wycieczki;

Przedszkole

opiekuńczej

drzew i nie

spacery;

uczy kochać i

postawy dzieci

depczę trawników;

konkursy;

chronić

wobec istot

nie śmiecę;

prace porządkowe;

otaczającą go

żywych i

nie męczę

prace hodowlane,;

przyrodę.

środowiska

zwierząt;

doświadczenia;

naturalnego;

sadzę drzewa i

obserwacje

ukazywanie

krzewy;

przyrodnicze;

walorów

opiekuję się

eksperymenty;

estetycznych

zwierzętami;

akcje ekologiczne;

przyrody i

zwracam uwagę

filmy.

budzenie potrzeby

tym, którzy czynią

zachowania jej

krzywdę

piękna;

przyrodzie;

kształtowanie u

rozpoznaję

dzieci poczucia

zagrożenia dla

odpowiedzialności

środowiska

za stan środowiska

przyrodniczego.

w swoim
otoczeniu;
zachęcanie dzieci i
ich rodziców do
podejmowania
konkretnych
działań na rzecz
przyrody ojczystej.
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Zdrowie

kształtowanie

znam zasady

zajęcia

Przedszkole

świadomej i

dbałości o zdrowie

zorganizowane;

rozwija

czynnej postawy w

i bezpieczeństwo

zabiegi higieniczne;

umiejętności i

dążeniu do

oraz je

spacery;

nawyki oraz

zachowania

przestrzegam;

wycieczki;

promuje

zdrowia;

chętnie korzystam

zawody sportowe;

zachowania,

nabywanie

z zabiegów

konkursy i turnieje;

które

właściwych

higienicznych;

przedsięwzięcia i

pozwalają

nawyków

spożywam

akcje prozdrowotne.

spojrzeć na

higienicznych,

zróżnicowane

zdrowie, jako

żywieniowych i

posiłki;

wartość.

aktywności

czynnie spędzam

ruchowej;

wolny czas;

stwarzanie

rozumiem zasady

poczucia

sportowej

bezpieczeństwa

rywalizacji;

własnego i innych,

ubieram się

oraz życia w

stosownie do pory

zgodzie ze

roku.

środowiskiem
naturalnym;
angażowanie
rodziców w
działalność
prozdrowotną
przedszkola.
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Spodziewane efekty

W naszym przedszkolu dziecko:
Poznaje swoje prawa i obowiązki.
Czuje się bezpieczne.
Rozwija się twórczo.
Jest samodzielne.
Ma możliwość indywidualnego rozwoju.
Dostrzega swoje mocne strony.
Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.
Jest świadome swojej przynależności narodowej,
Osiąga gotowość szkolną na wysokim poziomie.

W naszym przedszkolu rodzice:
Uzyskują fachową pomoc pedagogiczną.
Otrzymują obiektywną ocenę postępów edukacyjnych i wychowawczych dziecka.
Mogą mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach.
Rozmawiają z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.
Mogą uczestniczyć w życiu przedszkola.
Wspierają czynnie przedszkole w jego działaniach.
Chętnie współpracują z nauczycielem.
Są partnerami w tworzeniu klimatu działalności kształcąco- wychowawczej.

W naszym przedszkolu nauczyciele:
Aktywnie realizują zadania przedszkola.
Podejmują działania innowacyjne.
Tworzą i realizują autorskie programy, dostosowane do potrzeb dziecka.
Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
Doskonalą swoją wiedzę.
Wykorzystują twórcze i aktywne metody.
Uzyskują wyższe stopnie awansu zawodowego.
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Angażują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola.
Chętnie dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Prowadzą obserwację pedagogiczną i diagnozę rozwoju dziecka.
Dobierają metody wychowawcze i dydaktyczne, wspierające indywidualny rozwój
dziecka.
Proponują rodzicom nowe formy współpracy.
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