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Podstawa prawna:  

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U z 1997r. nr 78 poz. 483 ze zm.). 
2. Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie ONZ z 20 listopada 1989 r.(Dz.U. z 1991r. nr 120,poz. 526). 
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493). 
4. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 
przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 356).  

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek 
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny    

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzanie w sprawie zasad organizacji                

i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2022 poz. 1594). 
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i 
zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2020 poz., 1309). 

9. Statut Przedszkola. 
  

 

 

 

 

  

 

 

 



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

- radosnego i szczęśliwego dzieciństwa, 

- bezpieczeństwa, 

- poczucia własnej godności 

Charakterystyka programu 

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

 Fizyczny  

 Emocjonalny  

 Społeczny  

 Poznawczy  

 

CELE OGÓLNE PROGRAMU: 

 wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, uwzględniając jego indywidualne predyspozycje, uzdolnienia i zainteresowania, 
 zapewnienie równości szans i sprawiedliwości społecznej poprzez znajomość i respektowanie praw i obowiązków, 
 zapewnienie dzieciom poszanowania godności osobistej, kształtowania wrażliwości na potrzeby innego człowieka, kształtowania 

życzliwości, rzetelności i odpowiedzialności za siebie i otoczenie, 



 wdrażanie rodziców do współuczestnictwa w procesie wychowawczym przedszkola, 

 

 CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU: 

1. Kształtowanie w sobie pozytywnej postawy w stosunku do kolegi, osoby dorosłej, osób niepełnosprawnych i środowiska lokalnego; 
2. Zrozumienie i akceptacja przez dziecko potrzeb, oczekiwań i odrębności drugiego człowieka; 
3. Rozumienie potrzeby poszanowania drugiego człowieka; 
4. Nabywanie umiejętności społecznych oraz podporządkowanie się ustalonym zasadom i regułom; 
5. Rozwijanie wrażliwości moralnej i właściwych postaw moralnych; 
6. Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem poprzez tworzenie warunków sprzyjających uczestniczeniu dzieci w życiu 

rodziny, lokalnego środowiska w klimacie miłości do małej i wielkiej ojczyzny; 
7. Stworzenie klimatu zaufania między nauczycielem a dzieckiem mającym problemy; 
8. Wskazywanie właściwych rozwiązań w różnych sytuacjach życiowych; 
9. Uświadomienie dzieciom praw i obowiązków; 
10. Rozwijanie i wspieranie samodzielności dziecka; 
11. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych; 
12. Uczenie porozumiewania się oraz rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. 
13. Wspieranie rozwoju dziecka, budowanie własnego systemu wartości; 
14. Budowanie pozytywnego obrazu siebie; 
15. Umożliwienie dzieciom uczenia się, rozpoznawania i otwartego komunikowania innym własnych uczuć i potrzeb; 
16. Budzenie wrażliwości na estetykę pomieszczeń, otoczenia, próby wpajania dzieciom zasad savior – vivru; 
17. Kształtowanie u dzieci właściwych postaw w obliczu zagrożenia zdrowia i życia. 

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. 

 

 METODY PRACY: 

 Przyswajanie – metody podające: wiersze, piosenki, rozmowy, historyjki obrazkowe. 

 Odkrywanie – metody problemowe: gry dydaktyczne, „burza mózgów", inscenizacja. 

 Przeżywanie – metody aktywizujące: drama, pokaz, wystawa – ekspozycja. 

 Działanie – metody praktyczne: ćwiczenia, gry dydaktyczne, zabawy intelektualne, np. rebusy, rymowanki. 

 

DOKUMENTOWANIE REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO: 

 dziennik zajęć, 

 e-dziennik, 

 scenariusze, 

 obserwacje,  

 kronika przedszkola, 

 strona internetowa przedszkola. 

 

Kodeks Przedszkolaka. 

 Wspólnie i zgodnie bawię się z dziećmi. 

 Potrafię czekać na swoją kolej podczas działalności zabawowej i edukacyjnej. 

 Szanuję własność cudzą i wspólną. 



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

od innych. 

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

 Pomagam innym młodszym i mniej sprawnym kolegom. 

 Próbuję samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe zgodnie z ogólnie przyjętymi normami. 

 Stosuje formy grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam itp. 

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

Reguły zachowań obowiązujące w naszym przedszkolu 

Ustalone zostały reguły, w których zawarte są jednakowe normy dla wszystkich dzieci. 

 

W przedszkolu normy dotyczące: 

 zachowania podczas posiłków, 

 zachowania w łazience, 

 zachowania w szatni, 

 zachowania w sali, 

 zachowania podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym, 

 zachowania podczas wycieczek i spacerów, 

 zachowania podczas imprez i uroczystości. 

 

Reguły zachowań obowiązujące podczas spożywania posiłków 

 siedzimy w pozycji lekko pochylonej ku stołowi, 

 jemy w ciszy, 

 jemy z niezbyt otwartymi ustami, powoli, 

 sztućcami posługujemy się bezpiecznie i kulturalnie, 

 po skończonym posiłku wycieramy usta serwetką, 

 odchodząc od stołu, cicho wstajemy i lekko odsuwamy krzesło, wychodzimy, zasuwamy krzesło i mówimy „dziękuję”. 



  

Reguły zachowań w łazience 

 mycie rąk (przed i po posiłku, po wyjściu z toalety, przed oglądaniem książek) 

– podwijamy rękawy, 

– moczymy ręce, pocieramy namydlone ręce, płuczemy, 

– zakręcamy kran, 

– otrząsamy ręce nad zlewem, 

– wycieramy dłonie w swój ręcznik, 

– zawieszamy ręcznik na właściwym wieszaku. 

 pielęgnacja zębów 

– do kubka wlewamy letnią wodę, 

– płuczemy usta, 

– na szczotkę wyciskamy pastę, 

– myjemy zęby okrężnymi ruchami, 

– kilkakrotnie płuczemy jamę ustną wodą, 

– wkładamy szczoteczkę do kubka do góry włosiem, 

– kubek ze szczotką ustawiamy w wyznaczonym miejscu. 

  

 higiena potrzeb fizjologicznych 

– korzystamy z toalety wyłącznie pojedynczo, 

– zawsze po sobie spłukujemy toaletę, 

– myjemy ręce po wyjściu z toalety. 

  

Reguły zachowań w szatni 

 starannie układamy swoją odzież i buty, 

 pamiętamy o kolejności zakładania odzieży przed wyjściem, 



 po powrocie, przed wejściem do budynku otrzepujemy buty i je wycieramy o wycieraczkę, 

 przy rozbieraniu pamiętamy o kolejności zdejmowania odzieży, 

 starannie składamy odzież i odkładamy na swoją półkę, 

 pamiętamy, aby pomagać kolegom, którzy potrzebują pomocy. 

  

Reguły zachowań w sali 

 nie krzyczymy, 

 dzielimy się zabawkami z kolegami i koleżankami, 

 mówimy umiarkowanym głosem, 

 gramy uczciwie, 

 nie bijemy innych, 

 sprzątamy po sobie, 

 nie niszczymy zabawek, 

 używamy zwrotów grzecznościowych. 

  

Reguły zachowań podczas pobytu na placu zabaw 

 bezpiecznie korzystamy z urządzeń, 

 nie popychamy innych, 

 nie bijemy się, 

 pomagamy młodszym kolegom, 

 nie oddalamy się z terenu placu zabaw, 

 słuchamy poleceń nauczyciela. 

  

Reguły zachowań podczas wycieczek i spacerów 

 idziemy kolejno parami, 



 nie popychamy się, 

 uważnie słuchamy, 

 przestrzegamy zasad ruchu drogowego. 

  

Reguły zachowań obowiązujące podczas imprez, uroczystości, spotkań itp. 

 zajmujemy wyznaczone miejsce, 

 witamy się z gośćmi, 

 uważnie słuchamy, 

 żegnamy się z gośćmi, 

  wychodzimy w ustalonej kolejności. 

 

 

ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI  

 Rodzina i przedszkole to dwa ważne środowiska wychowawcze dziecka mające decydujący wpływ na prawidłowy jego rozwój. 

Współdziałanie nauczycieli i rodziców jest jednym z istotnych czynników prawidłowego procesu wychowawczego. Wpływa zarówno na postępy 

dzieci w nauce, jak i w zachowaniu. Daje też szansę ciągłego doskonalenia się nauczycieli i rodziców jako wychowawców odpowiedzialnych za 

wielostronny rozwój dzieci. Skuteczność tego oddziaływania uwarunkowana jest wzajemnym i ścisłym współdziałaniem. Dlatego wychowawcy 

dążą do ujednolicenia oddziaływań dydaktyczno–wychowawczych na płaszczyźnie przedszkole - dom oraz do pełnej współpracy rodziców  

z placówką. 

 

 

 Zakres tej współpracy obejmuje:  

1. Udzielanie pełnej i wyczerpującej informacji na temat zachowania dziecka, jego postępów w nauce i trudności.  

2. Zaznajomienie rodziców z dokumentami regulującymi pracę przedszkola, a w szczególności ze statutem przedszkola, programem 

wychowawczym.  

3. Udział rodziców w różnego rodzaju formach działalności placówki (przedstawienia, imprezy organizowane w przedszkolu). 



 

Formy współpracy z rodzicami:   

 zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców, 

  zebrania grupowe, 

  konsultacje indywidualne, 

  spotkania okolicznościowe, 

  organizacja dni /zajęć otwartych dla rodziców/dni adaptacyjnych, 

  uroczystości, festyny, pikniki, 

  prelekcje, pogadanki, 

  prowadzenie kącika dla rodziców (pedagogizacja rodziców), 

  kontakty telefoniczne 

  kontakty miedzy rodzicami, 

  program wychowawczy, 

  tablice informacyjne dla rodziców, 

  strona internetowa przedszkola, 

  włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych, 

  angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola. 

 

W naszym przedszkolu rodzice maja prawo do:  

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

 2. Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego postępów i niepowodzeń. 

 3. Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez 

swoje przedstawicielstwo tj. Radę Rodziców.  

4. Uzyskiwania fachowej pomocy pedagogicznej otwartej rozmowy z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych. 

 5. Czynnego uczestnictwa w życiu przedszkola. 



 6. Wspierania przedszkola w jego działaniach.  

 

W naszym przedszkolu rodzice mają obowiązek:  

1. Przestrzeganie Statutu Przedszkola. 

 2. Wyposażenie dziecka w niezbędną odzież, przedmioty i przybory.  

3. Respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji.  

4. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnione osoby zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.  

5. Przestrzeganie godzin pracy przedszkola.  

6. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach 

zakaźnych.  

7. Przestrzeganie zasad higieny i bhp na terenie przedszkola.  

8. Wykazywanie zainteresowania postępami dziecka w procesie dydaktyczno - wychowawczym, uczestniczenie w zebraniach rodziców, 

utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielem w celu uzyskania aktualnych informacji o dziecku. 

9. Dbanie o racjonalne wykorzystanie czasu spędzanego przez dziecko w kontaktach 

 ze środkami masowego przekazu (telewizja, internet) oraz kontrola rodzaju gier. 

10. Zakup odpowiednich do wieku dziecka gier komputerowych. 

 

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

 Prawidłowo zorganizowanego  procesu   opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego  zgodnie  z  zasadami   higieny pracy umysłowej. 

 Poszanowania wszystkich jego potrzeb, życzliwego i  podmiotowego traktowania. 

 Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej. 

 Wyrażania swoich uczuć i myśli. 

 Umożliwienie  zdobywania nauki przez zabawę z uwzględnieniem  indywidualnych możliwości. 

 Opieki i ochrony. 

  

 



Dziecko w przedszkolu ma zagwarantowane prawo do: 

 Poszanowania własnej godności i prawo do nietykalności. 

 Posiadania własnego zdania i możliwości wyrażania go. 

 Proszenia o to czego chce, ale nie wymagania tego. 

 Popełniania błędów i możliwości naprawiania ich. 

 Akceptacji takim, jakim ono jest. 

 Przebywania w warunkach sprzyjających jego rozwojowi. 

 Indywidualnego tempa procesu rozwojowego. 

 Przebywania w warunkach zapewniających  bezpieczeństwo, ochronę zdrowia. 

 Korzystania z dóbr kulturalnych. 

 Poszanowania własności. 

 Znajomości swoich praw i korzystania z nich. 

 Ciszy, spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje. 

 Korzystania z kontaktów interpersonalnych z dziećmi i dorosłymi. 

 Kształtowania prawidłowych  kontaktów społecznych. 

 Bawienia się i wybierania towarzyszy zabaw. 

 Przebywania wśród osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może  

się zwrócić. 

 Pomocy nauczyciela w sytuacjach trudnych dla niego. 

 Zdobywania wiedzy i umiejętności, badania i eksperymentowania. 

 Podejmowania decyzji (ograniczonego względami bezpieczeństwa) i ponoszenia ich konsekwencji. 

 Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością ma prawo do nauki i zabawy w grupie rówieśniczej. 

 

 

 



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. 

 

 

 

Zasady zachowania się nauczyciela w sytuacjach konfliktów miedzy dziećmi: 

1. Nie musimy reagować natychmiast, gdy zauważamy początek konfliktu. Można dać dzieciom czas na zdobywanie doświadczeń w 

rozstrzyganiu sporów. 

2. Należy kontrolować dyskretnie rozwój dalszych zdarzeń, aby zapanować nad sytuacją, kiedy będzie taka konieczność. 

3. Kiedy konflikt się rozwija trzeba spokojnie i jednoznacznie skrytykować zachowanie dzieci. Powinny one wiedzieć, co im wolno, a czego 

nie. 

4. Rozdzielone i wzburzone dzieci najlepiej najpierw na chwile posadzić, aby ochłonęły i uspokoiły się, a potem same postarały się ustalić 

przyczynę i źródło konfliktu. Niech opowiedzą, co czują i co można zrobić, aby załagodzić konflikt. Po krótkiej przerwie można 

zaproponować inną zabawę. 

5. Wymagamy od dziecka, aby przeprosiło tego, komu sprawiło przykrość, a jeśli to możliwe, naprawiło lub złagodziło szkodę. 

 

 

FORMY NAGRADZANIA ZACHOWAŃ RESPEKTUJĄCYCH USTALONE NORMY I ZASADY ZACHOWANIA 

 pochwała wobec grupy, 

 pochwała indywidualna, 

 pochwała przed rodzicami, 

 atrakcyjne spędzanie czasu, atrakcyjna zabawa w grupie według pomysłu dzieci, 

 darzenie dziecka szczególnym zaufaniem np. zwiększając zakres jego samodzielności, 



 drobne nagrody rzeczowe, np. emblematy uznania (odznaka, order, naklejka), 

 

NAGRADZAMY ZA: 

 stosowanie ustalonych umów i zasad, 

 wysiłek włożony w wykonanie pracy, zadania, 

 wypełnienie podjętych obowiązków, 

 bezinteresowną pomoc innym, 

 stosowanie zasad ochrony przyrody, 

  aktywny udział w pracach grupy. 

 

ELIMINOWANIE NIEPOŻĄDANYCH ZACHOWAŃ  

 upomnienie słowne ( przypomnienie obowiązujących zasad ), 

 rozmowa – przedstawienie następstw zachowania (skłonienie dziecka do autorefleksji), 

 wyrażenie przez nauczyciela smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka, 

 odsunięcie na krótki czas od zabawy, 

 poinformowanie rodziców o przewinieniu, 

 rozmowa z pedagogiem przedszkolnym. 

 konsultacja z psychologiem z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim. 

 

UPOMINAMY DZIECI 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 wywiązanie się z podjętych obowiązków. 



 

ZASADY BUDOWANIA SYSTEMU MOTYWACJI 

 łączyć nagrody konkretne ze społecznymi, 

 stosować nagrody zaraz po wystąpieniu zachowania pożądanego, 

  przechodzić od nagradzania ciągłego do sporadycznego, 

  unikać nadmiaru nagród, 

  skonsultować nagrody z rodzicami, 

  nagradzać również próby wykonania czynności, wysiłek a nie tylko efekt, 

  zachować konsekwencję w stosowaniu wzmocnień. 

 

W naszym przedszkolu nauczyciele: 

 Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych placówki. 

 Podejmują działania innowacyjne. 

 Są aktywni i twórczy. 

 Tworzą i realizują autorskie programy dostosowane do potrzeb dziecka i placówki. 

 Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym. 

 Doskonalą swoją wiedzę i uzyskują nowe doświadczenia. 

 Wykorzystują twórcze i aktywne metody, promując nowatorski styl pracy. 

 Uzyskują wyższe stopnie awansu zawodowego. 

 Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola. 

 Monitorują efektywność własnej pracy. 

 Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. 

 Prowadzą obserwację pedagogiczną i diagnozują rozwój dziecka. 

 Dobierają właściwe metody wychowawcze i dydaktyczne, które wspierają indywidualny rozwój dziecka. 

 Kształcą i wychowują dzieci w umiłowaniu ojczyzny  w atmosferze wolności sumienia i poszanowania drugiego człowieka. 



 Kształtują u dzieci postawy moralne i obywatelskie. 

 

W naszym przedszkolu personel niepedagogiczny: 

 Potrafi współdziałać z nauczycielem. 

 Dba o bezpieczeństwo dzieci. 

 Jest odpowiedzialny i kulturalny. 

 W kontaktach interpersonalnych jest życzliwy i taktowny. 

 Nie angażuje się w kontakty nauczyciela z rodzicami. 

 Nie przekazuje informacji osobom postronnym o zaobserwowanych zachowaniach dziecka. 

 Zna swoje obowiązki i sumiennie się z nich wywiązuje. 

 Jest otwarty na problemy przedszkola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cele wychowawcze 

 

Zadania wychowawcze 

 

Sposoby realizacji 

 

Odpowiedzialni 

 

Termin 
realizacji 

 

Ewaluacja  

Poznawanie 
przedszkola  

Spotkania z dziećmi i rodzicami 
przyszłych wychowanków 

Omówienie zasad warunkujących 
bezpieczeństwo na terenie 
przedszkola 

Oglądanie sali przedszkolnej, wyposażenia, 
zapoznanie z pomieszczeniami przedszkola, 
placem zabaw, przyporządkowanie 
znaczków/imion w szatni przedszkolnej,  
wzajemne poznawanie się, gry i zabawy 
integracyjne, rozmowy z rodzicami 

Nauczyciele, 

Rodzice 
 
  

Sierpień, 
Wrzesień 

Obserwacja dzieci, 
rozmowy 
 z dziećmi 
 i rodzicami, 
wypełnienie 
ankiety 
informacyjnej  
o dziecku  

Integracja dzieci, 
nauczycieli i 
rodziców 

Poznawanie się poprzez zabawy           
i tańce integracyjne  

 Organizacja imprez i uroczystości 

Codzienny udział w atrakcyjnych grach         
i zabawach, spontanicznych tańcach,  

Udział dzieci rodziców i rodzin                    
w uroczystościach przedszkolnych: 
Pasowanie na przedszkolaka(3-latki), 
Spotkanie z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia, Bal karnawałowy, Święto Babci 
i Dziadka, Dzień Rodziny, Zakończenie roku 
przedszkolnego  
  

Dyrektor, 
Nauczyciele  
i rodzice 

Cały rok 
 
  

Według 
kalendarza 
uroczystości 

Obserwacje, 
rozmowy 
 z dziećmi 
 i rodzicami, 
scenariusze, 
kronika 
przedszkola, 
strona internetowa 
przedszkola 

Uczymy się bawić  
i pracować  
w  grupie 

Omówienie zasad warunkujących 
bezpieczeństwo dzieci na terenie 
przedszkola 

Wzajemne poznawanie się, gry i zabawy 
integracyjne, w kole, zabawy ze śpiewem, 
ruchowe 

Nauczyciele Wrzesień 

Cały rok 

Obserwacja dzieci. 

Zabawy, rozmowy 



Poznawanie i przestrzeganie norm 
zgodnego współżycia, 
rozwiązywania konfliktów 

Przeciwdziałanie  przejawom 
dyskryminacji 

Dostrzeganie odrębności innych         
i rozumienie ich potrzeb 

Umiejętne i odpowiednie 
wykonywanie powierzonych zadań. 

 

Rozwijanie umiejętności zgodnego 
funkcjonowania w grupie. 

 

Ustalanie kodeksu norm postępowania          
i zachowania się w grupie, oglądanie plansz 
obrazkowych właściwego zachowania się  
w grupie, tworzenie własnych, postawa 
nauczyciela, bohaterów literackich. 

 

Pomaganie niepełnosprawnym i innym 
osobom wymagającym pomocy, 

Pełnienie dyżurów przez dzieci 
Przyzwyczajanie dzieci do dzielenia się 
zabawkami, szanowania ich odkładania na 
wyznaczone miejsca, szanowanie wytworów 
pracy kolegów. 

Wdrażanie do cierpliwego oczekiwania na 
swoją kolej, mówienie głosem 
umiarkowanym. 

Zapisy w 
dzienniku 

Poznawanie 
zachowań 
kulturalno- 
grzecznościowych 

Wyrabianie nawyku mówienia 
„dzień dobry”, „dziękuję”, „do 
widzenia” 

Utrwalanie nawyków kulturalnego 
zachowania się w miejscach 
użyteczności publicznej 

Codzienne sytuacje z życia przedszkolnego, 
zabawy, gry i scenki dramowe. 

 

Pobyt w innych grupach dzieci, wycieczki 
tematyczne i krajoznawcze,  

Nauczyciele 
rodzice 

Cały rok Obserwacja dzieci, 
rozmowy 
 z rodzicami. 

Kształtowanie 
poczucia estetyki. 

Dbanie o wygląd sal, własny 
wizerunek 

Udział w sprzątaniu zabawek i pomocy po 
skończonej zabawie, odkładanie  

Nauczyciele Cały rok Obserwacja dzieci, 
tablice 



w umówione miejsce. Urządzanie kącików 
zabaw pomoc w dekoracji sali, np. z okazji 
świąt, podejmowanie prostych obowiązków 
w domu, sali zabaw, jadalni. 

Wprowadzenie dyżurów, wdrażanie  
do odpowiedzialnego realizowania zadania 

 dekoracyjne  
w sali, ćwiczenia 
praktyczne, 
rozmowy 
z rodzicami, 
dziećmi. 

Rozwijanie 
zainteresowań 
i uzdolnień dzieci 

Zorganizowanie kącików 
zainteresowań  

Stosowanie aktywizujących metod 
pracy  

Zróżnicowanie wymagań pod kątem 
stopnia trudności. 

 

Urządzenie kącika literackiego, 
plastycznego, muzycznego, innych – 
zgodnie z możliwościami przedszkola. 

Systematyczny zakup pomocy edukacyjnych 
dla dzieci. 

Nauczyciele 
Dyrektor 
przedszkola 

Cały rok Obserwacje, 
rozmowy, 
wytwory dzieci. 

Opieka nad 
dziećmi z 
trudnościami 
edukacyjnymi  
i wychowawczymi. 

 

 

Praca indywidualna  z dziećmi 
wykazującymi trudności 
wychowawcze i edukacyjne 

Nawiązanie współpracy              
z rodzicami w celu podjęcia 
jednolitych form pomocy dziecku 

 

Systematyczne obserwowanie umiejętności 
dzieci, wyselekcjonowanie dzieci                  
z ewentualnymi trudnościami 

Obserwacje 3,4, 5 –latków, Diagnoza dzieci 
6 – letnich  

Prowadzenie zajęć otwartych, pedagogizacja 
rodziców, indywidualne rozmowy 

 

Nauczyciele 

 

Cały rok Obserwacja dzieci 

Diagnoza 

Zajęcia 
specjalistyczne 



Podnoszenie jakości 
edukacji 
włączającej 

 

Zapewnienie odpowiednich 
warunków do pracy i zabawy 
dzieciom z niepełnosprawnością 

Uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych,  

Kształtowanie 
postaw 
patriotycznych – 
poczucia tożsamości 
narodowej  

Wyrabianie szacunku dla symboli          
i tradycji narodowych 

Poznawanie sławnych Polaków 

Aktywny udział dzieci  
w przygotowaniach do świąt, 
kultywowanie tradycji rodzinnych, 
uroczystości w gronie rodzinnym, 
 w grupie. 

Uświadomienie dzieciom 
tożsamości z przedszkolem, 
ojczyzną. 

 

 

Zainteresowanie praca zawodową 
rodziców. 

Słuchanie legend, oglądanie filmów , 
poznawanie godła, i flagi Polski  

Słuchanie nagrań muzycznych (Chopin),  

Wykonywanie elementów dekoracyjnych, 
prostych potraw, np. pieczenie ciasteczek, 
sałatek. 

Prowadzenie Kroniki upamiętniającej 
wydarzenia z życia przedszkola 

Czynny udział w konkursach 
organizowanych przez przedszkole, 
przygotowywanie uroczystości , 
wzmacnianie więzi rodzinnych, zajęcia 
otwarte, uroczystości, wykonywanie 
samodzielnie upominków dla bliskich. 

Poznawanie pracy zawodowej rodziców, 
zapraszanie na zajęcia. 

Nauczyciele 
Rodzice,  

Cały rok kronika, prace, 
obserwacje. 

Kształtowanie 
umiejętności 
bezpiecznego 

Wprowadzenie zasad pieszego 
ruchu drogowego 

Obserwacja pieszych i pojazdów w czasie 
wycieczek na skrzyżowanie  

Nauczyciele Cały rok Obserwacja 
zachowań dzieci  
w trakcie 



zachowania się  
na drodze. 

Współpraca z policją.  
Przestrzeganie przed kontaktem  
z nieznajomymi osobami, 
zachowanie ostrożności  
w kontaktach ze zwierzętami  

Znajomość własnego adresu, imię 
i nazwisko. 

Zajęcia  prowadzone przez policjantów 

Słuchanie utworów literackich, 
wykorzystanie historyjek tematycznych, 
organizowanie zabaw i scenek,  

Zapamiętywanie adresu poprzez zabawy 
dydaktyczne, scenki dramowe, tematyczne. 

Policja , Straż 
Pożarna 

spacerów, 
wycieczek 

Troska o zdrowie. Zaznajamianie ze sposobami 
aktywnego wypoczynku  
po zajęciach, zabawie  
w przedszkolu 

Troska o higienę osobistą (częste 
mycie rąk, dbanie o czystość 
osobistą, opanowanie umiejętności 
kulturalnego jedzenia oraz 
samodzielności w ubieraniu się). 

 

Prowadzenie zabaw ruchowych, ćwiczeń 
porannych i gimnastycznych, ruch na 
powietrzu, spacery, wycieczki,  

 

Rozmowy z dziećmi, przykład osobisty 
nauczyciela, analizowanie przykładów 
zaczerpniętych z literatury, ocena 
zachowania bohaterów literackich. 

Zabawy słuchowe, muzyczno- ruchowe, 
rozmowy z dziećmi, przykład osobisty 
nauczyciela, nauka sznurowania butów 
pokaz właściwego korzystania z chusteczek, 
mycia rąk. 

Nauczyciele 

 

Cały rok Obserwacja dzieci, 
ćwiczenia 
praktyczne, 
rozmowy  
z rodzicami, 
dziećmi. 

Żyj zgodnie 
z naturą. 

 

Opieka nad zwierzętami (zwłaszcza 
w okresie zimy), przestrzeganie 
zasad szanowania przyrody. 
Bezpośrednie obcowanie z naturą. 

Zbieranie pokarmu dla ptaków i dokarmianie 
ich zimą,  

Wycieczki do lasu, ogrodu  

Nauczyciele 

rodzice 

Cały rok Obserwacje 
przyrody  
z dziećmi, analiza 
wytworów  dzieci, 



 

 

Kształtowanie 
umiejętności  
w zakresie edukacji 
matematycznej. 

 

 

 

Doskonalenie umiejętności 
matematycznych. 

Oglądanie filmów, słuchanie utworów 
literackich o tematyce przyrodniczej 

Zajęcia plastyczne z wykorzystaniem 
materiału przyrodniczego,  

Zajęcia matematyczne z wykorzystaniem 
konkretów 

rozmowy  
z dziećmi 

Nauczyciele 

Współpraca                  
z rodzicami – 
przybliżanie zasad 
życia w rodzinie. 

Uczenie przywiązania do rodziny, 
okazywania szacunku, roli rodziców 
i dziadków w życiu dziecka 
 
 
Organizowanie zajęć otwartych        
w ramach pedagogizacji 
Kontakty indywidualne i zbiorowe,  

Rozmowy, analiza literackich, udział    
 w uroczystościach przedszkolnych, 
przygotowywanie upominków z okazji 
Święta Rodziny, dnia Babci i Dziadka 

Udział rodziców w zajęciach 

Systematyczne informowanie rodziców           
o postępach dzieci, udział w zebraniach 
ogólnych, udział rodziców w pracach na 
rzecz przedszkola, pieczenie ciast,  

Nauczyciele 
Rodzice 

 Zależnie  od 
potrzeb 

Informacje 
zwrotne od 
rodziców 
Obserwacje, 
kronika, zdjęcia,  

Rozwijanie 
zainteresowań popr
zez kontakt  
ze sztuką. 

Organizowanie wycieczek, spotkań 
z muzyką i teatrem 

Przedstawienia teatralne wystawiane            
w przedszkolu  
Wyjazdy do kina, 
 Wycieczki krajoznawcze 
Przedstawienia wystawiane przez dzieci  

Nauczyciele  

 

Cały rok Obserwacje , 
rozmowy  
z dziećmi,   
analiza wytworów 
dzieci. 

Współpraca  
ze środowiskiem 
lokalnym. 

Współpraca z Biblioteką Gminną, 
Szkołą Podstawową, Strażą 
Pożarną, Ośrodkiem Zdrowia,  

Wprowadzenie dzieci w tematykę szkolną, 
Wycieczka do biblioteki, Zapoznanie z pracą 
bibliotekarki, wypożyczanie książek, 
wspólne czytanie wybranych bajek, 

Nauczyciele  

 

Cały rok Obserwacje, 
analiza badań, 
dokumentacji, 
rozmowy. 



 zapoznanie z pracą lekarza, pielęgniarki, 
strażaka, policjanta,  poznanie 
podstawowych zasad ruchu drogowego 

Uroczystości 
przedszkolne 

Dzień Przedszkolaka, 

Pasowanie na przedszkolaka, 

Święto Pluszowego Misia, 

Święto Niepodległości, 

Andrzejki, 

Mikołajki, 

Jasełka, 

Spotkanie wigilijne, 

Dzień Babci i Dziadka, 

Bal Karnawałowy, 

Powitanie wiosny, 

Spotkanie Wielkanocne, 

Święto Flagi, 

Dzień Ziemi, 

Dzień Rodziny, 

Zakończenie roku przedszkolnego 

Zabawy ruchowe, konkursy, przedstawienia, 
wróżby, wspólna zabawa przy muzyce, 
spotkanie z Mikołajem, wręczenie 
upominków, wspólne zdjęcia, zabawy 
integracyjne z rodzicami kolędowanie, 
składanie życzeń, montaż słowno- 
muzyczny, upominki i życzenia dla Babci i 
dziadka, konkursy, wspólne tańce dzieci, 
poczęstunek, zabawy ruchowo – 
sprawnościowe 

Nauczyciele 
rodzice,  

 

Cały rok Obserwacje, 
rozmowy , 
informacje 
zwrotne od 
rodziców,  

Kronika 
przedszkola, 
scenariusze 

 


