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Roczny plan pracy Przedszkola Publicznego  
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na rok szkolny 2016/2017 

 

Podstawa prawna: 

 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 

2156 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie 

nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1270), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz 

rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170), 

 Statut Przedszkola Publicznego w Zespole Szkół w Gromniku 

 

Plan opracowany został w oparciu o: 

 

 przepisy prawa oświatowego, 

 wytyczne MEN oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie, 

 wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej, podsumowującym 

poprzedni rok szkolny, 

 diagnozę potrzeb i zainteresowań, 

 oczekiwania rodziców wobec przedszkola, 

 treści zawarte w przyjętej koncepcji pracy przedszkola, 

 treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach 

wychowania przedszkolnego, 

 treści podstawy programowej. 

 

Główne zadania wychowawczo-opiekuńcze i kształcące na rok szkolny 2016/2017: 

1. Wykorzystywanie literatury dla dzieci w codziennych działaniach do rozwijania                       

i doskonalenia komunikacji werbalnej. 

2. Współpraca z instytucjami ze środowiska lokalnego z naciskiem na współpracę                      

z biblioteką. 

3. Kształtowanie u dzieci poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze. 

4. Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie radzenia sobie z zachowaniami 

trudnymi u dzieci. 

5. Współdziałanie w relacji rodzice - nauczyciele - dzieci. 

 

Spis treści zawartych w planie:  

 

I. Kalendarium przedszkola 

II. Zestaw programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji 



III. Harmonogram imprez przedszkolnych 

IV. Plan współpracy z rodzicami 

V. Plan współpracy ze szkołą podstawową 

VI. Harmonogram wycieczek 

VII. Harmonogram posiedzeń Zespołu Wychowawców Przedszkola 

VIII. Przydział zadań dodatkowych oraz zajęć dodatkowych z dziećmi 

IX. Zespoły zadaniowe nauczycieli 

 

 

I. Kalendarium przedszkola w roku szkolnym 2015/2016 

 

Termin Zadanie 

1 września  Rozpoczęcie roku szkolnego 

8 września  Zebranie z rodzicami 

20 września  Dzień Przedszkolaka 

29 września  Dzień Chłopaka 

14 października  Dzień Edukacji Narodowej 

1 listopada  Wszystkich Świętych 

11 listopada  Narodowe Święto Niepodległości 

25 listopada  Dzień Pluszowego Misia 

30 listopada  Andrzejki 

6 grudnia  Mikołajki  

20 grudnia  Wigilia przedszkolna 

23-31 grudnia Zimowa przerwa świąteczna 

6 stycznia  Trzech Króli 

21 - 22 stycznia  Uroczystości związane z Dniem Babci i Dniem Dziadka 

 30 stycznia  Bal karnawałowy 

30 stycznia – 12 lutego Ferie zimowe 

14 lutego  Walentynki 

8 marca  Dzień Kobiet 

21 marca  Pierwszy Dzień Wiosny 

24–29 marca  Wiosenna przerwa świąteczna 

13-18 kwietnia Wiosenna przerwa świąteczna 

1 maja  Święto Pracy 



 

 

 

 

II. Zestaw programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji 

       roku szkolnym 2016/2017 

 

 „Nasze przedszkole” – program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój 

aktywności dzieci. Autorzy: Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska, 

wyd. MAC Edukacja   

 Program katechizacji przedszkolnej „ W radości dzieci Bożych” - E.Osewska, 

ks.J.Stala wyd. „Jedność”.  

 

III. Harmonogram imprez i uroczystości przedszkolnych 

 

Temat uroczystości i imprezy Termin 

Andrzejki Listopad 2016 

Mikołajki Grudzień  2016 

Wigilia Grudzień  2016 

Dzień Babci i Dziadka Styczeń 2017 

Bal karnawałowy Styczeń 2017 

Święto Wiosny Marzec 2017 

Dzień Matki i Ojca Maj 2017 

Dzień Dziecka  Czerwiec 2017 

Pożegnanie sześciolatków Czerwiec 2017 

 

IV. Plan współpracy z rodzicami  

 

Zadania Formy realizacji Termin  

Planowanie rozwoju 

przedszkola 

 Zapoznanie rodziców ze statutem  i innymi 

dokumentami przedszkola 

 Umowa z rodzicami na godziny pobytu dziecka                 

 

Wrzesień 

3 maja  Święto Konstytucji 3 Maja 

25 -26  maja 201 r. Dzień Mamy i Taty 

1 czerwca 2016 r. Uroczystości związane z Dniem Dziecka 

1-  31 lipiec 2016 r. Wakacyjny dyżur przedszkola 



w przedszkolu 

 Bieżące informowanie rodziców  

o planach wychowawczo-dydaktycznych 

 

Wspomaganie 

rozwoju dziecka 

 

 Zapoznanie rodziców z podstawą programową – 

omówienie poszczególnych obszarów edukacyjnych 

 Wykaz programów wychowania przedszkolnego 

 Organizowanie i prowadzenie działań wynikających 

z założeń podstawy programowej oraz 

realizowanych programów wychowania 

przedszkolnego 

 Planowanie działań wychowawczych mających na 

celu eliminowanie sytuacji stanowiących zagrożenie 

dla dziecka 

 Wzmacnianie właściwych zachowań poprzez 

opracowany system nagród i kar 

 Praca indywidualna i zespołowa z dziećmi 

wymagającymi wsparcia – omówienie założeń 

prowadzonej pracy indywidualnej i grupowej – 

wyrównawczej 

 Organizacja zajęć otwartych,  

 Udział rodziców w wycieczkach 

 Pomoc rodziców w organizowaniu imprez, 

uroczystości 

 Włączanie rodziców do udziału w konkursach 

organizowanych dla dzieci i rodziców 

 Informacja o gotowości do podjęcia nauki w szkole 

 Prezentacja ważnych informacji na tablicy ogłoszeń 

dla rodziców 

 Włączanie rodziców w bogacenie bazy materialnej 

przedszkola 

 

Cały rok 

szkolny 

 

Kształtowanie 

świadomości 

zdrowotnej  

 

 Spotkania z ludźmi promującymi zdrowy styl życia 

 Konkurs plastyczny dla dzieci, rodziców „Zdrowy 

przedszkolak” 

 Udział w spacerach, wycieczkach środowiskowych, 

działaniach promujących zdrowy styl życia 

 Systematyczne realizowanie działań 

prozdrowotnych, proekologicznych 

 Wspólne zabawy dzieci i rodziców  

na placu zabaw 

 

Cały rok 

szkolny 

 



V.Plan współpracy ze szkołą podstawową 

 

Termin Zadania i sposoby realizacji 

Nauczyciele 

odpowiedzialni za 

realizację zadania 

Miejsce 

realizacji 

zadania 

 

Wrzesień  

 Nawiązanie kontaktu  

z dyrektorem szkoły  

i nauczycielkami klas I–III 

 Opracowanie harmonogramu 

całorocznej współpracy 

 

Nauczycielki grup 

przedszkolnych 

 

Szkoła 

podstawowa 

 

Październik  

 Zapoznanie dzieci 

przedszkolnych ze starszymi 

kolegami z młodszych klas 

szkoły podstawowej 

 Zapoznanie  

z nauczycielkami ze szkoły 

  Oglądanie budynku szkoły 

i otoczenia z zewnątrz 

 

Nauczycielki grup 

przedszkolnych 

szkoła 

podstawowa 

 

Listopad  

 

 Zwiedzanie budynku szkoły 

wewnątrz (sale lekcyjne, 

świetlica, szatnia, sala 

gimnastyczna, stołówka) 

 Wizyta w bibliotece szkolnej 

 

Nauczycielki grup 

przedszkolnych, 

wyznaczona 

nauczycielka ze szkoły, 

bibliotekarka 

 

Budynek 

szkolny 

 

Grudzień–

styczeń  

 Warsztaty plastyczne dla 

przedszkolaków 

(organizowane przez 

nauczycielki i dzieci ze 

świetlicy szkolnej) 

 

Nauczyciel świetlicy 

szkolnej, nauczycielki 

grup przedszkolnych 

 

Świetlica 

szkolna, 

przedszkole 

 

Luty   

 

 Turniej wiedzy o szkole dla 

przedszkolaków 

 Wspólne gry i zabawy dzieci 

na śniegu i lodzie, kulig 

 

Nauczycielki grup 

przedszkolnych 

 

Przedszkole 

 

Marzec–

 

 Udział przedszkolaków 

w lekcji w klasie I lub II 

 

Nauczycielki szkoły, 

nauczyciele 

 

Szkoła 



kwiecień   Turniej sportowy wychowania fizycznego 

 

Czerwiec  

 

 Podsumowanie współpracy – 

spotkanie z rodzicami, 

dziećmi sześcioletnimi oraz 

nauczycielami przedszkola               

i szkoły 

 

Nauczycielki grup 

przedszkolnych, 

nauczyciele szkoły 

 

Przedszkole/ 

szkoła 

 

VI. Plan wycieczek przedszkolnych 

 

Tematyka wycieczek  Termin realizacji 

 

Wycieczki związane z realizacją podstawy 

programowej: 

 Wycieczka rekreacyjno – turystyczna do 

Tarnowa, Zalasowej  

 szkoła podstawowa, 

 biblioteka publiczna, 

 urzędy i zakłady użyteczności publicznej: 

straż pożarna, ośrodek zdrowia, poczta 

 GOK 

  

 

 

V/VI  

 

IX/X,  V/VI  

V  

IV/V 

X 

IV 

Wycieczki środowiskowe: 

 do parku, 

 do lasu, 

 do gospodarstwa, 

 na łąkę 

 nad rzekę 

  

IX-VI 

X, IV,V 

IV,V 

V 

III 

Miejsca pracy rodziców i znajomych: 

 sklep, 

 oczyszczalnia, 

 zakład fryzjerski, 

 kwiaciarnia 

  

III 

IV 

II 

IV/V 

 

 

 

VII. Harmonogram posiedzeń Zespołu Wychowawców Przedszkola  

 



Lp. Termin Tematyka  

 

1. 

 

 

Sierpień 

2016 

 

Organizacja roku szkolnego 2015/16, przedstawienie planu rocznego, 

przypomnienie obowiązków n-la  i przepisów bhp, przydział 

czynności dodatkowych, powołanie zespołu ds. ewaluacji                           

i metodycznego, harmonogram pracy nauczycieli 

 

2. 

 

Październi

k 2016 

 

Przedstawienie i omówienie wstępnej diagnozy gotowości szkolnej 

.Omówienie obserwacji wstępnej w poszczególnych grupach. 

Podsumowanie okresu adaptacyjnego. 

 

3. 

 

Styczeń/ 

luty 2017 

 

Podsumowanie pracy wychowawczo – dydaktycznej za I półrocze            

w poszczególnych grupach: ocena pracy przez poszczególne n-lki, 

analiza realizacji planu rocznego, wnioski do pracy w następnym 

półroczu. Spotkanie z n-lką kl. I – badanie losu absolwentów. 

 

6. 

 

Czerwiec 

2017 

 

Podsumowanie pracy wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczej                   

w roku szkolnym 2016/17 . 

 

             

                 

VIII. Przydział zadań dodatkowych oraz zajęć dodatkowych z dziećmi: 

 

 

Lp. Zadanie Nazwisko i imię  

1 
Opracowanie materiałów na stronę 

internetową Filus Katarzyna 

2 Kronika przedszkolna Pypeć Renata  

3 Korytarz – dekoracje,   Matuszewska Beata  

4 Informacje, ogłoszenia dla rodziców Ligęza Sylwia  

5 Protokolant Filus Katarzyna Górska Małgorzata 

Zajęcia dodatkowe bezpłatne i pomoc psychologiczno-pedagogiczna 



1. Religia Wajda Ewa  

2. Terapia logopedyczna Kurczab Anna  

3. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne 
K. Filus, S. Ligęza, B.Matuszewska,             

A. Kwiek  

 

X. Zespoły zadaniowe nauczycieli: 

  

Lp. Zespół Skład zespołu 

1. ds. wychowania Beata Matuszewska, Katarzyna Filus 

2. ds. edukacji Sylwia Ligęza, A. Kurczab 

3. ds. ewaluacji Alicja Kwiek, Małgorzata Górska 

4. ds. promocji Renata Pypeć, B. Kierońska  

 

 

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola zatwierdzony Uchwałą Rady  

Pedagogicznej nr ……… z dnia…………….. 
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ADAPTACYJNY  

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO  
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ROK SZK. 2016/17 

 

 



PROGRAM  ADAPTACYJNY 

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W GROMNIKU 

   

Będę przedszkolakiem! 

 

Podstawa prawna: 

 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) 

  

1. Charakterystyka programu: 

Przekroczenie przez dziecko progu przedszkola to przełomowy moment w jego życiu. 

Niezależnie od poziomu rozwoju dziecka, stanowi to wyzwanie dla niego samego, rodziców 

 i całego przedszkola. Zmiana dotychczasowego trybu życia, a przede wszystkim obecność 

nowych osób wywołują u dzieci napięcie emocjonalne i są przyczyną różnych form protestu  

i negatywnych reakcji. Takie reakcje mają największe nasilenie na początku roku 

przedszkolnego. Dzieci płaczą, bo muszą rozstać się z mamą, rodzice - bo muszą zostawić 

zapłakane dziecko wśród obcych ludzi i w obcym otoczeniu. Lęk i stres przed nieznanym 

wzbudza również wśród rodziców niepokój, czy ich dziecko da sobie radę w grupie 

rówieśniczej i czy jego poziom rozwojowy jest na  odpowiednim etapie.  Do przedszkola 

przychodzą dzieci z bardzo zróżnicowanym zasobem umiejętności samoobsługowych i nie 

jest to spowodowane ich poziomem rozwoju psychoruchowego, lecz systemem wychowania 

w rodzinie. Jednak przedszkole jest właściwym środowiskiem do uczenia życia dziecka  

w społeczności. Jest pojmowane jako środowisko edukacyjne stymulujące możliwości 

rozwojowe dziecka, wspomagające jego rozwój indywidualny i tworzące korzystne warunki 

dla wszechstronnego rozwoju. Dlatego istnieje konieczność podjęcia takich działań,  

które pozwoliłby pokonać lęki stres dzieci oraz wpłynąłby na wyrównanie, w miarę 

możliwości, poziomu rozwoju dzieci w sferze; motoryki, czynności samoobsługowych, 

zabawowych, rozwoju mowy, rozwoju umysłowego tj. uczuć i zachowań społecznych. 

           Program także skierowany jest na zadania związane z pomocą rodzicom, zmierzającą 

ku lepszemu poznaniu działalności i funkcji przedszkola, podnoszeniu wiedzy i kultury 

pedagogicznej, współdziałaniu razem z rodzicami, w zabawach i życiu przedszkola miedzy 

innymi poprzez kontakty indywidualne, zebrania i uczestnictwo w uroczystościach  

i imprezach organizowanych w przedszkolu. 



         Program został opracowany w oparciu o podstawę programową wychowania 

przedszkolnego i zawiera się 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) 

 Wspomaganie rozwoju mowy u dzieci (3) 

 Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują  

w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia (4) 

 Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności ruchowej dzieci. (5) 

 Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych (6) 

2. Cele główne programu adaptacyjnego: 

Ukierunkowane na dzieci: 

 Zaspakajanie podstawowej potrzeby psychicznej dzieci - poczucia bezpieczeństwa.  

 Adaptacja nowych dzieci do uczęszczania w mury przedszkola.  

 Pokonanie przez dzieci barier i stresów związanych z koniecznością przebywania  

w nowym otoczeniu i rozłąki z rodziną.  

 Wspomaganie dzieci w budowaniu pozytywnego obrazu siebie.  

 Nabywanie przez dzieci umiejętności dostosowanych do swoich możliwości 

rozwojowych 

Ukierunkowane na rodziców: 

 Zapoznanie rodziców ze sposobami przygotowania dzieci do pozostawienia ich  

w przedszkolu.  

 Zapoznanie rodziców z przedszkolem, jego funkcjami i zadaniami oraz umożliwianie 

uczestnictwa w codziennym życiu przedszkola. 

3. Cele operacyjne: 

 Zmniejszanie  napięcia i niepokoju związanego  z pozostaniem w nowym środowisku, 

jakim jest przedszkole,  

 Bezproblemowe rozstawanie się  z rodzicami, podczas przyprowadzania do 

przedszkola,  

 Przyzwyczajanie  się do przebywania z nowymi osobami w grupie, poznawanie ich 

imion,  

 Motywowanie dzieci do podejmowania działań i zachowań sprzyjających 

integrowaniu się z przedszkolem. 

 Nawiązywanie bliskiego kontaktu w relacjach: nauczyciel-dziecko, nauczyciel-rodzic 

 Poznawanie swojej sali, i jej wyposażenia, bezpieczne korzystanie z kącików zabaw,  

 Poznawanie  swojego  znaczka indywidualnego  i podejmowanie  prób globalnego 

rozpoznawania swojego imienia,  

 Poznawanie  głównych  pomieszczeń przedszkola, i korzystanie z nich,  

 Sprawne wykonywanie czynności samoobsługowych,  

 Stosowanie zwrotów y grzecznościowych,  



 Pokonywanie  lęku przed leżakowaniem, jedzeniem i wykonywaniem innych 

czynności z rozkładu dnia w przedszkolu,  

 Uczestniczenie  w zabawach z całą grupą i nauczycielem oraz z rodzicem,  

 Sprawne posługiwanie się  przyborami, zabawkami  i innymi pomocami 

 zgromadzonymi w kącikach zainteresowań,  

 Podejmowanie prób wypowiadania się na określony temat,  

 Rozwijanie  pozytywnej  samooceny  i poczucie własnej wartości,  

 Uczestniczenie y w uroczystościach i imprezach przedszkolnych. 

 Poznawanie  zasad funkcjonowania przedszkola,  

 Podejmowanie współpracy z przedszkolem, problemów 

 Poznawanie  podłoża  problemów adaptacyjnych dziecka i współdziałanie  w celu ich 

pokonania. 

 Przekazywanie rodzicom wiedzy w zakresie zaspokajania potrzeb dziecka jako 

warunku jego prawidłowego rozwoju. 

  Zapoznanie rodziców z bazą i zasobami przedszkola oraz organizacją pracy 

4. Metody: 

opis, metoda impresyjna, metoda ćwiczebna, klasyczna metoda problemowa, pokaz, metody 

realizacji zadań wytwórczych - klasyczny tok pracy, metoda ekspresyjna - drama, burza 

mózgów, opowiadanie 

5. Procedury osiągania celów: 

Prowadzenie zabaw z dziećmi, przy współudziale rodziców, wpływających na poznanie 

nowego otoczenia, działanie w nim, wyrażanie swoich emocji i uczuć oraz radzenia sobie  

z nimi. Zabawy te ułatwią integrację grupy, akceptację i rozumienie siebie i innych. 

Propozycja zabaw:  

 zabawy umożliwiające poznawanie i korzystanie z sali zabaw, łazienki, szatni, holu 

oraz ich wyposażenia,  

 zabawy pozwalające poznać swoje emocje, drama,  

 zabawy integracyjne, muzyczno- ruchowe 

 zabawy pozwalające poznać schemat  swojego  ciała i innych,  

 zabawy muzyczno-ruchowe i opowieści ruchowe,  

 zabawy słowne, opowiadania, bajki, teatrzyki, historyjki obrazkowe,  

 uroczystości przedszkolne,  

 zajęcia z rodzicami. 

Formy kontaktów z rodzicami:  

 rozmowy indywidualne,  

 zajęcia otwarte,  

 zebrania informacyjne,  

 gazetki i tablice edukacyjne,  

 strona internetowa przedszkola        

 uroczystości przedszkolne i festyn rodzinny 

 



6. Ewaluacja programu 

Ewaluacji programu dokonuje się w formie analizy ankiety adaptacyjnej dla rodziców, która 

pozwoli na uzyskanie opinii o wszystkich poczynionych oddziaływaniach adaptacyjnych 

przedszkola -  w jakim stopniu  wpłynęły na dziecko i jakie są oczekiwania i propozycje 

rodziców, co do innych rozwiązań i działań sprzyjających lepszej adaptacji dzieci  

w przedszkolu. Analiza realizacji programu wskaże dalsze kierunki pracy. 

  

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAM 

WYCHOWAWCZY 

 

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO  

W ZESPOLE SZKÓŁ W GROMNIKU 

 

 

 

 

 

 

ROK SZK. 2016/17 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAM WYCHOWAWCZY 

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W GROMNIKU 

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)          

Program wychowawczy Przedszkola Publicznego w Gromniku stworzony jest  

na bazie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Program ten opracowany 

został w wyniku diagnozy potrzeb przedszkola w zakresie działań wychowawczych. 

Wspomaga pracę nauczyciela i wspiera działania wychowawcze rodziców. 

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: 

 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) 

 Warunki realizacji 

 Programem wychowawczym objęte są dzieci przedszkolne. Zadania wychowawcze 

realizowane będą w sposób ciągły przez wszystkich nauczycieli poprzez odpowiedni dobór 

metod i form pracy, literaturę, pomoce dydaktyczne oraz stosowanie środków 

wychowawczych wzmacniających pozytywne zachowania dzieci. Nauczyciele będą 

współpracować z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. 

Dzieci  zaangażują się we wspólne tworzenie i przestrzeganie Kodeksu przedszkolaka.  

Pracownicy niepedagogiczni będą wspierać działania nauczycieli. 

Program obejmuje funkcjonowanie dziecka grupie w zakresie podstawowych dziedzin życia 

przedszkolnego: 

 samoobsługi i czynności higienicznych,  

 zabaw samorzutnych 

 zajęć i zabaw zorganizowanych, uroczystości 

 spożywania posiłków 

 spacerów, wycieczek, zabaw na powietrzu. 

W naszym Przedszkolu  

DZIECKO: 

1. Poznaje swoje prawa i obowiązki. 

2. Czuje się bezpieczne. 

3. Rozwija się twórczo i jest samodzielne. 

4. Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces. 

5. Uczy się dostrzegać swoje mocne strony. 

6. Buduje pozytywny obraz samego siebie. 

7. Jest świadome swojej przynależności narodowej. 

8. Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi. 

9. Osiąga gotowość szkolną na wysokim poziomie. 

W naszym Przedszkolu 

RODZICE: 

1. Uzyskują fachową pomoc pedagogiczną.  

2. Otrzymują  obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka. 

3. Mogą mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach na temat pracy przedszkola. 

4. Bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych. 

5. Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola. 

6. Czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach,  

7. Chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronna pomoc. 

8. Są partnerami w tworzeniu klimatu działalności kształcąco - wychowawczej  

 i zarządzania placówką. 



W naszym Przedszkolu 

NAUCZYCIELE: 

1. Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych 

placówki. 

2. Są aktywni i twórczy. 

3. Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym. 

4. Doskonalą swoją wiedzę i uzyskują nowe doświadczenia. 

5. Wykorzystują twórcze i aktywne metody, promując nowatorski styl pracy. 

6. Uzyskują  wyższe stopnie awansu zawodowego. 

7. Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują 

sympatyków i partnerów przedszkola. 

8. Monitorują efektywność własnej pracy. 

9. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. 

10. Prowadzą obserwację pedagogiczną i diagnozują rozwój dziecka.  

11. Dobierają metody wychowawcze i dydaktyczne, które wspomagają  indywidualny 

rozwój  dziecka. 

12. Proponują  rodzicom nowe formy współpracy. 

Cele ogólne: 

1. Kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania w grupie w oparciu  

o wzmocnienia pozytywne. 

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych  

i kulturalnych. 

3. Kształtowanie umiejętności zabawy i pracy w grupie w trakcie zajęć samorzutnych  

i zorganizowanych w przedszkolu i poza budynkiem przedszkolnym. 

4. Uczenie wzajemnej tolerancji, akceptacji, zrozumienia potrzeb i odrębności drugiego 

człowieka oraz rodziny, rozwijanie empatii. 

5. Wprowadzanie dziecka w świat wartości uniwersalnych: dobro, prawda, miłość, 

piękno, patriotyzm. 

6. Kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty – małej i wielkiej ojczyzny oraz 

tożsamości narodowej i regionalnej. 

7. Rozwijanie postaw prozdrowotnych. 

8. Wspieranie rodziców w ich działaniach wychowawczych. 

 

Metody: 

 Podające: opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca  

z obrazkiem. 

 Aktywizujące: drama, pedagogika zabawy, P. Dennisona, W. Sherborne, A. M. 

Kniessów. K. Orffa, R. Labana, M. Bogdanowicz, H. Tymichowej, E. Gruszczyk-

Kolczyńskiej. 

 Problemowe: gry dydaktyczne,  burza mózgów, inscenizacja, śniegowa kula 

 Praktyczne: ćwiczenia, gry dydaktyczne, zabawy intelektualne.  



Zadania: 

I. INTEGRACJA 

Przedszkole jest miejscem przyjaznego przebywania dzieci o różnym stopniu 

rozwoju. 

Cele szczegółowe: 

-  rozróżnianie pozytywnych i negatywnych form zachowania, 

- akceptowanie drugiego człowieka, 

- rozróżnianie dobra od zła, 

- przestrzeganie kompromisu w zabawie, 

- rozwiązywanie konfliktów, 

- pomaganie niepełnosprawnym i innym, 

- rozpoznawanie i nazywanie uczuć innych, 

- stosowanie się do umów ustalonych w grupie (Kodeksu  przedszkolaka), 

- kształtowanie samodzielności, 

- kształtowanie odporności emocjonalnej. 

Formy realizacji: 

- zabawy integracyjne, tematyczne, dydaktyczne, konstrukcyjne, ruchowe, 

- muzykoterapia, 

- formy teatralne, 

- literatura dla dzieci, 

- wystawki prac dziecięcych, 

- zajęcia otwarte, warsztaty dla rodziców, 

- relaksacja. 

II. OBYCZAJOWOŚĆ 

Przedszkole pomaga dostrzegać wokół siebie wartości ważne dla 

społeczeństwa.  

Cele szczegółowe: 

- kształtowanie poczucia przynależności do grupy, rodziny oraz wypełnianie obowiązków na 

ich rzecz, 

- dbanie o dobro własne i innych, 

- odczuwanie więzi z przedszkolem, domem rodzinnym i ojczyzną, 

- używanie form grzecznościowych, 

- kulturalne zachowywanie się w każdej sytuacji, 

- rozróżnianie pozytywnych i negatywnych form zachowania, 

- dostrzeganie odrębności innych i rozumienie ich potrzeb. 

Formy realizacji: 



- kronika przedszkolna, 

- uroczystości, 

- spotkania, 

- konkursy, 

- programy, 

- publikacje. 

Kodeks przedszkolaka. 

 Wspólnie i zgodnie bawię się z dziećmi. 

 Potrafię czekać na swoja 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. 

 Bawię się tak, aby nie powodować zagrożenia i przykrości innym. 

 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 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 



a)      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. 

b)     pielęgnacja zębów 

- do kubka wlewamy letnią wodę, 

- dwukrotnie 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. 

 

 c)      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 biegamy, 

- dzielimy się wszystkim, 

- mówimy umiarkowanym głosem, 

- gramy uczciwie, 

- nie bijemy innych, 

- sprzątamy po sobie, 

- nie niszczymy zabawek, 

- używamy zwrotów grzecznościowych. 

Reguły zachowań podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym 

- bezpiecznie korzystamy z urządzeń, 

- nie popychamy innych, 



- nie bijemy się, 

- pomagamy młodszym kolegom, 

- nie oddalamy się z terenu ogrodu, 

- 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. 

III. REGIONALIZM, PATRIOTYZM  

Przedszkole tworzy warunki sprzyjające uczestniczeniu dzieci w życiu rodziny, 

lokalnego środowiska oraz klimat miłości do małej i wielkiej ojczyzny. 

Cele szczegółowe: 

- wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną, 

- rozwijanie zainteresowania własną miejscowością i regionem, 

- wzmacnianie poczucia przynależności narodowej, historycznej, kulturowej, 

- uświadamianie oraz wpajanie szacunku dla kultury własnego narodu oraz jego dziedzictwa, 

- kształtowanie postaw otwartych, tolerancyjnych, nastawionych na różnorodność i akceptację    

innych kultur i narodów, 

- szanowanie praw człowieka. 

Formy realizacji: 

- zajęcia tematyczne, 

- spacery, 

- wycieczki, 

- spotkania z ciekawymi ludźmi, 

- konkursy tematyczne, 

- wystawy okolicznościowe, 

- uroczystości. 

Kodeks małego patrioty 

 Znam członków swojej rodziny. 

 Znam nazwę swojej miejscowości i uczestniczę w jej życiu. 

 Szanuję kulturę i tradycje narodowe. 



 Wiem, że mieszkam w Polsce i jestem Polakiem. 

 Znam hymn Polski i szanuję znaki narodowe. 

 Wiem, że Polska należy do Unii Europejskiej. 

 Wiem, ze wszyscy ludzie mają te same prawa.  

 IV. EKOLOGIA 

Przedszkole uczy kochać i chronić otaczającą go przyrodę. 

Cele szczegółowe: 

- kształtowanie opiekuńczej postawy dzieci wobec istot żywych i środowiska naturalnego, 

- ukazywanie walorów estetycznych przyrody i budzenie potrzeby zachowania jej piękna, 

- kształtowanie u dzieci poczucia odpowiedzialności za stan środowiska w swoim otoczeniu, 

- zachęcanie dzieci i ich rodziców do podejmowania konkretnych działań na rzecz przyrody 

ojczystej. 

Formy realizacji: 

- wycieczki, 

- spacery, 

- konkursy, 

- prace porządkowe, 

- doświadczenia, 

- obserwacje przyrodnicze, 

- eksperymenty, 

- akcje ekologiczne, 

- filmy. 

Kodeks małego ekologa 

 Nie  łamię gałęzi drzew i nie  depczę trawników. 

 Nie  śmiecę. 

 Nie  męczę zwierząt. 

 Sadzę drzewa i krzewy. 

 Opiekuję się zwierzętami. 

 Zwracam uwagę tym, którzy czynią krzywdę przyrodzie. 

 Rozpoznaję zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. 

 V. ZDROWIE 

Przedszkole rozwija umiejętności i nawyki oraz promuje zachowania, które 

pozwalają spojrzeć na zdrowie, jako wartość. 

Cele szczegółowe: 

- kształtowanie świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia, 

- nabywanie właściwych nawyków higienicznych, żywieniowych i aktywności ruchowej, 

- stwarzanie poczucia bezpieczeństwa własnego i innych, oraz życia w zgodzie ze 

środowiskiem naturalnym, 



- angażowanie rodziców w działalność prozdrowotną przedszkola. 

Formy realizacji: 

- zajęcia zorganizowane, 

- zabiegi higieniczne, 

- spacery, 

- wycieczki, 

- zawody sportowe, 

- konkursy i turnieje, 

Kodeks zdrowego przedszkolaka 

 Znam zasady dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo oraz je przestrzegam. 

 Chętnie korzystam z zabiegów higienicznych. 

 Spożywam zróżnicowane posiłki. 

 Czynnie spędzam wolny czas. 

 Rozumiem zasady sportowej rywalizacji. 

Ewaluacja 

1. Ewaluacji programu wychowawczego dokonuje się na półrocznej i rocznej radzie  

pedagogicznej 

2. W ewaluacji uwzględnia się opinię wychowanków, rodziców, nauczycieli, pracowników  

przedszkola, wytwory dzieci 

3. Sposoby ewaluacji: 

a) analiza dokumentów: 

-  Program wychowawczy, 

-  plany miesięczne poszczególnych grup, 

-  arkusze obserwacji, dzienniki, 

 

b) ankiety, 

c) wytwory dzieci. 
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PROGRAM  PROFILAKTYCZNY 

PRZEDSZKOLA  PUBLICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W GROMNIKU 

  

Podstawa prawna: 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 

2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. 

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572  z późn. zm.) 

4. 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 2009 r. Nr 4, poz 17) 

5. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie 

dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego  

i programów  nauczania oraz dopuszczania do użytku podręczników ( Dz. U. Nr 89. 

poz. 730) 

Charakterystyka programu: 

            Profilaktyka, to proces wspierania dziecka w radzeniu sobie z trudnościami 

zagrażającymi rozwojowi oraz eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu. 

     Program profilaktyczny przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym.  Ma on na 

celu tworzyć warunki do kształtowania postaw i wartości, ułatwiać dzieciom dokonywanie 

wyborów, mających znaczenie dla ich obecnego i przyszłego życia, uświadamiać dzieciom 

zagrożenia, które mogą wystąpić w przedszkolu, domu, na drodze oraz ograniczyć liczbę 

niebezpiecznych zdarzeń  z  udziałem  dzieci.  Przygotować  dzieci  do tego, by potrafiły 

współżyć z innymi, poznawać zasady dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo 

w sytuacjach. takich, że będą mogły się nauczyć, jak radzić sobie z trudnościami a w okresie 

dorastania i dorosłości, lepiej radzić sobie z problemami i kryzysami. Promować i kształtować 

zdrowy styl życia. 

Program  profilaktyczny  jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego          

i zawarty w następujących obszarach: 

 Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi 

i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. (1) 

 Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. 

Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku. (2) 

 Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. (5) 

 Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych (6) 



 Pomaganie  dzieciom  w  rozumieniu  istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu 

zagrożeń (11) 

Warunki realizacji programu: 

            Program można realizować przez cały rok szkolny, przez wszystkie nauczycielki 

oddziałów samodzielnie lub z pomocą policjanta, strażaka, lekarza, pielęgniarki, ratownika 

medycznego itp. Realizacja programu wymaga także wykorzystywania różnorakich środków 

dydaktycznych wspomagających proces rozwoju dziecka, zorganizowanie wycieczek i wyjść 

poza teren przedszkola, wdrożenia wszystkich pracowników przedszkola do realizacji 

programu i współpracy z rodzicami. 

Program profilaktyczny wskazuje dzieciom: 
1. Jak określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać. 

2. Jak mówić to, co chce się powiedzieć. 

3. Jak słuchać uważnie. 

4. Jak prosić o pomoc. 

5. Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie. 

6. Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem. 

7. Jak mówić przepraszam. 

8. Jak radzić sobie z prześladowaniem. 

9. Jak rozwiązywać konflikty. 

10. Jak adaptować się do nowych sytuacji. 

11. Jak pomagać innym. 

12. Jak rozpoznawać  zagrożenie. 

13. Jak mówić „nie". 

Cele ogólne: 

 Promocja zdrowego stylu życia. 

 Tworzenie warunków sprzyjających  własnemu bezpieczeństwu. 

 Kształtowanie postaw i umiejętności niezbędnych do podejmowania właściwych 

wyborów życiowych. 

 Kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju. 

 Tworzenie warunków do właściwej współpracy nauczycieli, rodziców, 

wychowanków.  

Cele szczegółowe: 

 Kształtowanie u dzieci świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania 

zdrowia. 

 Nabywanie przez dzieci właściwych nawyków higienicznych, żywieniowych. 

 Rozwijanie aktywności ruchowej. 

 Przestrzeganie zasad bezpiecznych zabaw ruchowych, poruszania się w grupie, na 

wycieczkach, spacerach. 

 Świadome unikanie niebezpiecznych sytuacji i zagrożeń na drodze i wynikających 

z: przypadkowych spotkań z nieznajomymi, zabaw zapałkami, spożywania lekarstw,  

środków chemicznych,  nieznanych roślin, zbliżania się do zwierząt,  

 Wzmacnianie poczucia wartości i budowanie pozytywnego obrazu siebie. 

 Wskazywanie właściwych rozwiązań w różnych sytuacjach życiowych. 



 Radzenie sobie w sytuacjach zetknięcia się z  przemocą i uzależnieniami. 

 Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów z  rówieśnikami.   

Zadania  

I. Promocja zdrowia, zdrowego żywienia i zdrowych nawyków,  

1.  Zdrowy styl odżywiania. 

2.  Estetyka i higiena przygotowywania i spożywania posiłków. 

3.  Higiena osobista. 

4.  Higiena otoczenia. 

Oczekiwane efekty: 

Dziecko: 

- rozróżnia prawidłowe odżywianie od nieprawidłowego, 

- zna produkty, które maja duże wartości odżywcze, 

- rozumie strukturę żywienia wynikającą z piramidy zdrowia, 

- wie, że podczas przygotowywania posiłków należy zachować szczególną czystość, 

- potrafi nakryć do stołu, 

- umie kulturalnie zachować się przy stole, 

- dba o czystość swojego ciała, włosy, paznokcie, ubiór, zdrowe zęby i narządy zmysłów, 

- zna i używa przybory toaletowe, 

- rozumie przyczyny chorób zakaźnych, 

- wie, jak ubrać się do warunków atmosferycznych, 

- wie, dlaczego należy przebywać na świeżym powietrzu, 

- zachowuje ład i porządek w swoim otoczeniu. 

 

II. Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu, w domu i na drodze. 

 

1. Bezpieczeństwo podczas zabaw. 

2. Bezpieczna droga do przedszkola. 

3. Udzielanie pierwszej pomocy. 

4. Zachowanie ostrożności wobec zwierząt, przedmiotów, roślin, lekarstw i środków 

chemicznych. 

5. Kontakty z nieznajomymi. 

6. Profilaktyka przeciwpożarowa. 

 Oczekiwane efekty: 

Dziecko: 

- zna zasady współżycia w zespole, 

- korzysta z zabawek, przyborów  i sprzętu  zgodnie z ustalonymi regułami, 



- samodzielnie ocenia własne zachowania i innych pod względem bezpieczeństwa, 

- zna podstawowe zasady ruchu drogowego, zna niektóre znaki drogowe, 

- wie, do kogo zwrócić się w sytuacjach zagrożenia, 

- zna numery alarmowe, 

- potrafi przybrać obronną postawę przed atakiem psa,  nie drażni zwierząt, 

- nie bawi się lekarstwami i  środkami chemicznymi, 

- nie zrywa nieznanych owoców i grzybów, 

- wie, jak należy zachować się w kontaktach z nieznajomymi, potrafi odmówić, 

- wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia pożarem. 

III. Nałogi i ich skutki 

1. Alkohol. 

2. Nikotyna. 

3. Narkotyki. 

4. Komputer i telewizja. 

Oczekiwane efekty: 

Dziecko: 

- wie jakie uboczne skutki ma alkohol, papierosy i narkotyki 

- rozumie zakaz spożywania tych używek, 

- jest asertywne, 

- zna zagrożenia wynikające z korzystania z telewizji i internetu. 

IV. Aktywność ruchowa z profilaktyka wad postawy. 

1. Gry i zabawy sprawnościowe. 

2. Rekreacja i wypoczynek.  

Oczekiwane efekty: 

Dziecko: 

-  rozumie znaczenie uprawiania sportu dla zdrowia, 

- potrafi nazwać części swojego ciała, 

- umie utrzymywać prawidłowa postawę ciała, 

- rozumie niekorzystny wpływ nadmiernego korzystania z telewizora i komputera, 

- aktywnie wypoczywa. 

V. Akceptacja innych. 

1. Nawiązywanie więzi. 

2. Tolerancja osób niepełnosprawnych. 

3. Radzenie sobie z emocjami. 

Oczekiwane efekty: 

Dziecko: 



- potrafi okazywać uczucia przyjaźni, sympatii , empatii, 

 - umie jasno sformułować opinie, prośbę; oraz porozumiewać się bez słów, 

 - pomaga innym kolegom i koleżankom w ich problemach, 

- pokonuje uprzedzenia wobec osób chorych i niepełnosprawnych, 

- jest gotowe nieść pomoc osobom słabszym,  niepełnosprawnym i potrzebującym, 

- zna, rozumie, wyraża emocje i potrafi o nich opowiedzieć, 

- wie, jak można radzić sobie w trudnych sytuacjach, 

- potrafi opanować w niektórych sytuacjach negatywne emocje. 

VI. Środowisko wokół nas 

1. Zanieczyszczenia wody, gleby, powietrza. 

2. Działania proekologiczne. 

Oczekiwane efekty: 

Dziecko: 

- wie jak chronić środowisko przed zanieczyszczeniem 

- jest wrażliwe na przejawy niszczenia przyrody najbliższej okolicy, 

- zna skutki skażenia wody, gleby i powietrza, 

- bierze udział w akcjach proekologicznych, 

- potrafi segregować odpady. 

Metody realizacji programu : 

- podające: opowiadanie, pogadanka, opis, objaśnienie, historyjka obrazkowa, wiersze,   

piosenki, praca z obrazkiem, 

- problemowe: gry dydaktyczne, doświadczenia, 

- aktywizujące: drama, burza mózgów, Orffa, Labana, Sherborne, pedagogika zabawy, 

   kinezjologia edukacyjna, 

- praktyczne: pokaz, ćwiczenia, trening, prace plastyczne, wystawki, gry i zabawy   ruchowe,  

zabawy relaksacyjne, konkursy, spotkania, degustacje. 

Formy realizacji  programu: 

-  praca indywidualna, 

-  zabawy oraz inne rodzaje działalności dzieci pozwalające na rozwijanie własnej inicjatywy, 

-  czynności samoobsługowe, 

-  prace użyteczne, 

-  spacery, wycieczki, 

-  zajęcia zorganizowane, 

-  uroczystości przedszkolne, 

-  konkursy, turnieje. 

Ewaluacja programu: 



Oceny efektów realizacji „Programu profilaktycznego”, obok bieżącego monitorowania, 

dokonuje się na półrocznej i końcowej radzie pedagogicznej. Podstawę dla formułowania 

oceny realizacji programu będą stanowiły: 

 wnioski z obserwacji zachowań dzieci, 

 rozmowy z rodzicami, 

 rozmowy z nauczycielami, 

 analiza dokumentów - dziennik, plany miesięczne, wytwory dzieci, osiągnięcia  

w konkursach, 

 analiza ankiet. 

  

  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


