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Charakterystyka programu       

     
 Program wychowawczy Publicznego Przedszkola w Żeliszowie opracowano                                                                 
na  na bazie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, ankiet przeprowadzonych wśród rodziców, 
rozmów z dziećmi oraz własnych doświadczeń i obserwacji nauczycieli. Poza edukacją i wychowaniem, przedszkole  
prowadzi działania profilaktyczne, tzn. zapewniające dzieciom zdrowie i bezpieczeństwo w każdym podejmowanym 
działaniu. Wiek przedszkolny to specyficzny okres w życiu dziecka, mający istotny wpływ na zmiany zachodzące w 
jego indywidualnym rozwoju. Działaniem profilaktycznym będzie zatem każde pozytywne oddziaływanie 
pedagogiczne, utrwalające wartościowe cechy, a zapobiegające powstawaniu tych niepożądanych.  
 
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.  
 
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.  
 
 

 
 
Cele programu wychowawczego 

1. Kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania w grupie w oparciu o wzmocnienia pozytywne. 
2. Gotowość do radzenia sobie z trudnościami wieku dziecięcego.  
3. Wzmacnianie poczucia wartości.  
4. Budowa pozytywnego obrazu siebie. 
5. Uczenie porozumiewania się oraz rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. 
6. Modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań bez stosowania różnorodnych form przemocy. 
7. Wskazanie właściwych rozwiązań w różnych sytuacjach życiowych: jak kontrolować i opanować swoje emocje. 
8. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów.  
9. Kształtowanie nawyków kulturalnych ( zwroty grzecznościowe). 

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

i zorganizowanych w przedszkolu i poza budynkiem przedszkolnym. 
11. Uczenie wzajemnej tolerancji, akceptacji, zrozumienia potrzeb i odrębności drugiego człowieka , rozwijanie 

empatii. 



12. Wprowadzanie dziecka w świat wartości uniwersalnych: dobro, prawda, miłość.  
13. Wspieranie rodziców w ich działaniach wychowawczych. 
14. Rozróżnianie dobra od zła. 
15. Zdawanie sobie sprawy z niebezpieczeństwa wynikającego z niewłaściwego postępowania- stosowanie się do 

poleceń rodziców. 
16. Nabycie umiejętności radzenia sobie z własnymi porażkami. 

Kryteria sukcesu: 
Dziecko: 

 
 
1. Umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi normami. 
2. Umiejętność obcowania z innymi ludźmi. 
3. Rozumie i przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie. 
4. Potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych. 
5. Radzi sobie w trudnych sytuacjach – sytuacje konfliktowe. 
6. Nie jest podatne na wpływ reklam. 
7. Zna swoje prawa i obowiązki. 
8. Potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje. 
9. Rozumie swoje prawo do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach. 
10. Ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości. 
11. Potrafi cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy innych, umie z godnością przyjmować porażki. 
12. Ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności. 
 
 
Metody 
 

- podająca: opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z obrazkiem; 
- programowane: z użyciem np. komputera i projektora; 
- eksponujące: film; 
- aktywizujące: drama, pedagogika zabawy, P. Dennisona, W. Sherbore, A. M. Kniessów, K. Orffa, R. Labana, 

M. Bogdanowicz, E. Gruszczyk- Kolczyńskiej; 
- problemowe: gry dydaktyczne, burza mózgów, inscenizacja, dyskusja; 
- praktyczne: ćwiczenia, gry dydaktyczne, pokaz, spotkania, wycieczki. 
 
 
Formy realizacji 
 
- uroczystości, spotkania, konkursy, koncerty, literatura dla dzieci, formy teatralne, zabawy tematyczne, spacery 

i wycieczki, imprezy, prace porządkowe, prace hodowlane, obserwacje, filmy edukacyjne itd. 
 
 
      Charakterystyka bloków tematycznych 
 

 

Lp. Blok 
tematyczny 

Normy postępowania Zadania szczegółowe 
 

1.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bądź kulturalny. 

Używaj form grzecznościowych: 
- proszę, dziękuję, przepraszam, 
dzień dobry, do widzenia itd.; 
 
- nie mów z pełnymi ustami; 
 
- pamiętaj o kulturalnym 
zachowaniu się w trakcie powitań i 
pożegnań;  
 
- bądź miły dla innych osób; 

 - samodzielne podejmowanie prostych zadań i 
obowiązków w domu i w przedszkolu; 
 
- uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych członków 
rodziny – spokojne i ciche zachowanie się, gdy inni 
odpoczywają, opiekowanie się słabszymi; 
 
- uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w 
określonych sytuacjach; 
 
- dostarczanie dzieciom wzorców właściwego 



 
- dbaj o porządek wokół siebie; 
 
- słuchaj, kiedy inni mówią, mów, 
kiedy inni słuchają. 

    

zachowania się;  
 
- utrwalenie nawyków kulturalnego zachowania się w 
miejscach publicznych; 
 
- poszanowanie własności wytworów pracy kolegów; 
 
- uczenie się mówienia miłych słów oraz dziękowania 
innym za te słowa; 
 
- opanowanie umiejętności kulturalnego jedzenia.  
                   

2.  
 
 
 
 
 
 
 
Kontroluj swoje 
zachowanie. 

- unikaj krzyku,  kłótliwości; 
 
- przestrzegaj zawartych umów, 
 reguł; 
 
-oceniaj zachowanie, a nie osoby; 
 
-wyrażaj swoje emocje w sposób 
kontrolowany; 
 
- staraj się opanować emocje; 
 
-korzystaj z pomocy dorosłych w     w 
trudnych sytuacjach; 
 
-wystrzegaj się kłamstwa; 
 
- odróżniaj dobro od zła; 
 
- mów o swoich uczuciach; 
- dziel się zabawkami; 
 
- naucz się z godnością  
przyjmować porażki; 
 
- stosuj się do poleceń rodziców; 
 
-nie bądź podatne na wpływ reklam; 
 
-ciesz się ze swoich sukcesów 
i akceptuj porażkę. 

 

- ustalenie reguł i norm życia w grupie, przestrzeganie 
ich: 
 
- zgodnego zachowania się podczas zabaw, spacerów, 
wycieczek, podczas jazdy samochodem itp.; 
 
- korzystanie ze sprzętu i zabawek, mądrego 
rozwiązywania konfliktów; 
 
- porozumiewania się  umiarkowanym głosem; 
 
- ponoszenia konsekwencji łamania zawartych umów; 
 
- reagowanie na umówione sygnały;  
 
- zapoznanie z bezpiecznymi  sposobami rozładowania 
emocji (np. gryzmolenie po kartce, zagniatanie lub 
darcie papieru); 
 
- poznawanie wzorców właściwego zachowania; 
- uczenie właściwego przyjmowania pochwał i krytyki;  
 
- udział w inscenizacjach dziecięcych z wykorzystanie 
literatury, rozróżnianie prawdy, fałszu, fantazji, 
kłamstwa w utworach literackich; 
 
- podejmowanie próby oceny postępowania bohaterów 
bajek i opowiadań; 
 
- układanie zakończeń historyjek obrazkowych, 
przewidywanie skutków złego postępowania; 
 
- rozumienie konsekwencji kłamstwa dla siebie i 
innych; 
- systematyczne prowadzenie rozmów, wyjaśnień , 
wymiany zdań i przedstawienie argumentów 
dotyczących własnych ocen i odczuć, liczenie się z 
odczuciami innych; 
 
- uczenie się mówienia o rzeczach miłych, wyrażanie 
dezaprobaty dla zachowań negatywnych; 
 
- współdziałanie z dorosłymi: właściwe odnoszenie się 
do rodziców i stosowanie się o ich poleceń. 

 
 



 
3.  

 
 
 
 
 
 
Bądź koleżeński 
 

- zgodnie baw się z kolegami;  
 
- szanuj cudzą własność;   
 
- dziel się z innymi tym, co masz; 
 
- nie wyrządzaj krzywdy innym; 
 
- nie rób drugiemu, co tobie niemiłe 
(nie wyśmiewaj się, nie 
przedrzeźniaj;   
 
- pomagaj tym, którzy tej pomocy 
potrzebują. 
 
 

-  zawieranie umów z dziećmi dotyczących właściwego    
zachowania w przedszkolu, konsekwentne ich 
przestrzeganie; 
 
- interesowanie się wytworami swoich kolegów, 
dostrzeganie wysiłku włożonego w ich powstanie; 
 
- rozumienie, że inni mają takie same potrzeby jak ja; 
 
- uczenie się właściwego zachowania się podczas 
rozwiązywania konfliktu – używanie zwrotów 
grzecznościowych,  korzystanie z pomocy nauczyciela; 
 
- słuchanie kolegów pełniących dyżur w grupie, 
podporządkowanie się ich poleceniom; 
 
- dostrzeganie i przeciwstawianie się przejawom  
samolubstwa, przezywanie, dokuczania; 
 
- sprawianie radości innym dzieciom, składanie życzeń 
imieninowych, urodzinowych, wykonywanie dla nich 
upominków; 
 
- opiekowanie się innymi kolegami oraz tymi, którzy tej 
pomocy potrzebują. 
 

 
 
 
     Ewaluacja  programu 
 
Ewaluacji programu wychowawczego dokonuje się na  koniec roku szkolnego. 
Sposoby ewaluacji: zapisy w dziennikach zajęć; plany miesięczne poszczególnych grup; arkusze obserwacji; prace     
plastyczne.  
 

 

 
 
Uchwalony przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w dniu  13 września 2016 r. 
 
 
 
 
 
   Uchwalony przez Radę Rodziców    w dniu   14 września 2016 r.      
 
                            


