PROGRAM WYCHOWAWCZY
Przedszkola nr 2
im. Misia Uszatka w Trzemesznie

Miś Uszatek dobrze wie,
co jest dobre, a co złe
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I. WSTĘP
Świat dziecka rozszerza się poprzez kontakty z ludźmi, urozmaicone sytuacje. Każde doświadczenie wywołuje w dziecku jakieś uczucia,
pozostawiając ślad w psychice. Podczas zdobywania takich doświadczeń dziecko poznaje niektóre normy postępowania w stosunku do ludzi,
rzeczy i zjawisk. Najważniejsze dla niego i najbardziej trwałe motywy postępowania kształtują się poprzez praktyczne doświadczenia.
Nauczyciel ma pozytywny wpływ na kształtowanie postawy społeczno-moralnej dziecka i tworzy warunki do kreowania jego aktywności
społecznej. Kształtuje pozytywne nastawienie do otaczającego świata organizując z tym światem kontakt i możliwość doświadczania różnych
sytuacji. Staną się one podstawą do ekspresji przeżyć dziecka.
Dziecko w wieku przedszkolnym cechuje bogactwo i zróżnicowanie życia uczuciowego. W tym wieku nie potrafi ono jeszcze stłumić
i opanować swoich emocji i uczuć. W miarę rozwoju poszerza się zakres doświadczeń dziecka. Nie zawsze są to doświadczenia przyjemne
i pozytywne. Także nie zawsze łagodnie odbywa się wchodzenie w grupę społeczną. Realizacja tego programu ma ów kontakt ułatwić.
Najwcześniejsze doświadczenia emocjonalne, przewaga uczuć pozytywnych lub negatywnych mają znaczący wpływ na rozwój
emocjonalny dziecka. Aby mogło ono w wieku dorosłym postrzegać i przeżywać świat w kategoriach pozytywnych, już od najmłodszych lat
należy kierować jego doświadczeniami tak, aby odczuwało sukcesy, było wrażliwe na piękno, aby miało przyjaciół i bliskich z którymi będzie
czuło bezpieczeństwo i ciepło na co dzień.
Z bagażem pozytywnych doświadczeń dziecku łatwiej będzie pokonywać codzienne przykrości, niepowodzenia, rozwiązywać problemy
oraz wyrażać samego siebie.
II. PODSTAWY PRAWNE:
 ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016 r., poz. 895)
 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów
wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytków podręczników (Dz. U. Nr. 89, poz. 730)
 konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
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„Dzieci mają wręcz cudowną moc, aby zmieniać się
we wszystko, w co tylko zapragną.”
- Jean Cocteau –
III. ZAŁOŻENIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO PRZEDSZKOLA
Program wychowawczy przedszkola powstał dzięki doświadczeniom wielu nauczycielek pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym.
Na jego tworzenie mieli również duży wpływ rodzice. Dzięki ich sugestiom, oraz wnioskom z działań wychowawczych domu i rodziny,
w programie znalazły się wartości szczególnie ważne dla rodziców, takie jak m.in. pielęgnowania tradycji rodzinnych, zwracanie uwagi na dobre
maniery, zachowanie przy stole itp.
Główną inspiracją była jednak obserwacja zachowania dzieci w różnych sytuacjach, często nowych, nieznanych. Wynika z niej, że dzieci
w wieku przedszkolnym nie potrafią jeszcze same rozwiązywać konfliktów w kontaktach interpersonalnych, często kierują się impulsywnymi
emocjami.
Do głównych założeń programu należą:
 nabywanie umiejętności rozumienia siebie i innych, oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 obserwowanie, naśladowanie przez dzieci rówieśników i dorosłych z otoczenia,
 dokonywanie oceny zachowań innych oraz ustosunkowanie się emocjonalnie do nich,
 kierowanie doświadczeniami i kreowanie przez nauczyciela sytuacji edukacyjnych, sprzyjających kształtowaniu pozytywnego,
optymistycznego spojrzenia dziecka na świat oraz budowaniu obrazu samego siebie jako składnika osobowości człowieka,
 zapoznanie z regułami życia w grupie, wdrażanie do samodzielności i umiejętności współżycia i współdziałania z innymi,
 zapoznanie dziecka z prawami i obowiązkami, systemem wartości moralnych,
 integracja dzieci, nauczycieli i przedstawicieli rodziny we wspólnych zajęciach jako pomoc w porozumiewaniu się lepszym wzajemnym
poznaniu,
 poznawanie swojego najbliższego otoczenia oraz ojczyzny.
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1.

Misja i wizja przedszkola

Nasza WIZJA brzmi:
„Tworzymy przedszkole, do którego wszyscy przychodzą z radością”
 wszyscy czujemy się współodpowiedzialni za tworzenie wizerunku przedszkola,
 nasze działania ukierunkowane są na rozwój dziecka, jego potrzeby i możliwości,
 rodzice aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola,
 wspomagamy rodziców w wychowywaniu ich dzieci,
 doświadczona kadra pedagogiczna z dużym zaangażowaniem czuwa nad prawidłowym rozwojem każdego dziecka, stosując różnorodne
metody wychowania i nauczania,
 respektujemy prawa dziecka.
Naszą MISJĄ stały się stwierdzenia:
1. Najważniejszą wartością jest DZIECKO.
2. Dbamy o dobre samopoczucie i bezpieczeństwo DZIECKA.
3. Dostrzegamy trudności DZIECKA i poprzez własne opanowanie i spokój pomagamy mu je przezwyciężyć.
4. Zachęcamy DZIECKO do tworzenia i przestrzegania zasad postępowania, by czuło się doceniane i szanowane oraz otoczone miłością
i tolerancją.
5. Każde DZIECKO ma prawo do indywidualnego tempa rozwoju i my to rozumiemy.
6. Dbamy o utrzymanie stałego kontaktu z rodzicami. Naszym wspólnym celem jest dobro DZIECKA.
Wspólnie dążyliśmy do tego, by stać się przedszkolem otwartym, które działa po to, aby:
 nasze dzieci były przygotowane do życia psychospołecznego,
 rodzice darzyli nas zaufaniem i mogli liczyć na wsparcie w wychowywaniu dzieci na gruncie uniwersalnego systemu wartości,
 pracownicy mieli satysfakcję z wykonywanej pracy,
 przedszkole cieszyło się uznaniem w środowisku.
5

Staramy się zawsze pamiętać, że rodzice powierzają nam największy skarb i nie możemy zawieść ich zaufania. Musimy dbać o naszych klientów
– do dobrego przedszkola chętnie będą zgłaszać się rodzice. Praca w przedszkolu o niskiej jakości jest nie tylko bezowocna ale i frustrująca.
2.

Sylwetka absolwenta przedszkola

Nasz absolwent:
− jest dojrzały do podjęcia nauki w szkole, zainteresowany czytaniem i pisaniem,
− wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,
− jest aktywny, twórczy i w miarę samodzielny,
− umie wyrażać i kontrolować swoje emocje,
− potrafi radzić sobie w nowych i trudnych sytuacjach,
− umie pogodzić się z porażką oraz cieszyć się z osiągniętego sukcesu,
− przestrzega ustalonych norm i zasad obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych,
− odróżnia dobro od zła,
− przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny oraz dba o kulturę osobistą,
− dba o własne zdrowie i sprawność fizyczną, chętnie uczestniczy w grach i zabawach ruchowych,
− ma pozytywny obraz samego siebie,
− jest wrażliwy estetycznie, wykazuje zainteresowanie sztuką,
− ma określoną wiedzę o środowisku społecznym i przyrodniczym oraz o najbliższym otoczeniu i rozumie, co znaczy ochrona jego
zasobów,
− jest tolerancyjny i wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa,
− zna symbole narodowe, ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.
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IV. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
1. CELE PROGRAMU:
CEL NADRZĘDNY:
Uczenie dziecka pozytywnego stosunku do otaczającego go świata i stwarzanie warunków do jego pełnego rozwoju osobowego, zgodnego
z wrodzonym potencjałem i możliwościami, w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
 stwarzanie sytuacji pozwalających dzieciom na rozwijanie posiadanych zdolności i odkrywanie nowych talentów i zainteresowań,
 kształtowanie podstawowych powinności moralnych np.: życzliwości, tolerancji, uczciwości, sprawiedliwości, odpowiedzialności oraz
podporządkowaniu się ustalonym zasadom i regułom,
 tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta,
 rozwijanie umiejętności polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu oraz konieczności ponoszenia
konsekwencji swoich czynów,
 poznawanie siebie i innych, wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości,
 rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra i zła,
 uświadomienie złożoności otaczającego świata i czyhających zagrożeń,
 nabywanie umiejętności dbania o dobre samopoczucie i zdrowie swoje i innych,
 uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków,
 budowanie klimatu wzajemnego zaufania i sympatii pomiędzy dzieckiem – nauczycielem – rodzicem.
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2. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW I SPODZIEWANE EFEKTY:
W stosunku do dziecka:
 stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających wykorzystaniu w działaniach zdobytej wiedzy i przeżyć emocjonalnych,
 rozwijanie postawy otwartej, samodzielnej, przystosowanej do społecznych uwarunkowań otoczenia,
 kontynuacja działań poprzez wszystkie lata pobytu w przedszkolu, we współpracy z innymi nauczycielami.
Metody:
 aktywna praca z działaniem dzieci,
 elementy dramy, pantomimy,
 mediacje,
 słowno-oglądowe
W stosunku do rodziców:
 prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców,
 udział rodziców i dziadków w uroczystościach przedszkolnych,
 udział rodziców w festynie rodzinnym,
 podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców poprzez udostępnienie i omawianie wybranych lektur psychologiczno-pedagogicznych.
Kryteria sukcesu:
Dziecko:
1. Dostrzega i rozumie potrzeby innych, akceptuje ich odrębność.
2. Rozumie i przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie.
3. Potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych.
4. Ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności.
5. Potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje.
8

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Szanuje wolność innych, cudze zdanie.
Wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania, a także dostrzega je u innych.
Rozumie znaczenie dialogu w rozwiązywaniu sporów, potrafi argumentować swoje racje, oceny i odczucia.
Zna i kultywuje tradycje rodzinne, lokalne, regionalne, narodowe.
Ma świadomość przynależności narodowej: rozpoznaje godło i barwy narodowe, rozumie pojęcie ojczyzna.
Rozumie konieczność przestrzegania zasad zgodnego współżycia ze światem przyrody, przejawia postawy proekologiczne.
Rozumie potrzebę stosowania profilaktyki prozdrowotnej.
Zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych, potrafi unikać zagrożeń.
Umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętym powszechnie kanonem norm społecznych.
Zna swoje prawa i obowiązki.
Szanuje wartości: prawdę, dobroć, piękno, sprawiedliwość, uczciwość, życzliwość, szacunek, wyrozumiałość.
Rozumie swoje prawo do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach.
Ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości decydujące o doprowadzeniu do końca rozpoczętej pracy.
Potrafi cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy innych, umie z godnością przyjmować porażki.
Interesuje się otaczającym światem, poszukuje odpowiedzi na nurtujące pytania.

ZADANIA GŁÓWNE PROGRAMU:
I.
Bądź kulturalny i koleżeński.
II.
Kontroluj swoje zachowanie.
III.
Dbaj o swoje bezpieczeństwo i zdrowie.
IV.
Poznaj swoje tradycje rodzinne, regionalne i narodowe.
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V. MATERIAŁ EDUKACYJNY

Lp.

I.

Zadania
główne

Bądź
kulturalny

Normy postępowania

- używaj form grzecznościowych:
proszę, dziękuję, przepraszam
- nie mów z pełnymi ustami,
- okazuj
szacunek
dorosłym,
starszym osobom,
- pamiętaj
o
kulturalnym
zachowaniu w trakcie powitań
i pożegnań (dzień dobry, do
widzenia)
- bądź miły dla innych osób
(kolegów i dorosłych),
- dbaj o porządek wokół siebie (nie
śmieć, sprzątaj po zabawie),
- słuchaj kiedy inni mówią, mów
kiedy inni słuchają.

Przykładowa literatura
z zakresu twórczości
Cz. Janczarskiego, do
wykorzystania podczas
realizacji programu
samodzielne podejmowanie prostych obowiązków - Naprawimy misia.
w domu i w przedszkolu - sprzątanie swoich - Piękne zwyczaje.
zabawek, układanie książek, opieka nad swoim - Dziwne sprawy.
zwierzakiem,
- Nowi znajomi.
uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych członków
rodziny - spokojne i ciche zachowanie podczas gdy
inni odpoczywają, opiekowanie się osobami chorymi,
starszymi,
uczenie się używania zwrotów grzecznościowych
w określonych sytuacjach (dzień dobry, do widzenia,
proszę, dziękuję, przepraszam),
dostarczenie
dzieciom
wzorców
właściwego
zachowania się (postawa nauczycielki, postacie
z literatury, itp.),
utrwalenie nawyków kulturalnego zachowania się
w miejscach publicznych (w sklepie, autobusie, kinie),
poszanowanie własności i wytworów pracy kolegów
uczenie się mówienia miłych słów oraz dziękowania
innym za te słowa,
rozmawianie z dziećmi na temat prostych przepisów
savoir-vivreu stosowanie ich w sytuacjach
codziennych
szanowanie wspólnych zabawek i odkładanie ich na
Zadania szczegółowe

-

-

-

-

-

-
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wyznaczone miejsce,
- opanowanie umiejętności kulturalnego jedzenia (np.:
nie mówienie z pełnymi ustami, używanie serwetki,
odchylanie talerza od siebie itp.)
- przyzwyczajanie dzieci do przestrzegania zasad
dotyczących utrzymywania porządku i szanowania
zieleni w najbliższym otoczeniu (papierki wrzucamy
do kosza, nie depczemy trawników i skwerków, nie
niszczymy drzew , krzewów).
II.

Bądź
koleżeński

zgodnie bawi się z kolegami,
- zawieranie umów z dziećmi dotyczących właściwego
szanuj cudzą własność,
zachowania w przedszkolu (kodeks zachowań),
dziel się z innymi tym co masz,
konsekwentne ich przestrzeganie,
nie wyrządzaj krzywdy innym,
- interesowanie się wytworami swoich kolegów,
nie rób drugiemu co tobie nie miłe
dostrzeganie wysiłku włożonego w ich powstanie,
(nie wyśmiewaj się, nie krytykuj,
poszanowanie własności w wytworów pracy kolegów,
nie przeżywaj),
- rozumienie, ze inni mają takie same potrzeby jak ja:
- pomagaj tym, którzy tej pomocy
uczestnictwa w zabawach, korzystania z zabawek,
potrzebują.
spożywania słodyczy (w związku z tym dzielenie się
nimi),
- dzielenie się z innymi swoimi zabawkami,
- uczenie się właściwego zachowania podczas
rozwiązywania zaistniałego konfliktu - używanie
zwrotów grzecznościowych, korzystanie z pomocy
i doradztwa nauczycielki, zrozumienie tego, co
przeżywają inni,
- słuchanie kolegów pełniących dyżur w grupie,
podporządkowanie się ich poleceniom i uwagom,
- wyrabianie nawyku uprzejmego witania się z kolegami
spotkanymi w szatni lub na podwórku (mówienie dzień
-

- Uszatek idzie do
przedszkola.
- Dzień w przedszkolu.
- Gromadka
Misia
Uszatka.
- List do jaskółek.
- Dzięciołowe
mieszkanie.
- Szkoła pod buczyną.
- Naprawimy misia.
- Tygrys o złotym
sercu.
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-

-

-

III.

Kontroluj
- unikaj krzyku, kłótliwości,
swoje
- przestrzegaj zawartych umów
zachowanie
reguł,
- oceniaj zachowanie a nie osoby,
- wyrażaj swoje emocje w sposób
kontrolowany,
- korzystaj z pomocy dorosłych
w trudnych sytuacjach,
- ciesz się z sukcesów przyjmuj
z godnością porażki,
- wystrzegaj się kłamstwa,
- odróżniaj dobro od zła,
- mów
o
swoich
uczuciach
(odczuciach).

dobry, skinienie ręką itp.),
sprawianie radości choremu koledze przez: wspólne
napisanie listu, przygotowanie upominku, odwiedziny,
dostrzeganie i przeciwstawianie się przejawom
samolubstwa, okrucieństwa, przezywania, dokuczania
(rozumienie przeżyć z tym związanych),
sprawianie radości innym dzieciom przez składanie
życzeń imieninowych, urodzinowych, wykonywanie dla
nich upominków,
opiekowanie się nowymi kolegami oraz tymi, którzy tej
pomocy potrzebują (rozumienie ich zagubienia
i nieporadności).

- ustalenie reguł i norm życia w grupie, przestrzeganie
ich (kodeks zachowań),
- zgodnego zachowania się podczas zabaw,
- kulturalnego włączania się do zabaw,
- korzystania ze sprzętu i zabawek,
- mądrego rozwiązywania konfliktów,
- porozumiewania się umiarkowanym głosem,
- przestrzeganie
zasad
podporządkowania
się
dyżurnym np.: łazienka, sala ,
- ponoszenie konsekwencji łamania przyjętych umów,
- reagowanie na umówione sygnały np.: sygnał
kończący zabawę,
- uczenie dzieci właściwego zachowania w stosunku do
innych (nie stosujemy obraźliwych słów),
- uczenie dzieci umiejętności określania swoich uczuć,
wyrażania swoich oczekiwań w sposób zrozumiały
dla innych,

Miś Uszatek.
Hulajnoga.
Czyja to zasługa?
Zabawy.
Jak Wojtek został
strażakiem.
- Dzień w przedszkolu.
-
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- stwarzanie warunków sprzyjających zdobywaniu
kompetencji mediacyjnych w toku zabawy,
- organizowanie zabaw tematycznych polegających na
wchodzeniu w role społeczne,
- zapoznawanie
z
bezpiecznymi
sposobami
rozładowywania emocji nie wyrządzając krzywdy
innym (np.: rysowanie po kartce, zgniatanie gazety,
darcie papieru),
- poznawanie wzorców właściwego zachowania
(postawa nauczyciela, postacie z literatury),
- uczenie właściwego przyjmowania pochwał i krytyki,
- poszukiwanie sposobów nagradzania sukcesów
innych,
- udział w inscenizacjach dziecięcych z wykorzystaniem
literatury,
- rozróżnianie prawdy, fałszu, fantazji, kłamstwa
w utworach literackich i w sytuacjach codziennych,
- podejmowanie prób oceny i ocenianie postępowania
bohaterów bajek i opowiadań,
- układanie zakończeń historyjek obrazkowych,
przewidywanie skutków złego postępowania,
wyciąganie wniosków,
- rozumienie konsekwencji kłamstwa dla siebie
i innych,
- podejmowanie oceny postępowania własnego
i kolegów w konkretnych sytuacjach,
- włączanie zabaw z elementami dramy, które
pozwalają określić samopoczucie dziecka,
- systematyczne prowadzenie rozmów, wyjaśnień,
wymiany zdań i przedstawienie argumentów
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dotyczących własnych ocen i odczuć, liczenie się
z odczuciami drugiej osoby.

IV.

Dbaj
o swoje
bezpieczeńs
two

- nie oddalaj się od grupy z miejsca
zabaw,
- nie
próbuj
nieznanych
ci
produktów i potraw nieznanego
pochodzenia,
- informuj dorosłych o swoich
dolegliwościach (skaleczenie, złe
samopoczucie),
- pamiętaj swój adres zamieszkania,
- unikaj niebezpiecznych zabaw
i zachowań,
- zachowaj ostrożność w kontaktach
z obcymi,
- nie zbliżaj się do nieznanych
zwierząt,
- przestrzegaj
zasad
ruchu
drogowego dla pieszych.

- spotkanie z policjantem „Bądź ostrożny na drodze”, - Spotkanie z Anią.
„Policjant moim przyjacielem”,
- pogadanki z nauczycielką nt: „Bezpieczna zima”,
„Bezpieczne wakacje” ilustrowane np.: historyjkami
obrazkowymi,
- ustalenie zasad warunkujących bezpieczeństwo
podczas pobytu w przedszkolu (sala, teren) oraz na
wycieczkach,
- przestrzeganie zakazu spożywania produktów
nieznanego pochodzenia (owoce, rośliny, grzyby,
słodycze, otrzymywanie od obcych),
- omówienie sposobu postępowania w razie złego
samopoczucia, skaleczenia, określonej dolegliwości,
- zapamiętanie własnego imienia i nazwiska oraz
adresu zamieszkania,
- podczas zajęć, scenek, dramy poznanie konsekwencji
niebezpiecznych zabaw i zachowań,
- poznanie niektórych możliwości radzenia sobie
w sytuacjach
zagrażających
własnemu
bezpieczeństwu,
- oglądanie filmów, spektakli i teatrzyków o właściwym
zachowaniu,
- słuchanie wybranych utworów literackich,
- rozumienie przestrzegania zasad kodeksu drogowego
dla pieszych.
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V.

Dbaj
o swoje
zdrowie

- nie krzycz, mów umiarkowanym
głosem,
- często korzystaj z pobytu na
świeżym powietrzu, hartuj swój
organizm,
- ubieraj się odpowiednio do
pogody i pory roku oraz
temperatury,
- zjadaj przygotowane dla ciebie
posiłki,
- pamiętaj o korzystaniu z zabiegów
higienicznych,
- zasłaniaj nos i usta przy kichaniu i
kasłaniu,
- nie obawiaj się wizyty u lekarza,
- mów o tym, czego się boisz,
- unikaj hałasu.

- dostarczanie
dzieciom
wzorców
właściwego - Nie chcę kaszy!
zachowania w różnych sytuacjach w oparciu
o literaturę np.:
- E. Burakowska „Cicho…głośno”,
- czynne
uczestnictwo
dzieci
w
zabawach
organizowanych przez nauczycielkę (zabawy
ruchowe, zestawy ćwiczeń gimnastycznych, spacery,
wycieczki, pobyt na świeżym powietrzu),
- organizowanie i udział w „Turnieju u Uszatka”,
- uczenie się umiejętności dokonywania wyboru
odpowiedniego ubrania stosownie do pogody
(wykorzystanie pomocy dydaktycznych),
- kształtowanie nawyku zjadania śniadania,
- systematyczne mobilizowanie dzieci do stosowania
zabiegów higienicznych oraz mycia rąk przez
posiłkami i po wyjściu z toalety,
- rozumienie potrzeby wizyt kontrolnych i lekarza
pediatry oraz stałego kontrolowania i leczenia
zębów- spotkania z lekarzem, wizyta w gabinecie
stomatologicznym,
- realizacja programu profilaktycznego „Żeby zdrowe
zęby mieć trzeba tylko chcieć”,
- stosowanie w zajęciach różnych form sprzyjających
zrozumieniu potrzeb własnych i kolegów (drama,
pedagogika zabawy itp.),
- uświadamianie dzieciom konieczności spożywania
owoców i warzyw jako źródła witamin (poprzez
spożywanie posiłków w przedszkolu, zajęcia
dydaktyczne,
zajęcia
gospodarcze,
hodowle
prowadzone w kąciku przyrody, filmy edukacyjne
15

itp.),
- tworzenie i omawianie piramidy zdrowia,
- udział dzieci w konkursach dotyczących zdrowia np.:
w gminnym przeglądzie „Wyprawa do krainy
zdrowia” oraz ich organizowanie w przedszkolu,
- udział w konkursie piosenki zdrowotnej.

VI.

Poznaj
swoje
tradycje
rodzinne
i narodowe
Mieszkam
w
Trzemesznie

Jestem
Polakiem.

- kultywuj tradycje swojej rodziny,
- rozmawiaj z rodzicami o ich pracy,
- pamiętaj
o
uroczystościach
rodzinnych,
- bądź dumny z kraju, w którym
mieszkasz,
- szanuj język ojczysty i tradycje
narodowe,
- poznaj piękno swojego kraju,
regionu, miasta.

- pobudzanie ciekawości do interesowania się historią
i tradycjami swojej rodziny,
- wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez udział
rodziców
i
dziadków
w
uroczystościach
organizowanych w przedszkolu, zajęciach otwartych,
festynach,
- wykonanie drzewa genealogicznego swojej rodziny,
- prowadzenie rozmów i zajęć dotyczących
poznawania pracy zawodowej rodziców i dziadków,
zapraszanie
przedstawicieli
na
zajęcia
do
przedszkola,
- realizowanie tematów kompleksowych dotyczących
poznawania zawodów : np. strażaka, policjanta,
lekarza, nauczyciela,
- poznawanie najbliższego regionu, ciekawych miejsc
i ludzi, zwiedzanie muzeów, m. in. Izby Pamięci
Narodowej, Izby szewca trzemesznianina Jana
Kilińskiego,
- w trakcie zajęć oraz przy każdej nadarzającej się
okazji uświadamianie dzieciom ich przynależności
narodowej- jesteśmy Polakami, mówimy po polsku,
rozumiemy znaczenie słowa ojczyzna,

-

Barwy ojczyste.
Co to jest Polska?
Obrazki z Warszawy.
Czego się uczy
zajączek?
Roczek.
Sen zajączka.
Mam dopiero siedem
lat.
Krasnalek.
Warzyła
sroczka kaszkę.
Jedziemy
na wycieczkę.
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- zapoznanie dzieci z barwami narodowymi, godłem
i hymnem Polski,
- pomaganie w orientowaniu się na mapie Polski.

VI.

EWALUACJA

Przedszkole jest instytucją wychowującą, która przekazuje dzieciom przede wszystkim treści wychowawcze wplecione w rytm życia
codziennego, zajęcia i zabawy. Uposaża małego człowieka w bogaty bagaż norm i zasad postępowania. Kształtuje zatem określone postawy
moralne.
Cel definiuje się jako wyobrażony stan rzeczy mogący być skutkiem naszego działania w określonym czasie. Jest to zatem widoczny efekt
naszej pracy.
Ewaluacja programu wychowawczego obejmuje następujące czynności:
1. Ustalenie kluczowych pytań:
a) W jakim stopniu nauczyciele, rodzice poznali ogólne założenia Programu Wychowawczego przedszkola?
b) Czy założone cele programu są realizowane?
c) W jaki sposób są realizowane poszczególne cele programu?
d) Czy program uwzględnia wszechstronny rozwój dziecka?
2. Ustalenie metod ewaluacji i ich opracowanie.
W procesie pozyskiwania informacji na temat stopnia realizacji programu i zmian w zachowaniu dziecka stosuje się:
a) obserwacje i rozmowy z dzieckiem:
 znajomość zasad i norm kultury bycia obowiązujący w przedszkolu,
 znajomość czynników sprzyjających i zagrażających zdrowiu,
 przestrzeganie poleceń nauczyciela,
 samodzielność w zakresie samoobsługi,
 podejmowanie prób samooceny,
 szanowanie swojej i cudzej własności,
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b)
c)
d)
e)
VII.

 rozumienie konieczności poszanowania konsekwencji swojego zachowania.
analizę wytworów dziecięcych,
test dla dzieci 6-letnich (załącznik nr 1),
ankietę dla nauczycieli (załącznik nr 2),
ankietę dla rodziców (załącznik nr 3).

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA:

„Dziecko w przedszkolu ma prawo do:
- zabawy i działania w bezpiecznych warunkach,
- opieki, taktu, cierpliwości, życzliwości i pomocy ze strony całego personelu placówki jak i wszystkich osób przebywających na jej terenie,
- przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu,
- rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb,
- wyboru zadań i sposobów ich rozwiązania, współdziałania z innymi,
- możliwości zgłaszania własnych pomysłów i inicjatyw,
- nagradzania wysiłku i osiągnięć,
- badania i eksperymentowania,
- doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),
- różnorodnego działania, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,
- codziennego pobytu na powietrzu, o ile pozwalają na to warunki pogodowe,
- korzystania z zajęć korekcyjnych, terapii logopedycznej i innej specjalistycznej, jeśli takiej potrzebuje a placówka jest w stanie ją
zorganizować,
- formułowania i wyrażania własnych poglądów i ocen, zadawania trudnych pytań (na które powinno uzyskać rzeczową, zgodną z prawdą
odpowiedź),
- ciągłej opieki ze strony nauczyciela,
- snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
- zdrowego jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione,
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- nauki regulowania własnych potrzeb zgodnie z zasadami współżycia społecznego.
„Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
- poszanowania nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych,
- poszanowania godności osobistej innych dzieci i dorosłych,
- stosowania się do przyjętych umów obowiązujących całą grupę i ustalonych przez dzieci wspólnie z nauczycielką,
- włączania się do prac porządkowych w sali (w ogrodzie) po zajęciach lub zabawie,
- stosowania zasady „nie rób drugiemu co tobie nie miłe”.
VIII.

KODEKS PRZEDSZKOLAKA:

Zasady, które staramy się przestrzegać w naszym przedszkolu:
I. Używam słów: proszę, dziękuję, przepraszam.
II.
Czekam na swoją kolej podczas rozmowy lub zabawy.
III.
Słucham uważnie, gdy ktoś do mnie mówi.
IV. Myję ręce przed i po posiłku.
V.
Sprzątam rozrzucone przeze mnie zabawki.
VI. Siedzę przy stoliku lub na dywanie, gdy pani mnie o to prosi.
VII. Dzielę się zabawkami i materiałami.
VIII.
Mówię do innych dzieci po imieniu.
IX. Wrzucam śmieci do kosza.
X. Dbam o pożyczone rzeczy.
XI. Podnoszę rękę do góry, gdy chcę coś powiedzieć.
Gdy nie przestrzegam zasad:
I. Bawię się 10 minut krócej i pomagam pani.
II.
Robię rysunek na przeprosiny.
III.
Odpoczywam przez 10 minut przy stoliku
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IV. Pani rozmawia o moim zachowaniu z mama lub z tatą.
Zasada:
„Realizacja programu wychowawczego może być porównana do pracy nie tyle rzeźbiarza urabiającego bezkształtny, żywy marmur według
własnych lub narzuconych koncepcji, ale do ogrodnika pochylającego się nad kwiatem, któremu pomaga w rozwoju.”
Wanda Papis
IX. Postanowienia końcowe:
a) Za realizację niniejszego programu odpowiedzialni są wszyscy nauczyciele.
b) Realizacja zadań wychowawczych przebiegać będzie we współpracy z rodzicami.
c) Ewaluację niniejszego programu będzie się przeprowadzało raz w roku w maju. Na podstawie ewaluacji program będzie można
modyfikować tak, aby móc dostosować go do zaistniałych potrzeb. Wyniki ewaluacji zostaną przedstawione Radzie Pedagogicznej na
ostatniej radzie.
d) Treści w niniejszym programie mogą być modyfikowane, zmieniane i rozbudowywane przez Radę Pedagogiczną po uzgodnieniu ze
wszystkimi zainteresowanymi.
e) Zmiany muszą być zgodne z prawem oświatowym, statutem przedszkola oraz z podstawą programową.
f) Ciągłe doskonalenie programu wychowawczego przedszkola pozwoli każdemu nauczycielowi – wychowawcy spojrzeć krytycznie
i twórczo na dotychczasowy przedszkolny system oraz dostrzec mocne i słabe strony pracy wychowawczej całego przedszkola.
g) Program wychowawczy wchodzi w życie po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców dzieci
uczęszczających do przedszkola.
BIBLIOGRAFIA:
1. Aronson E. Człowiek istota społeczna, PWN, Warszawa 1994r.
2. Ossowska M., Normy moralne, Warszawa 2000 r.
3. Kochańska G., Kształtowanie u dzieci zainteresowań innymi ludźmi i gotowość do niesienia im pomocy, PAN, Wrocław 1982 r.
4. Korczak J., Prawo dziecka do szacunku, Warszawa 1978 r.
5. Stróżewski S., W kręgu wartości, Kraków 1992 r.
6. Konwencja o prawach dziecka
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Załącznik nr 2

Ankieta ewaluacyjna
dla nauczycieli dotycząca
Przedszkolnego Programu Wychowawczego
1. Czy znasz przedszkolny Program Wychowawczy?
a) Znam
b) Słabo
c) Nie znam
2. Czy program jest czytelny i zrozumiały?
a) Tak
b) Nie
3. Które z elementów programu wychowawczego uważasz za najistotniejsze? Dlaczego?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Które z zadań programu są najtrudniejsze w realizacji i dlaczego?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Oceń, w jakim stopniu jest on przez Ciebie realizowany? Zaznacz odpowiednią cyfrę
na skali?
0 1 2 3 4 5
6. Czy realizacja programu przynosi jakiekolwiek efekty wychowawcze?
a) Tak
b) Nie
7. Jeżeli nie to, dlaczego?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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Załącznik nr 3

Ankieta ewaluacyjna
dla rodziców dotycząca
Przedszkolnego Programu Wychowawczego

Szanowni Państwo!
Bardzo prosimy Panią(a) o wypełnienie ankiety. Zależy nam na szczerych odpowiedziach.
Dzięki nim będziemy mogli lepiej i skuteczniej oddziaływać na dzieci, a także w większym
stopniu spełniać Pani(a) oczekiwania dotyczące ich wychowania. W ankiecie należy
podkreślić właściwe stwierdzenie lub udzielić krótkiej odpowiedzi w formie opisowej.

1. Jak ocenia Pan/Pani swoją znajomość Programu Wychowawczego naszego
przedszkola?
a) bardzo dobrze
b) dobrze
c) nie znam
2. W jakim stopniu akceptuje Pan/Pani ten Program?
a) bardzo dobrym
b) dobrym
c) nie mam zdania
3. Czy chciałby (-łaby) Pan/Pani w nim wprowadzić jakieś zmiany?
a) tak
b) nie
4. Jeżeli tak, to jakie miałyby być to zmiany?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Jak ocenia Pan/Pani kontakty z wychowawcą w sprawach dotyczących swojego
dziecka?
a) bardzo dobrze
b) dobrze
c) nie wiem
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6. W jakim stopniu przestrzegane są prawa Pana/Pani dziecka w naszym przedszkolu?
a) w bardzo dobrym
b) dobrym
c) nie mam zdania
7. Jak bardzo przedszkole jest przyjazne, życzliwe i wyrozumiałe w stosunku do
Pana/Pani dziecka?
1 2 3 4 5
8. Jak ocenia Pan/Pani starania wychowawcy wobec swojego dziecka?
a) bardzo dobrze
b) dobrze
c) nie mam zdania
9. Jak ocenia Pan/Pani działania wychowawcze dyrektora przedszkola?
a) bardzo dobrze
b) dobrze
c) nie mam zdania
10. Czy jest Pan/Pani zadowolony(a) z wyboru przedszkola?
a) tak
b) nie wiem
c) nie

Dziękujemy!
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