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WSTĘP
Wychowanie dziecka rozpoczyna się w rodzinie, a przedszkole je kontynuuje, ukierunkowuje
i wspomaga. Z istoty wychowania przedszkolnego wynika jego funkcja wychowawcza, która jest
integralnie powiązana z funkcją opiekuńczą i edukacyjną. Istotnym elementem odpowiedzialnego
wychowania jest pomaganie wychowankowi, by odkrył, zrozumiał i respektował podstawowe
wartości, które odnoszą się do poszczególnych sfer ludzkiego życia. Program wychowawczy
Przedszkola Bajkowwego, został oparty na kilkuletnim doświadczeniu i obserwacji dziecięcych
zachowań. Program został opracowany w oparciu o diagnozę sytuacji wychowawczej
w przedszkolu, został oparty na teorii Jaspera Juula i wartościach propagowanych przez Fundację
Family Lab. Program wychowawczy jest zgodny z podstawą programową wychowania
przedszkolnego, która opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych
wychowaniem przedszkolnym i ściśle skorelowany z programem „Kocham przedszkole”
Mirosławy Pleskot i Agnieszki Staszewskiej- Mieszek. Program wychowawczy stanowi wytyczne
dla dyrektora przedszkola, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz instytucji
wspomagających pracę przedszkola. Realizacja założeń programowych wpłynie na spójność i
wielokierunkowość oddziaływań wychowawczych. Pragniemy, aby rezultatem naszej pracy
wychowawczej była dziecięca świadomość swojej wartości i indywidualności. Chcemy, aby każde
dziecko rozumiało i respektowało zasady współżycia i współdziałania z innymi ludźmi. Aby nie
obawiało się wyrażać swoich emocji, ale szanowało także odczucia innych. Naszym priorytetem
jest wpojenie każdemu dziecku- istoty tolerancji, otwartości i wrażliwości- na otaczający je świat.
1.

PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

Program wychowania przedszkolnego został opracowany na podstawie następujących
dokumentów:
017 r. w sprawie wymagań wobec
szkół i placówek (Dz.U. Z 2017 r. poz. 1611).
– Prawo oświatowe (Dz.U. Z 2017 r. poz. 59).
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. W sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół (Dz. U. Z dnia 14 lutego2017 r. poz. 356).
yciela (tj. Dz.U. Z 2006 r. Nr 97 poz.674 ze późn.
zm.). 4
poz. 2572 z późn. zm.).
A.
Staszewskiej-Mieszek.

2.

CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

CEL NADRZĘDNY: Celem Programu Wychowawczego Przedszkola jest stwarzanie warunków do
pełnego rozwoju osobowego każdego z naszych wychowanków, zgodnego z ich wrodzonym
potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i
przyrodniczym.
CELE GŁÓWNE

CELE SZCZEGÓŁOWE
zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.
rażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

enie się rozróżniania dobra od zła i rozpoznawania własnych odczuć.

W realizacji powyższych celów nauczyciele współpracują ze sobą oraz z całym środowiskiem
przedszkolnym, głównie zaś z Rodzicami.
Aby zrealizować powyższe cele uczymy się, modelujemy i opieramy na wartościach tj:
•

RÓWNA GODNOŚĆ

•

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

•

INTEGRALNOŚĆ

•

AUTENTYCZNOŚĆ.

1.

MODEL ABSOWENTA PRZEDSZKOLA

Absolwent Przedszkola
- jest:
otwarty i tolerancyjny, życzliwie nastawiony do świata i ludzi,

tywny,
- zna:
– jestem Polakiem, mieszkam w Polsce, mówię po polsku,

- umie:

ować ze sztuką – teatrem, muzyką, plastyką,

2.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU METODY I FORMY REALIZACJI

Do głównych założeń programu należą:
przez dzieci rówieśników i dorosłych z otoczenia,
się emocjonalne do nich,
kształtowaniu pozytywnego, optymistycznego spojrzenia dziecka na świat oraz budowaniu obrazu
samego siebie jako składnika osobowości człowieka,
się, lepszym wzajemnym poznaniu,
z nim,
odzicom i dzieciom spędzania wspólnego czasu w placówce,

wychowawcą w trakcie spotkań integracyjnych. Przekaz treści wychowawczych powinien odbywać
się drogą najlepiej przyswajalną dla dziecka:
którym dokonuje się oceny,
ch, gdzie teoretycznie postawione przez nauczycielkę zadanie wywołuje problem nie
zaistniały, a konieczny do poznania przez dzieci,
zostają oceny moralne,
niu, podczas którego utrwalają się pożądane cechy charakteru,
do prawidłowej reakcji.
Metody i formy pracy wychowawczej.
Wszystkie zajęcia w przedszkolu uwzględniają założenia programu wychowawczego, nauczyciele
dostosowują przekazywanie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności i postaw wychowanków do
odpowiedniej w tym wieku aktywności dzieci, umożliwiają poznawanie świata, inspirują do

wyrażania własnych myśli i przeżyć, rozbudzają ciekawość poznawczą i motywację do dalszej
edukacji. Realizując program wychowawczy przedszkola wykorzystujemy elementy wielu
atrakcyjnych form i metod wspierających aktywność, samodzielność, zachęcających do twórczych
poszukiwań, pozwalających na ukazaniu zalet i walorów każdego dziecka.
Metody pracy:
piosenki, praca z tekstem;
- „Burza mózgów”,
inscenizacja;
krzyżówki, rozsypani, prace użyteczne, proste doświadczenia,
– pedagogika zabawy, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, metoda
projektów, drama, wystawa (ekspozycja), Oryginal Play, pokaz;
Formy pracy:

ane z utrzymaniem higieny osobistej, porządku w
sali, szatni ) oraz prace użyteczne na rzecz przedszkola, domu itp.,

h i uroczystościach organizowanych w przedszkolu i poza nim,
•
udział w całych rodzin w warsztatach, seminariach inspirujących propagujących wyżej
wspomniane wartości,

1.
ZADANIA WYCHOWAWCZE W ZAKRESIE RALIZACJI ZAŁOŻEŃ PROGRAMU
WYCHOWAWCZEGO
Przedszkole w równej mierze pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Naszym
zadaniem jest zapewnienie dzieciom możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach
bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
Osiągnięcie celów wychowania zawarte jest w następujących obszarach:

ZADANIA WYCHOWAWCZE PRZEDSZKOLA:
1. Zbadać oczekiwania rodziców w zakresie metod wychowawczych,
2. Raz w roku szkolnym zorganizować seminarium inspirujące według Jaspera Juula na wybrany
przez Rodziców temat:
* Jestem OK - taki, jaki jestem. Jak dzieci rozwijają zdrowe poczucie własnej wartości
* Sztuka mówienia "NIE" z czystym sumieniem

* Agresja - niebezpieczne tabu
* Rodzice jak latarnia morska (o przywództwie rodzicielskim)
* Początek szkoły

3. Poznać i stosować programy i metody skutecznego oddziaływania wychowawczego.
3. Systematycznie przeprowadzać zajęcia profilaktyczno – edukacyjne uczące dzieci jak chronić się
przed niebezpieczeństwem i radzić sobie w trudnych sytuacjach.
4. Współdziałać z instytucjami oraz specjalistami w celu otoczenia opieką i terapią dzieci
dotkniętych przemocą i zaniedbanych wychowawczo.
5. Wspierać działania wychowawcze rodziców, integrować oddziaływania wychowawcze własne,
rodziny, środowiska.
6. Prowadzić dostosowane do możliwości dzieci formy zabaw wyrabiające asertywność, poczucie
własnej wartości, umiejętności słuchania innych i skutecznej komunikacji międzyludzkiej.
7. Stosować system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.
8. Uczyć tolerancji i akceptacji inności.
2.

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, koncepcją pracy przedszkola, programem wychowawczym i profilaktyki.
3. Udział rodziców w różnego rodzaju formach działalności placówki (przedstawienia, wycieczki,
imprezy organizowane w przedszkolu).
Formy współpracy z rodzicami:

ja dni /zajęć otwartych dla rodziców/dni adaptacyjnych,

łpracy z rodzicami,

3.

PRAWA I OBOWIĄZKI

Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka w tym do:
1. Prawidłowo zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z
zasadami higieny pracy umysłowej.
2. Poszanowania wszystkich potrzeb, wartości i uczuć (INTEGRALNOŚĆ) oraz życzliwego i
podmiotowego traktowania.
3. Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej.
4. Wyrażania swoich uczuć i myśli.
5. Umożliwienia zdobywania nauki przez zabawę z uwzględnieniem indywidualnych możliwości.
6. Opieki i ochrony.
W naszym przedszkolu wychowanek ma prawo do:
1. Zaspokajania potrzeb rozwojowych, a szczególnie potrzeby bezpieczeństwa i akceptacji. 2.
Zdrowego jedzenia.
3. Zaspokojenia ciekawości i poznania otaczającej go rzeczywistości.
4. Badania i odkrywania.
5. Kontaktu i zabawy z innymi, wyboru towarzyszy zabaw.
6. Rozwijania swoich zainteresowań i własnych możliwości twórczych.
7. Decydowania i dokonywania wyborów wyrażania własnego zdania, sądów i oczekiwań. 8.
Poznania, nazywania i wyrażania własnych emocji.
9. Zrozumiałego dla siebie systemu wyróżnień, nagród i logicznych konsekwencji.
W naszym przedszkolu dziecko ma obowiązek:
1. Przestrzegać zasad i norm współżycia w grupie.
2. Nie oddalać się od grupy bez pozwolenia osoby dorosłej.
3. Zgłaszać swoje niedyspozycje zdrowotne.
4. Nie przeszkadzać innym w zabawie, gdy sam nie ma na nią ochoty.
5. Po skończonej zabawie posprzątać miejsce zabawy.
6. Szanować prawo do zabawy wszystkich kolegów.
7. Zachowywać zasady bezpieczeństwa podczas zabawy.
8. Nie przeszkadzać odpoczywającym.
9. Poprawnie zachowywać się w miejscach publicznych.
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, 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.
8.

SYSTEM MOTYWACYJNY

Dzieci potrzebują precyzyjnego określenia, co jest dozwolone, a czego nie wolno. Opracowując
„Kodeks postępowania” 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.
FORMY NAGRADZANIA :

Pochwała przed rodzicami.

NAGRADZAMY ZA :

Bezinteresowną pomoc innym.
Po ustaleniu norm postępowania należy również ustalić konsekwencje za brak podporządkowania
się im. FORMY KONSEKWENCJI :
e słowne wobec grupy.

9.

DZIECIĘCY KODEKS ZACHOWAŃ

CHCEMY – Móc decydować o sobie – Ponosić odpowiedzialność za swoje czyny_ Szanować
kolegów – Być kochanymi i umieć kochać – Pomagać sobie wzajemnie – Być uprzejmi i
uczciwymi – Bawić się zgodnie – Szanować własność innych – Pytać o zgodzę dorosłych i kolegów
– Słuchać poleceń dorosłych – Dbać o czystość i porządek – Szanować pracę innych – Okazywać,
co myślimy i czujemy – Być czystymi i schludnymi – Bawić się bezpiecznie – Zdrowo się
odżywiać –
10.

STANDARDY OSIĄGNIĘĆ WYCHOWAWCZYCH DZIECI

WARTOŚĆ; KULTURA BYCIA
STANDARDY OSIĄGNIĘĆ DZIECI, PROPONOWANE SPOSOBY REALIZACJI DZIECKO:
– proszę, dziękuję, przepraszam: uczenie się stosowania zwrotów
w określonych sytuacjach: dostarczanie dzieciom wzorów właściwego zachowania (postaw
nauczyciela, pracowników, postaci z utworów literackich); utrwalanie nawyków kulturalnego
zachowania się w miejscach publicznych.
– posiada nawyk witania się, żegnania z innymi stosując
słowa kluczowe: dzień dobry, do widzenia: stosowanie zwrotów grzecznościowych przez
pracowników i rodziców – nauka poprzez naśladownictwo; utrwalanie używania słów w ciągu
pobytu dziecka w przedszkolu i poza nim – codzienne sytuacje z życia przedszkola, symulacje,
zabawy, gry, scenki rodzajowe.
innych osób – kolegów, koleżanek, dorosłych: stosowanie miłych słów oraz
dziękowanie innym za nie w codziennych sytuacjach życia przedszkolnego; wzbogacanie wiedzy w
tym zakresie poprzez organizację zabaw, spotkań z bohaterami bajek, baśni, opowiadań;
kazuje szacunek dorosłym i osobom starszym innych członków rodziny: organizowanie
uroczystości przedszkolnych z udziałem rodziców, pracowników, babć, dziadków; organizowanie
spotkań integracyjnych – poznawanie się poprzez wspólną zabawę.
otoczenia, w którym przebywa: podejmowanie prostych obowiązków w domu i w
przedszkolu; podejmowanie odpowiedzialności za zabawki, szanowanie wspólnych zabawek i
odkładanie na wyznaczone miejsce; wprowadzanie dyżurów w różnych kącikach zabaw, przy
posiłkach, szatni, łazience itp., wdrażanie do odpowiedzialnego realizowania powierzonego zadania;
uczenie przestrzegania zasad dotyczących porządku i poszanowania zieleni w bliższym i dalszym
otoczeniu – życie zgodne z naturą.
wania się przy stole: codzienne kształtowanie zasad
kulturalnego spożywania posiłków; opanowanie nawyków kulturalnego jedzenia ( nie mówienia z
pełna buzią, gryzienia pokarmów itp.); przyjmowanie prawidłowej postawy podczas posiłków i
pracy przy stolikach.
– nie przerywa; dzieli się wrażeniami, gdy inni słuchają: wykorzystanie
najprostszych zasad „savoiroddziaływań wychowawczych z rodzicami w tym zakresie.

WARTOŚĆ; WSPÓŁDZIAŁANIE
STANDARDY OSIĄGNIĘĆ DZIECI PROPONOWANE SPOSOBY REALIZACJI DZIECKO
zachowań dzieci; zawieranie umów, ustalanie reguł zasad właściwego zachowania się w grupie
rówieśniczej oraz konsekwentne ich przestrzeganie.
włożonego w ich powstanie; poszanowanie własności i wytworów pracy kolegów;
y – nie wyśmiewa się, nie przedrzeźnia, nie przezywa
korzystania z zabawek, spożywania słodyczy i w związku z tym dzielenie się nimi ale nie na siłę
(przez rozumienie potrzeby), dostrzeganie i przeciwstawianie się przejawom samolubstwa,
okrucieństwa, przezywania, dokuczania – rozumienie przeżyć z tym związanych; wczuwanie się w
rolę osoby pokrzywdzonej wykorzystując odpowiednie rekwizyty, organizując scenki dramowe;
opiekowanie się młodszymi/nowymi kolegami oraz tymi, którzy tej pomocy potrzebują;
ZASADA: KONTROLUJ SWOJE ZACHOWANIE
STANDARDY OSIĄGNIĘĆ DZIECI
Dziecko
- rozumie konsekwencje łamania przyjętych
umów

PROPONOWANE SPOSOBY REALIZACJI :
ustalenie reguł i norm życia w grupie, przestrzeganie ich – Kodeks Grupy; posługiwanie się
umiarkowanym głosem; mądre rozwiązywanie zaistniałych konfliktów; prowadzenie rozmów
dotyczących własnych ocen i odczuć, liczenie się z uczuciami drugiej osoby; stosowanie technik
terapeutycznych, ułatwiających dziecku wyzwolenie pozytywnych i negatywnych emocji np. darcie
papieru, dmuchanie na bibułkę przyczepioną do nosa, zgniatanie gazety, słuchanie utworów
literackich; sytuacje edukacyjne, scenki dramowe – nazywanie cech charakteru głównych postaci;
podejmowanie oceny postępowania własnego i kolegów w konkretnych sytuacjach; 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.
WARTOŚĆ: BEZPIECZEŃSTWO
STANDARDY OSIĄGNIĘĆ DZIECI PROPONOWANE SPOSOBY REALIZACJI DZIECKO:
warunkujących bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu (sala, ogród przedszkolny) oraz na
wycieczkach;
wzorców właściwego zachowania –

postawa nauczyciela, postacie z literatury; tworzenie przyjaznej aury dającej dziecku poczucie
bezpieczeństwa;
spożywania produktów nieznanego pochodzenia;
postępowania w razie złego samopoczucia, skaleczenia czy innej dolegliwości;
imienia, nazwiska i
adresu zamieszkania

poznanie konsekwencji niebezpiecznych zabaw i zachowań; poznanie niektórych możliwości
radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu.
– omówienie
zachowań zwierząt gdy: zwierzę jest zdenerwowane, chore, boi się;
wego dla pieszych: wprowadzenie zasad pieszego ruchu
drogowego; dostarczenie wzorców właściwego zachowania się na ulicy, współpraca z Policją
WARTOŚĆ: ZDROWIE
STANDARDY OSIĄGNIĘĆ DZIECI PROPONOWANE SPOSOBY REALIZACJI
DZIECKO:
anym głosem

ruchowych z wykorzystaniem sprzętu sportowego; ubieranie się stosownie do warunków
atmosferycznych oraz danej sytuacji (nie przegrzewanie, nie wyziębianie organizmu), spacery
wycieczki do różnych środowisk przyrodniczych; udział w zawodach, olimpiadach sportowych
osiłków przygotowanych w przedszkolu,
omówienie z dziećmi zawartości witamin w poszczególnych produktach; zachęcenie o zjadania
zdrowych produktów potrzebnych do prawidłowego rozwoju; wyeliminowanie z diety dziecka
słodyczy, chipsów oraz szkodliwych napojów typu coca-cola, warsztaty z dietetykiem;

najmniej dwa razy dziennie; dbanie o wygląd i higienę osobistą (paznokcie, włosy, schludny ubiór),
korzystanie z chusteczek higienicznych w razie potrzeby;
zdrowia (pediatra, pielęgniarka, stomatolog); rozmowy z dziećmi na podstawie historyjek
obrazkowych, literatury; organizowanie wycieczek do ośrodków zdrowia, apteki;
WARTOŚĆ; RODZINA I KRAJ
ZASADA: POZNAJE TRADYCJE RODZINNE I NARODOWE
STANDARDY OSIĄGNIĘĆ DZIECI i PROPONOWANE SPOSOBY REALIZACJI
DZIECKO:
tradycjami swojej rodziny, aktywnie uczestniczy w przygotowaniach do świąt, pamięta o

uroczystościach rodzinnych
organizowanych w przedszkolu, zajęciach otwartych, festynach: samodzielne wykonanie
upominków dla członków rodziny
uświadomienie dzieciom ich przynależności narodowej (zajęcia, każda nadarzająca się okazja) –
jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce; poznawanie mapy Polski, najważniejszych miast i rzek;
Polski oraz naszego miasta;
– kierowanie
obserwacji dziecka na miejsca charakterystyczne dla dzielnicy, miasta, kraju.
poznawania pracy zawodowej rodziców, dziadków, zapraszanie przedstawicieli na zajęcia do
nie tematów kompleksowych dotyczących poznawania zawodów np.
strażaka, lekarza, policjanta, nauczyciela itp. 11.
11.

EWALUACJA :

W ewaluacji uwzględnia się opinie wychowanków: rodziców , nauczycieli , pracowników szkoły,
przedstawicieli organów prowadzących oraz sugestie nadzoru pedagogicznego
–
–
Wychowawczego” na końcowej Radzie Pedagogicznej.
12.

KRYTERIA SUKCESU

