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                                                          „Szczęśliwe jest dziecko które         

                                                                odnajduje na każdym etapie drogi 

                                                                       wychowawcę zdolnego do udzielania 

                                                                                mu pomocy w stopniowym zdobywaniu 

                                                       sił i zapału koniecznych do 

                                                                                    wypełniania jego ludzkiego przeznaczenia” 

M. Debesse 

 
 
 
 



I. PODSTAWY PRAWNE 
 

• Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – art. 48, 53, 54, 70, 72  
• Konwencji o Prawach Dziecka – art.3, atr.19 i atr.33 
• Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r.Nr 256 poz.  
  2572 z późn.zm.), 
• Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 97  
  poz.674 z późń. zm.), 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych 
  statutów przedszkola oraz publicznych szkól ( Dz.U. z 2001r. Nr 61 poz. 624 z późn.zm.), 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy  
  programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 
  szkół ( Dz.U. 2009r. Nr 4 poz.17). 
• Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad 
  udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej, opublikowane w Dzienniku     
• Ustaw z dnia 2 grudnia 2010 r. (D.U. nr 228)  
• Europejska Karta Praw Człowieka  
• Statut  Przedszkola. 
 
 
 

II. WSTĘP 
 
            Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie                                                 
i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem              
i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-
kulturowym i przyrodniczym. Jednym z priorytetów pracy przedszkola wobec 
dziecka i jego domu rodzinnego jest wspieranie i stymulowanie jego rozwoju                 
w sferze wychowawczej. 
 
        Przy opracowywaniu przedszkolnego programu wychowania wzięto pod 
uwagę potrzeby dziecka, potrzeby środowiska przedszkolnego oraz potrzeby 
rodziców w zakresie wychowania.  
Wychowanie to proces długotrwały, a istotą jego jest wprowadzanie dziecka                     
w świat pożądanych wartości, wartości moralnych pełniących rolę drogowskazów 
życiowych. Ukazując dziecku piękno, prawdę, uczciwość, przyjaźń, tolerancję, 
budząc poczucie przynależności do rodziny oraz tożsamość regionalną, pomagamy 
formować jego osobowość. Wiek przedszkolny stanowi najbardziej znaczący okres 
w życiu dziecka dla stymulacji jego rozwoju. Pierwszym etapem, a równocześnie 
miejscem, w którym rozpoczyna się proces wychowania jest dom rodzinny, 
kolejnym środowisko przedszkolne. Przedszkole nie może zastąpić domu 
rodzinnego, może uzupełnić jedynie i wzbogacić doświadczenia dziecka w tych 
sferach, w których oddziaływanie domu jest niewystarczające.  
         Ważne zatem staje się, aby dziecko potrafiło odróżnić dobro od zła. Jasno 
określone normy postępowania oraz konsekwencja w ich respektowaniu wniosą            



w życie grupy ład, porządek, spokój, poczucie bezpieczeństwa, a jednocześnie 
dadzą dziecku swobodę działania. 
         Charakteryzująca dzieci w tym wieku naturalna aktywność, ciekawość, 
skłonność do naśladownictwa, wrażliwość emocjonalna to czynniki stwarzające 
korzystne warunki do osiągania zaplanowanych, pozytywnych efektów działań 
wychowawczych. Zaproponowany program oddziaływań wychowawczych będzie 
spełniał niewątpliwie swoją rolę jeżeli zarówno nauczyciel jak i dziecko będą 
podmiotami tego procesu.                                     
 

 
 
III. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE  
 
Do głównych założeń programu należą: 

• stwarzanie sytuacji , w których dziecko lepiej pozna siebie i innych, 
• obserwowanie, naśladowanie przez dzieci rówieśników i dorosłych                       

z otoczenia, 
• dokonywanie oceny zachowań innych oraz ustosunkowanie się 

emocjonalne 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, 

• lepsze poznanie dzieci przez ich rodziców, 
• integracja dzieci, nauczycieli i rodziców we wspólnych zajęciach jako 

pomoc w porozumiewaniu się, lepszym wzajemnym poznaniu, 
• poznawanie przez rodziców sposobów wspomagania rozwoju dziecka                    

i dróg porozumiewania się z nim, 
• umożliwienie rodzicom i dzieciom spędzania wspólnego czasu                       

w placówce,  
• przeżywanie przez dzieci i rodziców wspólnej radości z przebywania ze 

sobą i wspólnych działań, 
• poznanie werbalnych i pozawerbalnych środków komunikacji                       

dzieckiem, rodzicami i wychowawcą w trakcie spotkań integracyjnych. 
 

 

 

 



 

  IV. CELE NADRZĘDNE 

1. Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym 
dziecko wzrasta.  

2. Kształtowanie umiejętności komunikowania się w sposób werbalny                              
i niewerbalnej. 

3. Rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z innymi.  
4. Rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła.  
5. Kształtowanie podstawowych norm moralnych, np. tolerancji, 

życzliwości, sprawiedliwości, odpowiedzialności.  
6. Uświadomienie zagrożeń otaczającego świata.  
7. Uświadomienie dzieciom ich praw i obowiązków.  
8. Kształtowanie życzliwego i otwartego stosunku do ludzi i przyrody. 
9. Rozwijanie dbałości o własne zdrowie, higienę i bezpieczeństwo.  
10.  Wspieranie rodziców w ich działaniach wychowawczych. 

  V.  KRYTERIA SUKCESU 
 

Dziecko:  

• Umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi normami  
• Szanuje cudze zdanie i wolność innych  
• Rozumie i przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie  
• Potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów 

grzecznościowych  
• Rozumie potrzebę stosowania profilaktyki prozdrowotnej  
• Zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych  
• Zna swoje prawa i obowiązki  
• Potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje  
• 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  
• Ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i  

umiejętności. 

                        



 
                                         TOK  DZIAŁANIA   

Lp. Zadania główne Normy postępowania Zadania         szczegółowe 

1. Bądź koleżeński 

 

- zgodnie baw się z 
kolegami, 

- słuchaj, co mówią inni, 

 

- szanuj cudzą własność,  

 

 

- traktuj innych ludzi tak, jak 
sam chciałbyś być 
traktowany, 

 

- dziel się z innymi tym, co 
masz, 

- nie wyrządzaj krzywdy 
innym, 

 

 

- nie rób drugiemu, co tobie 
niemiłe (nie wyśmiewaj się, 
nie przedrzeźniaj), 

 

 

- pomagaj młodszym oraz  
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 nauczycielki, 

- słuchanie kolegów 
pełniących dyżur w grupie, 
podporządkowanie się ich 
poleceniom, 

- dostrzeganie                                                 
i przeciwstawianie się 
przejawom samolubstwa, 
przezywania, dokuczania, 

- sprawianie radości innym 
dzieciom, składanie życzeń 
imieninowych, urodzinowych, 
wykonywanie dla nich 
upominków,, 

- opiekowanie się nowymi 
kolegami oraz tymi, którzy tej 
pomocy potrzebują, 



2.  Bądź 
grzeczny- 
patrz,słuchaj, 
mów  

- unikaj krzyku, kłótliwości, 

- przestrzegaj zawartych 
umów reguł, 
 
-baw się tak, aby nie 
przeszkadzać innym, 
 

-pytaj czego oczekują 
koledzy i koleżanki, 
 

-pamiętaj o konsekwencji 
swoich działań, 
 

-postępuj tak, aby w 
zabawie   brały udział 
wszystkie dzieci, 
 

- oceniaj zachowanie, a nie 
osoby, 

 

- wyrażaj swoje emocje w 
sposób zrozumiały dla 
innych, 

 

- korzystaj z pomocy 
dorosłych w trudnych 
sytuacjach, 

 

- nie obrażaj się na innych 
ludzi, 

-nie bądź agresywny(nie bij, 
nie zabieraj, nie krzycz, nie 
wymuszaj), 

- ustalenie reguł i norm życia 
w grupie, przestrzeganie ich: 

- zgodnego zachowania się, 
podczas zabaw, 

- korzystania 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 wykorzystaniem 
literatury, rozróżnianie 
prawdy, fałszu, fantazji, 
kłamstwa w utworach 
literackich, 

 

- podejmowanie próby oceny 
postępowania bohaterów bajek 



- wystrzegaj się kłamstwa, 

 

 

- odróżniaj dobro od zła, 

- mów o swoich uczuciach, 

- okazuj swoje uczucia 
innym w  
  sposób, który ich nie   
  krzywdzi, 
 
 
 -powiedz, czego się boisz, 

 

 - zawsze ciebie słuchamy-
słuchaj innych,  

 

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 odczuciami innych, 

 

- uczenie się mówienia o 
rzeczach miłych, wyrażanie 
dezaprobaty dla zachowań 
negatywnych, 

3 Bądź kulturalny 

 

Używaj form 
grzecznościowych: 

- proszę, dziękuję, 
przepraszam, 

- pamiętaj o kulturalnym 
zachowaniu się w trakcie 
powitań i pożegnań, 

- bądź miły dla innych osób, 

-stosuj zasadę „dziewczynka 
ma pierwszeństwo", 

- dbaj o prządek wokół 
siebie, 

- słuchaj, kiedy inni mówią, 
mów, kiedy inni słuchają, 

- witaj się i żegnaj ze 

- 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 
zachowania się, 

- utrwalenie nawyków 



wszystkimi znajomymi,  
 
-ustępuj miejsca starszym, 

- nie niszcz (zabawek, prac, 
środowiska), zwłaszcza 
jeśli coś nie jest twoje, 
 
-bądź samodzielny-
wtedy pomożesz 
dorosłym,  
 
-opiekuj się zwierzętami i 
przyrodą, mów głosem 
umiarkowanym - nie krzycz,  

- nie mów z pełnymi ustami, 

- określ smak- robienie 
soków i sałatek  ze świeżych 
warzyw i owoców 

kulturalnego zachowania się w 
miejscach publicznych, 

- poszanowanie własności 
wytworów pracy kolegów, 

- uczenie się mówienia miłych 
słów oraz dziękowania innym 
za te słowa, 

- rozmowa z dziećmi na temat 
prostych przepisów savoir-
vivre, stosowanie ich w 
sytuacjach codziennych 

 

- opanowanie umiejętności 
kulturalnego jedzenia 

- zdrowe odżywianie się 
4 Dbaj o 

bezpieczeństwo 
- 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 

- cykliczne spotkania z 
policjantem: "Bądź ostrożny na 
drodze", "Bezpieczne 
wakacje", "Obcy 
niebezpieczny," 

- ustalenie zasad 
warunkujących 
bezpieczeństwo podczas 
pobytu w przedszkolu, 

- omówienie postępowania w 
razie złego samopoczucia, 
skaleczenia, 

- zapamiętanie własnego 
imienia i nazwiska oraz adresu, 

- poznanie niektórych 
możliwości radzenia sobie w 
sytuacjach zagrażających 
własnemu bezpieczeństwu, 

- spotkanie z leśnikiem, 



niebezpiecznych zwierząt, 

- przestrzegaj zasad ruchu 
drogowego dla pieszych, 

omówienie zachowań 
niektórych zwierząt, 

- rozumienie przestrzegania 
zasad kodeksu drogowego dla 
pieszych 

- dostarczenie wzorców 
właściwego zachowania się na 
ulicy (wycieczki na 
skrzyżowanie, filmy 
edukacyjne), zorganizowanie 
quizu "Umiem się bezpiecznie 
poruszać po drodze", konkurs 
plastyczny "Jak dbam o swoje 
bezpieczeństwo". 

 
VI.  PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW 
  
1. METODY PRACY: 
 

• Podające: opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, 
piosenki, praca z obrazkiem, rozmowa, 

 
• Aktywizujące: drama, pedagogika zabawy, pokaz, wystawa ,  

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

kula, 
 

• Praktyczne: ćwiczenia, gry dydaktyczne zabawy intelektualne np. 
krzyżówki, rebusy, quizy.  

 
2. FORMY PRACY 
 

• Praca indywidualna, 
 

• Zabawa oraz inne rodzaje działalności dzieci pozwalające na rozwijanie 
własnej inicjatywy, 

 
• Czynności samoobsługowe dzieci oraz prace użyteczne na rzecz 

przedszkola, domu itp. 
 

• Spacery i wycieczki, 
 



• Zajęcia zorganizowane przez nauczyciela z całą grupą lub prowadzone 
• w mniejszych zespołach. 

 
• Udział w imprezach i uroczystościach organizowanych na terenie 

przedszkola i poza nim, 
 

• Udział w konkursach, festiwalach, quizach, turniejach. 
 
Dziecko ma prawo: 
 
• mieć i wyrażać swoje zdanie,  

 
• prosić o to czego chce – ale nie wymagać tego,  

 
• podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje,  

 
• nie wiedzieć, nie znać , nie rozumieć,  

 
• popełniać błędy,  

 
• odnosić sukcesy, 

 
• zmieniać zdanie, 

 
• do prywatności i tajemnicy, 

 
• korzystać ze swoich praw,  

 
Dziecko ma obowiązek: 
 

• postępować zgodnie z kodeksami i kontraktami zachowań przyjętymi w 
grupie, 

 
• używać form grzecznościowych w stosunku do dzieci i dorosłych, 

 
• dbać o bezpieczeństwo własne i kolegów, nie narażać na nie innych, 

 
• sprzątać zabawki, gry po skończonej zabawie, 

 
• przestrzegać zasad współżycia społecznego, rozwiązywać konflikty, 
• okazywać szacunek dorosłym, kolegom i koleżankom, 

 



• szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka – dziecka, 
 
Formy nagradzania zachowań zgodnych z kodeksem, kontraktem 
przyjętym w grupie. 
 

• nagradzanie pochwałą i uznaniem,  
 

• darzenie dziecka szczególnym zaufaniem, zwiększając zakres jego 
samodzielności,  

 
• nagradzanie przez sprawianie przyjemności dziecku przez nauczyciela             

lub kolegów  w kontaktach indywidualnych lub na forum całej grupy,  
 

• przywilej wykonywania prostych czynności wskazanych przez 
nauczyciela,  

 
• atrakcyjna zabawa w grupie według pomysłu dziecka,  

 
• ordery uznania. 

 
Środki zaradcze w przypadku niestosowania się do ustalonych zasad 
kodeksu, kontraktu. 
 

• tłumaczenie i wyjaśnianie (dyskusje, rozmowy w kręgu),  
 

• ukazywanie następstw postępowania, tłumaczenie dziecku, aby skłonić go 
do autorefleksji,  

 
• wyrażanie przez nauczyciela i inne osoby dorosłe lub dziecko swojego 

smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka,  
 

• propozycje aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych 
emocji (zabawy integracyjne, ćw. Relaksacyjne, zabawy muzyczne), 
 

        Program jest otwarty, umożliwia wprowadzenie wielu zmian w zależności 
od potrzeb. Stopień osiągania celów będzie sprawdzany poprzez zastosowanie 
takich technik jak: 

• obserwacja dzieci, 
• hospitacja diagnozująca, 
• ankieta dla rodziców. 
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