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„W wychowaniu chodzi o to, ażeby  

człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem [...],  

umiał być bardziej nie tylko z drugim, ale i dla drugiego” 
  

                                                                                                                             Jan Paweł II 

 

 

 

1. Wstęp. 

 

Program wychowawczy zakłada podmiotowe traktowanie dzieci, poszanowanie ich godności 

osobistej, stwarzanie sytuacji wyzwalającej ich aktywność oraz warunków do pełnego 

rozwoju osobowego każdego z wychowanków, zgodnego z ich wrodzonym potencjałem 

i możliwościami. 

 

Celem głównym jest stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego 

 z naszych wychowanków, zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami, relacjami  

ze środowiskiem społeczno - kulturalnym i przyrodniczym.  

Jednym z priorytetów pracy przedszkola wobec dziecka i jego domu rodzinnego jest 

wspieranie i stymulowanie jego rozwoju w sferze wychowawczej. 

Wychowanie rozpoczyna się w rodzinie, natomiast przedszkole tylko je kontynuuje i 

ukierunkowuje. Przedszkole nie może zastąpić domu rodzinnego, może uzupełnić jedynie 

 i wzbogacić doświadczenia dziecka w tych sferach, w których oddziaływanie domu jest 

niewystarczające. 

 

Program wychowawczy ma na celu poprawę jakości pracy edukacyjnej, uwzględniając 

potrzeby społeczności przedszkolnej tj. dzieci, rodziców, środowiska oraz pracowników 

przedszkola. Integruje nauczycieli i rodziców w realizowaniu celów wychowawczych . 

 Ma on za zadanie określić jakimi wartościami kierujemy się w stosunku do wychowanka, 

jego rodzica, jakie normy postępowania są pożądane aby dziecko mogło funkcjonować 

 w środowisku zgodnie z przyjętymi rolami społecznymi. 

 

2. Podstawy prawne  programu wychowawczego. 

 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez 

Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród 

w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (t.j. Dz.U. z 1997 

r. Nr 78 poz. 483 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 

poz. 2572 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97 

poz. 674 ze 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 2009 r. Nr 4 poz. 17), 

 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolnościsporządzona w 

Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 

oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U. z 1993 r. Nr 61 poz. 284 ze zm.), 

 Konwencja o Prawach Dzieckaprzyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526 ze zm.).  

 Statut przedszkola. 

 

3. Cele programu wychowawczego.  

Program pozwala na refleksję nad tym co ważne, potrzebne, dobre, co zaspokaja potrzeby i 

rozwija możliwości, skutecznie przeobraża świadomość, postawy, zachowania i sposób życia. 

Przekłada zasady werbalne na rzeczywistość dając możliwość zmiany sposobu rozumienia 

tego kim jesteśmy, naszej wewnętrznej natury i jej wpływu na rzeczywistość. 

Cele programu:  

 

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

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

3. Rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z innymi  

 kształtowanie podstawowych powinności moralnych: np. życzliwości, tolerancji, 

sprawiedliwości, odpowiedzialności, uczciwości, 

 polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu, 

 rozróżniania dobra od zła, 

4.Uświadomienie dzieciom ich praw i obowiązków. 

5.Pomoc dziecku w budowaniu pozytywnego obrazu własnego "Ja". 

6.Uświadomienie złożoności otaczającego świata i czyhających zagrożeń. 

7.Kształtowanie życzliwego i otwartego stosunku do ludzi i przyrody. 

8. Rozwijanie dbałości o własne zdrowie, higienę i bezpieczeństwo. 

9.Wspieranie rodziców w ich działaniach wychowawczych. 

 

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 w sytuacjach zadaniowych (1) 

- kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych(2) 

- wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku (2) 

- wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci (5) 

- wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych(6) 

- wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne (15) 

 



4. Model absolwenta. 

Absolwent przedszkola: 

 

-     potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych; 

-     rozumie i przestrzega zasad zgodnego współżycia w grupie; 

-    ma szacunek dla samego siebie i innych; 

-    ma poczucie własnej wartości, wiary we własne możliwości i umiejętności; 

-    dostrzega i rozumie potrzeby innych; 

-   potrafi nazwać, wyrażać i kontrolować swoje emocje; 

-    wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania; 

-    szanuje wolność i zdanie innych; 

-    rozumie znaczenie dialogu w rozwiązywaniu sporów; 

-    umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi normami; 

-    respektuje polecenia nauczyciela i innych osób dorosłych; 

-    zna słowa – klucze dobrej współpracy; 

-    potrafi radzić sobie w sytuacjach konfliktowych bez stosowania agresji; 

-    potrafi wyciszać się, odprężać, rozładowywać napięcia poprzez poznane techniki 

i zabawy; 

-   dostrzega i szanuje wartości: prawdę, dobro, piękno, uczciwość, sprawiedliwość,  

życzliwość, szacunek, tolerancję, odpowiedzialność; 

-    potrafi cieszyć się z własnych sukcesów; 

-    zna i kultywuje tradycje rodzinne, lokalne, regionalne i narodowe; 

-    rozumie zasady mądrego i odpowiedzialnego współżycia człowieka ze światem przyrody; 

-    zna wstępne wiadomości na temat pierwszej pomocy przedmedycznej 

  

  

5. Zadania przedszkola i warunki realizacji. 

 

- BĄDŹ SAMODZIELNY W SAMOOBSŁUDZE I CZYNNOŚCIACH HIGIENICZNYCH. 

- KONTROLUJ SWOJE ZACHOWANIE. 

- BĄDŹ KULTURALNY. 

- BĄDŹ KOLEŻEŃSKI. 

- DBAJ O SWOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO. 

- POZNAJ SWOJE TRADYCJE RODZINNE I NARODOWE. 

 

ZADANIE - BĄDŹ SAMODZIELNY W SAMOOBSŁUDZE I 

CZYNNOŚCIACHHIGIENICZNYCH 

 

NORMY POSTĘPOWANIA: 

 

 poprawnie myj się i wycieraj oraz myj zęby 

 właściwie zachowuj się przy stole podczas posiłków, nakrywaj do stołu 

 i sprzątaj po sobie 

 samodzielnie ubieraj się i rozbieraj, dbaj o osobiste rzeczy i nie narażaj  

ich na zgubienie lub kradzież 

 utrzymuj porządek w swoim otoczeniu 



ZADANIA DO REALIZACJI: 

 

 poznanie i przestrzeganie podstawowych zasad i zabiegów higienicznych  

na rzecz własnego zdrowia fizycznego i psychicznego 

 wdrażanie nawyków higienicznych , kulturalnych 

 usamodzielnianie dziecka w zakresie jedzenia, ubierania i rozbierania odzieży 

 dbanie o wygląd zewnętrzny ( schludny wygląd) 

 samodzielne korzystanie z chusteczek higienicznych w razie potrzeby 

ZADANIE - KONTROLUJ SWOJE ZACHOWANIE 
 

NORMY POSTĘPOWANIA:  

 unikaj krzyku, kłótliwości 

 przestrzegaj zawartych umów, 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 

 mów o swoich uczuciach, odczuciach 

 

ZAGADNIENIA DO REALIZACJI:  

 ustalenie reguł i norm życia w grupie, przestrzeganie ich, np:zgodnego zachowania się 

podczas zabaw , kulturalnego włączania się do zabaw kolegów 

 korzystania ze sprzętu i zabawek 

 porozumiewania się umiarkowanym głosem 

 przestrzegania zasad podporządkowania się dyżurnym np. w łazience ,w sali  

 ponoszenia 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 wyrażania umiejętności określania swoich uczuć, wyrażania swoich 

oczekiwań w sposób zrozumiały dla innych. 

 zapoznanie z bezpiecznymi sposobami rozładowania emocji, nie wyrządzając 

krzywdy innym (np. gryzmolenie po kartce, zgniatanie gazety, darcie papieru). 

 poznawanie wzorców właściwego zachowania(postawa nauczyciela, postacie z 

literatury) 

 poszukiwanie sposobów nagradzania sukcesów innych 

 udział w inscenizacjach dziecięcych z wykorzystaniem literatury:  rozróżnianie 

prawdy, fałszu, kłamstwa, fantazji 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 dramowych jako element bloku integracyjnego określającego 

samopoczucie dziecka 

 systematyczne prowadzenie rozmów, wyjaśnień, wymiany zdań i przedstawienia 

argumentów dotyczących własnych ocen i odczuć, liczenie się z odczuciami drugiej 

osoby 

 uczenie się mówienia o rzeczach miłych, wyrażanie dezaprobaty dla zachowań 

negatywnych 

 

ZADANIE -BĄDŹ KULTURALNY 
 

NORMY POSTĘPOWANIA:  

 używaj form grzecznościowych: proszę, przepraszam, dziękuję 

 nie mów z pełnymi ustami 

 okazuj szacunek dorosłym i starszym osobom 

 pamiętaj o kulturalnym zachowaniu w trakcie powitań i pożegnań 

 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 

 

ZAGADNIENIA DO REALIZACJI:  

 samodzielne podejmowanie prostych obowiązków w domu i przedszkolu (sprzątanie 

swoich zabawek, układanie książek itp.) 

 uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych członków rodziny (spokojne i ciche 

zachowanie podczas gdy inni odpoczywają, opiekowanie się osobami chorymi i 

starszymi) 

 uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach (dzień 

dobry, do widzenia, proszę, dziękuje, przepraszam) 

 dostarczenie dzieciom wzorców właściwego zachowania się (postawa nauczycielki, 

postaci z literatury itp.)  

 utrwalenie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych (sklep, 

autobus, kino) 

 poszanowanie własności i wytworów pracy kolegów 

 uczenie się mówienia miłych słów oraz dziękowanie innym za te słowa 

 rozmawianie z dziećmi na temat prostych przepisów savoir-vivr'u, stosowanie ich w 

sytuacjach codziennych 

 opanowanie umiejętności kulturalnego jedzenia (np. nie mówienie z pełnymi ustami, 

używanie serwetki itp.)  

 przyzwyczajanie dzieci do przestrzegania zasad dotyczących utrzymywania porządku, 

uszanowania zieleni w najbliższym otoczeniu (papierki wrzucamy do kosza, nie 

depczemy trawników i skwerków, nie niszczymy drzew i krzewów, uczestniczenie w 

corocznej akcji "Sprzątanie Ziemi, Sprzątanie Świata" 

ZADANIE - BĄDŹ KOLEŻENSKI 
 

NORMY POSTĘPOWANIA:  



 zgodnie baw się z kolegami 

 szanuj cudzą własność 

 dziel się z innymi tym co masz 

 nie bądź zawzięty w kontaktach z innymi 

 nie wyrządzaj krzywdy innym 

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

przerywaj) 

 pomagaj tym, którzy tej pomocy potrzebują 

 

ZAGADNIENIA DO REALIZACJI:  

 zawieranie umów z dziećmi dotyczących właściwego zachowania w przedszkolu, 

konsekwentne ich przestrzeganie, 

 interesowanie się wytworami swoich kolegów, dostrzeganie wysiłku włożonego w ich 

powstanie, poszanowanie własności, wytworów pracy kolegów, 

 rozumienie, że inni mają takie same potrzeby jak ja: uczestnictwa w zabawach, 

korzystania z zabawek, spożywania słodyczy (w związku z tym dzielenia się nimi) 

 uczenia 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 podporządkowywanie się ich poleceniom i 

uwagom, 

  wyrabianie nawyku uprzejmego witania się z kolegami spotkanymi w szatni lub na 

podwórku (mówienie dzień dobry, skinienie ręką, itp.) 

 sprawianie radości choremu koledze przez, np. wspólne pisanie 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) 

 

ZADANIE-DBAJ O SWOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO. 
 

NORMY POSTĘPOWANIA: 

 nie krzycz, mów umiarkowanym głosem, 

 często korzystaj z pobytu na świeżym powietrzu, 

 hartuj swój organizm, 

 ubieraj się odpowiednio do 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, 

 nie oddalaj się od grupy, z miejsca zabaw, 

 nie próbuj produktów 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 

 

ZAGADNIENIA DO REALIZACJI:  

 dostarczanie dzieciom wzorców właściwego zachowania w różnych sytuacjach 

 czynne uczestnictwo dzieci w zabawach organizowanych przez nauczyciela (spacery 

wycieczki, zabawy ruchowe, zestawy ćwiczeń gimnastycznych, pobyt na świeżym 

powietrzu) 

 uczenie się umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego ubrania stosowniedo 

pogody  

 kształtowanie nawyku zjadania wszystkich potraw 

 systematyczne mobilizowanie dzieci do stosowania zabiegów higienicznych oraz 

mycia rąk przed posiłkami i po wyjściu z ubikacji 

 rozumienie potrzeby wizyt kontrolnych u lekarza pediatry oraz stałego kontrolowania 

i leczenia zębów- spotkania z lekarzem, wizyta w gabinecie stomatologicznym, 

 stosowanie w zajęciach różnych form sprzyjających zrozumieniu potrzeb własnych i 

kolegów (drama, pedagogika zabawy itp.) 

 uświadomienie dzieciom konieczności spożywania owoców i warzyw jako źródła 

witamin (poprzez spożywanie posiłków w przedszkolu, zajęcia dydaktyczne, prace 

gospodarcze, hodowle prowadzone w kąciku przyrody, filmy edukacyjne, itp.) 

 udział dzieci w konkursach dotyczących zdrowia,  

 cykliczne spotkania z policjantem  

 ustalenie zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu (sala, 

teren) oraz na wycieczkach, 

 przestrzeganie zasady spożywania produktów nieznanego pochodzenia (owoce, 

słodycze, rośliny otrzymywane od obcych) 

 omówienie sposobu postępowania w razie złego samopoczucia, skaleczenia, 

określonej dolegliwości, 

 zapamiętanie własnego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w toku zajęć, 

scenek rodzajowych , dramy, poznanie konsekwencji niebezpiecznych zabaw i 

zachowań 

 poznanie niektórych możliwości radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu 

bezpieczeństwu 

 rozumienie przestrzegania zasad kodeksu drogowego dla pieszych,  

 dostarczenie wzorców właściwego zachowania się na ulicy (wycieczki na 

skrzyżowanie, filmy edukacyjne, książki, inscenizacje) 

ZADANIE - POZNAJ SWOJE TRADYCJE RODZINNE I NARODOWE 

NORMY POSTĘPOWANIA:  

 kultywuj tradycje swojej rodziny 

 rozmawiaj z rodzicami o ich pracy 

 pamiętaj o uroczystościach rodzinnych 



 szanuj język ojczysty i tradycje narodowe 

 poznaj piękno swojego kraju, regionu, miasta 

 

ZAGADNIENIA DO REALIZACJI:  

 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. 

 realizowanie tematów kompleksowych dotyczących poznawania zawodów np. 

strażaka, policjanta, lekarza itp.  

 w trakcie zajęć oraz przy każdej nadarzającej się okazji uświadamianie dzieciom ich 

przynależności narodowej  

 jesteśmy Polakami, mówimy po polsku, rozumiemy znaczenie słowa ojczyzna 

 zapoznawanie dzieci z barwami narodowymi, godłem i hymnem Polski. 

 pomaganie w orientowaniu się na mapie Polski. 

 ukazywanie piękna naszej ojczyzny za pomocą ilustracji, obrazów, albumów, slajdów. 

 

6. Formy oddziaływań wychowawczych: 

 

 zabawy samorzutne, 

 praca indywidualna, 

 zajęcia i zabawy zorganizowane, 

 czynności samoobsługowe dzieci oraz prace użyteczne na rzecz przedszkola, 

domu itp. 

 udział w imprezach i uroczystościach organizowanych na terenie przedszkola 

i poza nim, 

 udział w konkursach , festiwalach, quizach, turniejach, 

 spacery, wycieczki, zabawy na powietrzu. 

 

7. Metody pracy wychowawczej 

 

 aktywizujące (drama, wystawa, pokaz), 

 podające(opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, 

praca z tekstem),  

 problemowe(gry dydaktyczne, giełda pomysłów, inscenizacja, 

scenki rodzajowe).  

 

8. Zadania wynikające z programu wychowawczego w naszym przedszkolu. 

 

 

Dyrektor przedszkola: 

 

 dba o prawidłowe funkcjonowanie przedszkola i poziom pracy wychowawczej 

i opiekuńczej, 



 koordynuje, organizuje i nadzoruje działania wychowawcze, 

 stwarza warunki do prawidłowej realizacji praw dziecka. 

 

Nauczyciele: 

 

 poznają dzieci oraz ich środowisko, a także utrzymują stały kontakt z rodzicami, 

 organizują spotkania, wspierają i wspomagają rodziców w działaniach 

wychowawczo-opiekuńczych,  

 rozwiązują indywidualne problemy poprzez udzielanie dzieciom wszechstronnej 

pomocy,  

 propagują zasady kulturalnego zachowania,  

 troszczą się o zdrowie dzieci, w szczególności poprzez wdrażanie ich do 

dbałości o higienę osobistą oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy,  

 tworzą bezpieczną dla dziecka atmosferę, warunkującą zdrowie fizyczne 

i psychiczne, 

 stosują środki wychowawcze wzmacniające pozytywne zachowania dzieci, 

 eliminują zachowania niepożądane, 

 ściśle współpracują z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań 

wychowawczych. 

 

Rodzice: 

 

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci, 

 współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. 

 

Pracownicy niepedagogiczni: 

 

 reagują na przejawy negatywnych zachowań i informują o tym nauczyciela,  

 wspomagają nauczycieli w realizowaniu działań wychowawczych. 

 

Rada Rodziców: 

 

 reprezentuje ogół rodziców oraz podejmuje działania wspierające proces 

wychowawczy przedszkola, 

 współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku, 

 współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego przedszkola. 

 

9. Uroczystości i imprezy przedszkolne. 

 

 Pasowanie na przedszkolaka, 

 Mikołajki, 

 Spotkanie choinkowe, 

 Dzień Babci i Dziadka, 

 Bal karnawałowy, 

 Święto Wiosny, 

 Festyn rodzinny, 

 Dzień Dziecka, 



 Dzień Mamy i Taty, 

 Pożegnanie starszaków 

 

 

10.  Ewaluacja. 

 
 

Ewaluacji programu wychowawczego dokonuje się na  półrocznej i rocznej radzie 

pedagogicznej.W ewaluacji uwzględnia się opinię rodziców, wychowanków, nauczycieli, 

pracowników przedszkola. 

 

Sposoby ewaluacji: 

a)Analiza dokumentów: 

- program wychowawczy 

- księga protokołów rady pedagogicznej 

- plany miesięczne poszczególnych grup 

- arkusze obserwacji, dziennik 

b)  Ankiety. 

c)  Wytwory dzieci.  

 

11. Kryteria sukcesu. 

Miarą osiągnięcia celu programu wychowawczego będzie: 

DZIECKO - KTÓRE: 

 Umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętym powszechnie kanonem norm 

społecznych. 

 Potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotówgrzecznościowych. 

 Wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania. 

 Rozumie dostrzega potrzeby innych, akceptuje ichodrębność. 

 Potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje. 

 Rozumie i przestrzega zasad zgodnego współżycia w grupie. 

 Umie cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy,potrafi godnie przyjąć 

porażkę. 

 Rozumie znaczenie dialogu w rozwiązywaniu sporów,potrafi argumentować swoje 

racje, oceny i odczucia. 

 Zna i rozumie swoje prawa i obowiązki. 

 Wie, że ma prawo do pomocy ze strony dorosłychw sytuacjach trudnych. 

 Szanuje wartości takie jak: sprawiedliwość, dobroć,życzliwość, tolerancja, piękno, 

prawda. 

 Potrafi odróżniać dobro od zła. 

 Ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialnościi wytrwałości decydujące o 

doprowadzeniu do końca rozpoczętej pracy. 

 Interesuje się otaczającym światem, poszukujeodpowiedzi na nurtujące go pytania. 

 Rozumie potrzeby stosowania profilaktyki pro zdrowotnej. 

 Zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych, potrafi unikać 

zagrożeń. 

 Rozumie potrzebę konieczności przestrzegania zasad zgodnego współżycia ze 

światem przyrody, przejawia postawy proekologiczne. 



 Zna i kultywuje tradycje rodzinne, regionalne. 

 Posiada świadomość przynależności narodowej; rozpoznaje godło i barwy narodowe, 

rozumie pojęcie „ojczyzna".  

12.  Uwagi końcowe. 

 Za realizację programu wychowawczego odpowiedzialne są nauczycielki ze 

wszystkich grup wiekowych 

 Zadania realizowane będą wspólnie z rodzicami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program opracowały: 

                                                                                      Irena Lenar- Bar 

                                                                                      Barbara Madej 

                                                                                      Violetta Łukasiewicz 

 


