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PROGRAM WYCHOWAWCZY 

PRZEDSZKOLE NR 161 

KSIĘCIA PRZEMYSŁAWA  

   W POZNANIU 

„ Dziecko jest największym skarbem… 

pozwólmy mu rozbłysnąć wierząc w jego 

zdolności i talent” 

 

Podstawa prawna: 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 
 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. 

z 2004r. Nr 256, poz. 2572  z późn. 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 2009r. Nr 4, poz 17) 

 Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie 
dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego  
i programów  nauczania oraz dopuszczania do użytku podręczników ( Dz. U. Nr 89. 
poz. 730) 

 Statut Przedszkola 

 

 

                                                                           
Opracowanie: Wiesława Cieślewicz, Izabela Werwińska 
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I 

 

              MISJA PRZEDSZKOLA NR 161 

 

 Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i talentów dziecka. 

 Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych doznań  

i przeżyć w kontaktach z muzyką, plastyką i teatrem. 

 Rozwijanie indywidualnych pasji. 

 

      Naszym marzeniem jest, by dzieci poznawały świat przez sztukę 

 i zabawę.  

      Pragniemy, by były szczęśliwe, wrażliwe i bezpieczne, a przedszkole 

funkcjonowało tak, aby mile je wspominały. 

     Kładziemy nacisk na rozwijanie twórczej aktywności dzieci, poprzez ich 

uczestnictwo w kulturze. Staramy się zauważyć ukryte talenty dzieci, 

uwrażliwiać je na wartości etyczne i estetyczne. 

     Pragniemy, by po opuszczeniu przedszkola, były nie tylko przygotowane do 

nauki w szkole, ale także, w miarę swoich możliwości, do życia w świecie, 

który stoi przed nimi otworem. 

  

 

                                            II 

      Wychowanie - w szerokim znaczeniu oznacza całokształt oddziaływa rodziców, 

innych wychowawców oraz środowiska na rozwój dzieci i młodzieży. Pojęcie to 

obejmuje, więc określone wpływy i oddziaływania na wszystkie aspekty rozwoju, czyli 

rozwój fizyczny, umysłowy, moralny i estetyczny, jak również przyswajanie 

odpowiednich wiadomości i sprawności. 

     Wychowanie - to pożądane i oczekiwane zmiany, jakie pod wpływem 

respektowania odpowiednich metod, środków i warunków kształtują się  

w osobowości wychowanka w postaci poglądów, postaw nawyków oraz innych cech 

osobowości. Ważnym celem integralnego wychowania jest przygotowanie dziecka do 

życia w społeczności. 

    Wychowanie- pozostaje w ścisłym związku z opieką, wzajemnie się wzbogacają  

i uzupełniają.  
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Wychowanie od podstaw nie jest rzeczą prostą. Jest to proces ciągły, długotrwały, 

jest kształtowaniem konkretnego człowieka we wszystkich dziedzinach jego życia, 

które zmierza w kierunku doskonalenia działania człowieka oraz samego człowieka, 

jako człowieka, czyli jako osoby ludzkiej. Jest pewnym procesem i realizuje się 

poprzez przyzwyczajenie się do czynienia dobrze wobec innych osób oraz wobec 

siebie samego. Jest to także proces zachodzący między naturą człowieka, a kulturą, 

którą człowiek zastaje w chwili swoich narodzin, która wpływa na rozwój  

i dojrzewanie człowieka, którą sam człowiek tworzy i rozwija. 

Nauczyciel – wychowawca pomaga kształtować osobowość dziecka, wychowywać 

mądrych i dobrych ludzi, wspiera wychowawczą rolę rodziny. 

Wychowanie to: 

 

 Tolerancja-uczenie poszanowania praw innych ludzi do wyrażania własnych 

poglądów i innych sposobów postępowania; 

  Altruizm-człowiek najpełniej realizuje się przez innych ludzi. 

 

         Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie 

Rozwoju każdego dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem 

I możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społecznym, kulturowym 

 i przyrodniczym. Wynikające z powyższego celu zadania, dostosowane do potrzeb  

i możliwości rozwojowych, nauczyciel realizuje  

w ramach określonych obszarów edukacyjnych. 

   Program wychowawczy stworzony jest na bazie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego.  Opracowany został w wyniku diagnozy potrzeb 

przedszkola w zakresie działań wychowawczych. Wspomaga pracę nauczyciela i 

wspiera działania wychowawcze rodziców. 

    Celem wspólnych oddziaływań wychowawczych nauczycieli i rodziców jest 

zapewnienie każdemu dziecku: 

- radosnego i szczęśliwego dzieciństwa, 

- bezpieczeństwa, 

- poczucia własnej godności. 

      Przedszkole, jako instytucja w większym stopniu wychowująca niż ucząca 

przekazuje dziecku przede wszystkim treści wychowawcze wplecione w rytm życia 

codziennego, zajęcia i zabawy. Wyposaża „małego” człowieka w bogaty bagaż norm 

i zasad postępowania pomocnych w przedszkolnym życiu. Kształtuje, zatem 

określone podstawy moralne. 
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                                                         III 

                                 Charakterystyka programu 

     Celem głównym programu wychowawczego jest świadome wprowadzanie 

dziecka w system pożądanych zachowań, zapewnienie warunków do pełnego 

rozwoju osobowego każdego wychowanka, poprawę, jakości pracy wychowawczej, 

uwzględnienie potrzeb społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców, środowiska, 

pracowników, a także ujednolicenie oddziaływań wychowawczych przedszkola  

i domu rodzinnego.  

Program zawiera cele, które ukierunkowują działalność nauczyciela oraz 

wspomagają kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania dzieci  

w grupie w oparciu o wzmocnienia pozytywne.  

   Program wychowania 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 sytuacjach 

zadaniowych. 

 Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych  

i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku . 

 Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. 

 Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.  

 Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. 

    Cele szczegółowe: 

1. Wprowadzenie dzieci w zasady funkcjonowania grupy rówieśniczej oraz życia 

społecznego. 

2. Poznanie przez dzieci ich praw, a także obowiązków. 

3. Budowanie systemu wartości poprzez wychowanie dzieci tak, aby lepiej 

orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe. 

4. Kształcenie umiejętności nazywania własnych potrzeb oraz różnych stanów 

emocjonalnych. 

5. Kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia 

sobie w nowych i trudnych sytuacjach, a także do łagodnego znoszenia 

stresów i porażek. 

6. Przygotowanie dzieci do rozpoznawania i rozumienia podstawowych wartości 

takich jak; miłość, odpowiedzialność, szacunek, prawda, tolerancja, 

współdziałanie i wspólne ustalanie norm w oparciu o wartości tak, aby dziecko 

przyjęło je, jako kryterium własnego postępowania. 

7. Przygotowanie dzieci do prowadzenia dialogu, jako formy wymiany poglądów 

oraz sposobu osiągania kompromisu i rozwijania konfliktów.  
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8. Kształtowanie umiejętności zabawy i pracy w grupie w trakcie zajęć 

samorzutnych i zorganizowanych w przedszkolu i poza budynkiem 

przedszkolnym. 

9. Uczenie wzajemnej tolerancji, akceptacji, zrozumienia potrzeb  

i odrębności drugiego człowieka oraz rodziny, rozwijanie empatii. 

10. Ukształtowanie poczucia przynależności do środowiska lokalnego – oraz 

tożsamości narodowej i regionalnej. 

11. Rozbudzenie zainteresowania dzieci innymi narodami i kulturami. 

12. Rozwijanie postaw prozdrowotnych. 

13. Wykształcenie samodzielności w zakresie samoobsługi. 

14. Dostrzeganie walorów estetycznych przyrody oraz rozwijanie zdolności 

wielozmysłowego poznawania środowiska przyrodniczego. 

15. Kształtowanie opiekuńczego stosunku do przyrody. 

16. Wspieranie rodziców w ich działaniach wychowawczych. 

 

                                     KRYTERIA SUKCESU 

Dziecko: 

 dostrzega i rozumie potrzeby innych, akceptuje ich odmienność  

i odrębność, 

 rozumie i przestrzega zasad współżycia w grupie, 

 potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych, 

 ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości  

i umiejętności, 

 potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować emocje. 

 szanuje cudze zdanie, wolność innych, 

 wyraża swoje 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 i narodowe, 

 ma świadomość przynależności narodowej, rozpoznaje godło i barwy 

narodowe, rozumie pojęcie kraj, ojczyzna. 

 rozumie konieczność przestrzegania zasad zgodnego współżycia  

ze środowiskiem przyrodniczym, przejawia postawę proekologiczną, 

 rozumie potrzebę stosowania profilaktyki prozdrowotnej, 

 zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych, potrafi 

unikać zagrożeń, 

 umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi powszechnie normami 

społecznymi, 

 zna swoje prawa i obowiązki, 
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 szanuje wartości takie, jak prawa, dobroć, piękno, sprawiedliwość, uczciwość, 

życzliwość, szacunek, wyrozumiałość, 

 w trudnych sytuacjach rozumie swoje prawa do pomocy ze strony dorosłych, 

 ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości mających 

wpływ na doprowadzenie 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 go 

pytania. 

 

 

 

                                                  IV 

 

                                         ZADANIA 

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się  

z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach 

zadaniowych. 

 

Zamierzone osiągnięcia dzieci: 

 

 Identyfikuje i nazywa rożne stany emocjonalne i potrzeby własne  

i innych, wskazuje ich przyczyny. 

 Traktuje niepowodzenia, jako informacje, co trzeba zmienić, poprawić. 

 Kontroluje własne zachowania, przewiduje skutki różnych zachowań. 

 Skupia uwagę na mówiącej do niego osobie. 

 Z ważnymi sprawami w ustalony sposób zwraca się do nauczycielki. 

 Podporządkowuje się zachowaniom oczekiwanym przez opiekuna. 

 W parach, w grupach podejmuje i realizuje różne zadania, wspólnie 

rozwiązując problemy 

 Zgłasza gotowość do mówienia, słuch nie przerywając innym. 

 Doświadcza samodzielnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych. 

 Rozpoznaje wartości takie, jak: prawda, piękno, odpowiedzialność, tolerancja, 

szacunek, szczęście, miłość, przyj aż. 

 Pomaga słabszym i potrzebującym pomocy, nie wyśmiewa się i nie chwali. 

 Akceptuje, że wszyscy maja równe prawa i równe obowiązki. 

 Formułuje ocenę własnych zachowań i innych. 
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2.  Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych  

i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku . 

     Zamierzone osiągnięcia dzieci: 

 

 Samodzielnie stosuje etapy mycia rąk oraz wykonuje wszystkie czynności  

w toalecie. 

 Poprawnie stosuje etapy mycia zębów. 

 Dba o czystość i estetykę miejsca pracy i zabawy. 

 Samodzielnie ubiera i rozbiera się. 

 Uzasadnia zasady higieny zmysłów. 

 Poprawnie posługuje się sztućcami. 

 Podczas posiłków zachowuje się według ustalonych zasad, nakrywa do stołu, 

korzysta z serwetki. 

 Przezwycięża opory w kontakcie z różnorodnością posiłków. 

 Akceptuje konieczność ograniczania spożywania posiłków. 

 Przyjmuje poprawna postawę podczas wykonywania różnych czynności, 

podczas stania, siedzenia. 

 Stosuje działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się infekcji, np. zasłania 

usta, nos podczas kaszlu, kichania. 

 Uczestnicz w formach wypoczynku organizowanych przez nauczycielkę. 

 Korzysta z aktywności ruchowej na powietrzu. 

 Akceptuje potrzebę wypoczynku, bierze udział w technikach relaksacyjnych  

i rozumie ich znaczenie dla funkcjonowania organizmu. 

 

 

3. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. 

     Zamierzone osiągnięcia dzieci: 

 Rozumie szkodliwy wpływ nikotyny na organizm i wynikające z tego 

zagrożenia. 

 Rozumie szkodliwość długiego oglądania telewizji oraz stosowania gier 

komputerowych. 

 Próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny  

w przedszkolu. 

 Wie, jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia, zna numery alarmowe. 

 Przestrzega zasad korzystania z zabawek i urządzeń na placu zabaw. 

 Przestrzega zasad poruszania się po pomieszczeniach przedszkolnych. 

 Przestrzega zasady samowolnego oddalania się. 

 Orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze 

środków transportu. 
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 Zachowuje ostrożność wobec nieznajomych, nie udziela im ważnych 

informacji.  

 Zachowuje ostrożność wobec nieznanych zwierząt. 

 Zwraca się do nauczyciela ze wszystkim sprawami, z którymi dziecko nie 

potrafi sobie poradzić. 

4. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.  

     Zamierzone osiągnięcia dziecka: 

 

 Obserwuje walory estetyczne przyrody korzystając ze wszystkich zmysłów, 

 Dostrzega różnorodność w świeci przyrody: barwy, kształt, zapachy. 

 Wyjaśnia znaczenie przyrody dla człowieka( przyroda żywi, ubiera  

i pozwala na funkcjonowanie w życiu, jest miejscem relaksu) 

 Wskazuje wpływ działalności człowieka na przyrodę ( zanieczyszczenia wody, 

powietrza i gleby, odpady, zmiany krajobrazie) 

 Uczestniczy w dokarmianiu zwierząt zimą oraz w opiece nad nimi  

i roślinami, 

 Uzasadnia konieczność oszczędzania zasobów przyrody i produktów 

naturalnego pochodzenia, 

 Wyjaśnia pojecie „ segregacja odpadów, wskazuje sposoby zmniejszenia ich 

ilości, 

 Dokonuje wyborów i podejmuje decyzje dotyczące środowiska  

w codziennym życiu ( oszczędzanie wody i energii) 

 

 

5. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. 

Zamierzone osiągnięcia dziecka: 

 przedstawia się imieniem i nazwiskiem, zna imiona i nazwiska najbliższej 

rodziny, 

 zna własny adres, podaje pełną nazwę miejscowości, w której mieszka, 

 wskazuje, czym zajmują się najbliżsi członkowie rodziny, określa stopień 

pokrewieństwa, 

 opisuje zwyczaje rodzinne, 

 zna imiona kolegów. 

 podaje wyjątkowe fakty historyczne dotyczące swoje miejscowości, 

 rozpoznaje charakterystyczne obiekty, w tym zabytki, 

 zna wybrane legendy regionalne, rozpoznaje taniec i strój regionalny, 

 opisuje typowe tradycje regionu- obrzędy i sztuka ludowa, potrawy itp. 

 Nazywa ojczyznę, rozpoznaje kształt mapy Polski, 
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 Rozpoznaje i wyróżnia symbole narodowe: hymn, godło, flaga, język, 

 Nazywa stolicę, największą rzekę, morze, 

 Dostrzega piękno polskiej przyrody i konieczność jej ochrony. 

 Zna kilka krajów europejskich, nazywa Europe, jako kontynent, na którym 

położona jest Polska, 

 Rozumie, że Polska należy do Unii europejskiej. 

 Dostrzega odmienność języków w rożnych krajach, 

 Kojarzy znane postaci z krajami europejskimi np. Św. Mikołaj, itp. 

 Zna zabawy dzieci innych krajów, obyczaje 

 

                                              V 

 

 

           PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSZKOLAKA 

 

DZIECKO MA PRAWO: 

1. Prosić o to, czego chce, – ale nie wymagać tego. 

2. Mieć i wyrażać swoje zdanie. 

3. Postępować nielogicznie i nie uzasadniać tego. 

4. Podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje. 

5. Decydować, czy chce angażować się w problemy innych ludzi. 

6. Nie wiedzieć, nie znać, nie rozumieć. 

7. Popełniać błędy. 

8. Odnosić sukcesy. 

9. Zmieniać zdanie. 

10. Do swojej prywatności. 

11. Do samotności i niezależności. 

12. Zmieniać się i korzystać ze swoich praw. 

 

DZIECKO MA OBOWIĄZEK: 

1. Postępować z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, używać form 

grzecznościowych wobec osób dorosłych i kolegów. 

2. Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów. 

3. Starać się utrzymać porządek wokół siebie(sprząta zabawki itp.). 

4. Dbać o swój wygląd i estetykę ubrania. 

5. Przestrzegać zasad współżycia społecznego, a szczególnie: okazywać 

szacunek dorosłym i kolegom, szanować wolność i godność osobistą drugiego 

człowieka. 
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VI 

 

KODEKS PRZEDSZKOLAKA 

 

 Wspólnie i zgodnie bawię się z dziećmi. 

 Potrafię czekać na swoją kolej podczas działalności zabawowej  

i edukacyjnej.  

 Szanuję własność cudzą i wspólną własność. 

 Wiem, że praca innych jest trudem, który należy szanować i tego 

samego oczekuję    od innych. 

 Do zabawy biorę tylko te zabawki, którymi teraz będę się bawić,  

a po skończonej zabawie odłożę je na miejsce. 

 Bawię się tak, aby nie powodować zagrożenia i przykrości innym. 

 Pomagam innym młodszym i mniej sprawnym kolegom. 

 Próbuję samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe zgodnie  

z ogólnie przyjętymi normami. 

 Stosuje formy grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam itp. 

 Wiem, że w przedszkolu jestem po to, aby zdobyć wiedzę  

i umiejętności  potrzebne mi w szkole. 
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VII 

 

REGUŁY OBOWIAZUJĄCE W PRZEDSZKOLU 

 

1. Reguły zachowań obowiązujące podczas spożywania posiłków 

 

 siedzimy w pozycji lekko pochylonej ku stołowi, 

 jemy w ciszy, 

 jemy z niezbyt otwartymi ustami, powoli, 

 sztućcami posługujemy się bezpiecznie i kulturalnie, 

 po skończonym posiłku wycieramy usta serwetką, 

 odchodząc od stołu, cicho wstajemy i lekko odsuwamy krzesło, wychodzimy, 

zasuwamy krzesło i mówimy „dziękuję”. 

 

2. Reguły zachowań w łazience 

 

A)       mycie rąk ( przed i po posiłku, po wyjściu z toalety, przed oglądaniem książek) 

 podwijamy rękawy, 

 moczymy ręce, pocieramy namydlone ręce, płuczemy, 

 zakręcamy kran, 

 otrząsamy ręce nad zlewem, 

 wycieramy dłonie w swój ręcznik, 

 zawieszamy ręcznik na właściwym wieszaku. 

 

B)      pielęgnacja zębów 

 

 do kubka wlewamy letnią wodę, 

 dwukrotnie płuczemy usta, 

 na szczotkę wyciskamy pastę, 

 myjemy zęby okrężnymi ruchami, 
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 kilkakrotnie płuczemy jamę ustną wodą, 

 wkładamy szczoteczkę do kubka do góry włosiem, 

 kubek ze szczotką ustawiamy w wyznaczonym miejscu.. 

 

C)       higiena potrzeb fizjologicznych 

 korzystamy z toalety wyłącznie pojedynczo, 

 zawsze po sobie spłukujemy toaletę, 

 myjemy ręce po wyjściu z toalety. 

 

3. Reguły zachowań w szatni 

 

 starannie układamy swoją odzież i buty, 

 pamiętamy o kolejności zakładania odzieży przed wyjściem, 

 po powrocie, przed wejściem do budynku  otrzepujemy buty i je wycieramy  

o wycieraczkę, 

 przy rozbieraniu pamiętamy o kolejności zdejmowania odzieży, 

 starannie składamy odzież i odkładamy na swoją półkę, 

 pamiętamy, aby pomagać kolegom, którzy potrzebują pomocy. 

 

 

4. Reguły zachowań w sali 

 

 

 nie biegamy, 

 dzielimy się wszystkim, 

 mówimy umiarkowanym głosem, 

 gramy uczciwie, 

 nie bijemy innych, 

 sprzątamy po sobie, 

 nie niszczymy zabawek, 

 używamy zwrotów grzecznościowych. 

 

 

5. Reguły zachowań podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym 

 

 

 bezpiecznie korzystamy z urządzeń, 

 nie popychamy innych, 
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 nie bijemy się, 

 pomagamy młodszym kolegom, 

 nie oddalamy się z terenu ogrodu, 

 słuchamy poleceń nauczyciela. 

 

 

6. Reguły zachowań podczas wycieczek i spacerów 

 

 

 idziemy kolejno parami, 

 nie popychamy się, 

 uważnie słuchamy, 

 przestrzegamy zasad ruchu drogowego. 

 

 

7. Reguły zachowań obowiązujące podczas imprez, uroczystości, spotkań itp. 

 

 zajmujemy wyznaczone miejsce, 

 witamy się z gośćmi, 

 uważnie słuchamy, 

 żegnamy się z gośćmi, 

 wychodzimy w ustalonej kolejności. 
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                                                             VIII 

 

           KODEKS NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY PRZEDSZKOLA 

 

 Nie dopuszczaj do sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu dziecka, 

 Usuwaj niebezpieczne przedmioty z otoczenia dziecka. 

 Nie pozostawiaj dzieci bez opieki, 

 Przekazuje dziecko tylko rodzicom lub osoba przez nich 

upoważnionym. 

 Traktuj dziecko podmiotowo, stosuj formę dialogu, ucz tolerancji i 

empatii. 

 Bądź taktowny, cierpliwy i wyrozumiały. 

 Wspieraj dziecko w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „ 

ja”. 

 Uważnie obserwuj dzieci, nie oceniaj ich zachowania, ale staraj się 

poznać motywy takiego postępowania. 

 Oceń relacje dziecka w grupie i jego pozycje w zespole. 

 Pomagaj dziecku w nawiązywaniu pozytywnych kontaktów w 

grupie, we wzajemnym poznawaniu się i akceptowaniu, 

 W oparciu o kodeks postępowania w grupie, pomóż dzieciom 

poznać reguły i zasady, których należy przestrzegać. 

 Bądź konsekwentny w wymaganiach. 

 Własna postawą potwierdzaj głoszone zasady. 

 Słuchaj „ aktywnie” zrozum opowiadaną przez dziecko sytuacje, 

oceń jego emocje, pomóż w rozwiązaniu problemu, 

 Wzmacniaj zachowania pozytywne- zauważaj postępy, zmiany, 

doceniaj je, chwal w sposób wiarygodny. 

 Informuj rodziców o zachowaniach budzących u ciebie niepokój. 

 Kontaktuj się ze specjalistami w celu ustalenia metod i form 

oddziaływania na dzieci sprawiające problemy wychowawcze. 

 Ucz dzieci sposobów radzenia sobie w nowych i trudnych 

sytuacjach. 

 Naucz dzieci rozwiązywać konflikty. 

 Ucz współdziałania, a nie rywalizacji. 
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IX 

 

REGUŁY WYCHOWAWCZE DLA RODZICÓW 

 

 Nie stosujcie takich metod w wychowaniu, których sami nie akceptowaliście 

  w dzieciństwie. 

 Pozwalajcie dokonywać dziecku samodzielnego wyboru tak często, jak to 

możliwe. 

 Jeśli zachowaliście się wobec dziecka niewłaściwie- wytłumaczcie  

i przeproście. 

 Nie bójcie się utraty autorytetu- dziecko i tak wie, kiedy popełniacie bledy. 

 Nigdy nie mówcie źle o dziecku, szczególnie w obecności innych osób. 

 Nie porównujcie dziecka z innymi dziećmi, rodzeństwem. 

 Starajcie się być adwokatem swojego dziecka. 

 Nie mówcie” zrobisz tak, bo ja tak chce”, jeśli czegoś zabraniacie, to 

uzasadnijcie to. 

 Gdy nie wiecie jak postąpić, pomyślcie, jak wy czulibyście się, będąc 

dzieckiem. 

 Nie rozwiązujcie waszych problemów, konfliktów przy dziecku, załatwiajcie to 

miedzy sobą, bez światków. 

 Nigdy w obecności dziecka nie róbcie sobie wzajemnych wymówek nie 

sprzeczajcie się na jego temat. 

 Nie pozwalajcie na rzeczy zabronione przez drugiego rodzica. 

 Nie zwierzajcie się dziecku ze wzajemnych żalów. 

 Nie podważajcie szacunku, ani nie osłabiajcie miłości dziecka do drugiego 

rodzica. 

 Nie wydawajcie dziecku nieprzemyślanych poleceń, nie zmieniaj ich, co 

chwilę, aby dziecko nie zauważyło, że zakazy i nakazy zależą wyłącznie od 

chwilowych nastrojów rodziców. 

 Nie wyróżniaj żadnego z dzieci, lecz wszystkie traktuj jednakowo 

sprawiedliwie. 

 Stawiajcie dziecku słuszne wymagania i powoli wdrażajcie do samodzielnej 

pracy, nie wykonujcie wszystkiego za dziecko. 

 Bądźcie takimi, jakimi chcielibyście by były wasze dzieci. 
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                                                  X 

 

 

EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO 

 

 

I. Analiza dokumentacji pedagogicznej: 

 

 Plany miesięczne, zapisy w dzienniku, 

 Arkusze obserwacji, 

 Hospitacje diagnozujące, 

 Arkusze diagnostyczne poziomu wiedzy i umiejętności., 

 Ankiety ewaluacyjne. 

 

II. Analiza dokumentacji współpracy z rodzicami: 

 

 Ankiety informacyjne o dziecku, 

 Protokoły zebrań z rodzicami, 

 Informacja zwrotna od rodziców. 

 

III. Analiza twórczości dzieci; 

 

 Plastycznej 

 Muzycznej 

 Słownej 

 Teatralnej. 

 


