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Motto: 

„Dzieci - to połowa ludzkości”  

„Dzieci nie są głupsze od dorosłych, tylko mają mniej doświadczenia” 

                                                                                        Janusz Korczak 
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     Akty prawne stanowiące podstawę do prowadzenia działań wychowawczych: 

 art. 72 Konstytucji RP 

 Konwencja o Prawach Dziecka (z zastrzeżeniami strony polskiej) 

 Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1991r. nr 95, poz. 425   

z późniejszymi zmianami)  

 Ustawa z dnia 23 czerwca 2016r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły 

specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej  

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 z 11 styczna 2017) 

 

Niniejszy program opracowany został w oparciu o: 

 Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form 

wychowania przedszkolnego (załącznik 1 do Rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego 

2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej) 

 Statut Przedszkola w Trąbkach Wielkich 

 Koncepcję pracy Przedszkola w Trąbkach Wielkich 

 Ramowy roczny plan pracy Przedszkola w Trąbkach Wielkich 

 Polityka Bezpieczeństwa 

 realizowany w przedszkolu program wychowania przedszkolnego  
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Celem wychowania przedszkolnego, sformułowanym w Podstawie programowej, jest 

wsparcie całościowego rozwoju dziecka,  realizowane poprzez proces opieki, wychowania 

i nauczania – uczenia się. Takie holistyczne podejście, umożliwia dziecku odkrywanie 

własnych możliwości, sensu działania, pozwalając jednocześnie na gromadzenie doświadczeń 

na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie otrzymywanego wsparcia, 

dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. 

W związku z tym zmianie ulega też spojrzenie na proces edukacyjny, który jako przyjazny 

dziecku skupiać się ma na odkrywaniu i rozwijaniu naturalnych uzdolnień i potencjałów 

dziecka w relacjach z jego środowiskiem społeczno-przyrodniczo-kulturalnym,                        

a najważniejsze dotychczas zdolności intelektualne i opanowywanie wiedzy, schodzą na plan 

dalszy. 

 

 

 

CELE OGÓLNE PROGRAMU: 

 

1. Wspomaganie wszechstronnej, wielokierunkowej aktywności dziecka, na płaszczyźnie 

fizycznego, społecznego, emocjonalnego i poznawczego rozwoju, z uwzględnieniem 

indywidualnych potrzeb, predyspozycji, talentów, zainteresowań oraz z zachowaniem szeroko 

rozumianego bezpieczeństwa; 

ułatwienie dziecku odkrywania własnych uzdolnień i potencjałów. 

2. Takie organizowanie procesu wychowawczo-edukacyjno-opiekuńczego,  

aby gwarantował on dziecku osiągnięcie optymalnej dojrzałości fizycznej, społecznej  

i duchowej.  

Pod tym pojęciem rozumieć należy z jednej strony zapoznawanie dzieci z regułami 

funkcjonowania z grupie, wdrażanie do samodzielności, uczenie współdziałania z innymi,  

a z drugiej – uświadamianie  dzieciom ich praw i obowiązków, przybliżanie świata wartości 

moralnych oraz stwarzanie okazji do ponoszenia konsekwencji swoich działań  

(z zachowaniem zasad bezpieczeństwa). 

3. Wspieranie aktywności dziecka, w sposób mający na celu podnoszenie poziomu integracji 

sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych. 

4. Zapewnienie warunków sprzyjających rozwojowi potrzeby tworzenia interakcji 

społecznych i uczestnictwa w grupie, przy jednoczesnym wspieraniu indywidualności  
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i wzmacnianiu poczucia własnej wartości. 

5. Zachęcanie i wspieranie samodzielnego eksplorowania świata, nabywania doświadczeń, 

poprzez organizowanie optymalnych ku temu warunków, z uwzględnieniem indywidualnych 

potrzeb, zdolności i możliwości oraz występujących u dzieci dysfunkcji i nieharmonijnego 

rozwoju (spowolnionego lub przyspieszonego) 

6. Tworzenie sytuacji kształtujących pożądane nawyki: 

- dbałość o zdrowie (zdrowe odżywianie, higiena całego ciała, aktywność fizyczna, 

prawidłowa postawa ciała) 

- dbałość o bezpieczeństwo swoje i innych w różnych sytuacjach 

- dbałość o zdrowie psychiczne (umiejętność identyfikowania i nazywania emocji  

oraz  ich wyrażania, w sposób zgodny z normami społecznymi, nauka radzenia sobie  

z trudnościami) 

7. Podejmowanie różnorodnych działań mających na celu wdrożenie rodziców  

do współuczestniczenia w procesie wychowawczo-dydaktycznym przedszkola. Uzupełnianie, 

za zgodą i/lub na wniosek rodziców(?), treści programowych, o sytuacje wynikające  

z zachodzących w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego rozwoju. 

Współdziałanie na rzecz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi tożsamości dziecka. 

Taki dialog edukacyjny z rodzicami wychowanków pomaga w osiągnięciu celu, jakim jest 

ujednolicenie działań wychowawczych prowadzonych w domu rodzinnym i placówce, przy 

jednoczesnym, aktywnym, tworzeniu wachlarza norm i zasad obowiązujących  

w społeczeństwie, których źródłem jest rodzina, grupa przedszkolna, inne osoby z bliższego  

i dalszego otoczenia. 

8. Umożliwienie i zachęcanie dziecka do poznawania odmiennych kultur, poprzez tworzenie 

sytuacji sprzyjających budowaniu zainteresowania językiem obcym nowożytnym  

oraz językami regionalnymi (przede wszystkim kociewski i kaszubski). 

 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE / OPERACYJNE: 

 

1. Stwarzanie sytuacji pozwalających dzieciom na rozwijanie posiadanych zdolności                    

i odkrywanie nowych talentów i zainteresowań. 

2. Umożliwienie dzieciom aktywnego funkcjonowania w grupie, stosowania się  
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do obowiązujących norm społecznych, ponoszenia konsekwencji podjętych samodzielnie 

decyzji. 

3. Uczenie asertywności, kontrolowania zachowań i radzenia sobie z własnymi emocjami, 

przy jednoczesnym kształtowaniu postawy szacunku dla innych osób, ich uczuć i emocji. 

4. Wyposażenie dziecka w umiejętności radzenia sobie z trudnościami charakterystycznymi 

dla wieku dziecięcego. 

5. Kształtowanie osobowości dziecka i budowanie pozytywnego obrazu własnego „ja”, 

wzmacnianie poczucia własnej wartości. 

6. Przybliżenie dziecku przysługujących mu praw i zapoznanie z jego obowiązkami. 

Uświadomienie do kogo dziecko może zwrócić się o pomoc i jak może radzić sobie                     

w sytuacji zagrożenia. 

7.  Kształtowanie postawy patriotyzmu poprzez: 

- stwarzanie sytuacji sprzyjających zacieśnianiu więzi z najbliższym otoczeniem dziecka 

(rodzina, społeczność lokalna) 

- przybliżanie zagadnień związanych z historią i kulturą regionu, miejscowości, zabytkami, 

miejscami pamięci narodowej 

- zapoznanie z wytworami kultury narodowej, tradycjami narodowymi i regionalnymi 

- budowanie postawy szacunku wobec symboli narodowych 

- uczenie tolerancji wobec osób innych ras, narodowości, wyznań. 

8. Budowanie klimatu wzajemnego zaufania i sympatii pomiędzy dzieckiem-nauczycielem-

rodzicem, ze szczególnym uwzględnieniem tych przypadków, w których do czynienia mamy 

z jakimikolwiek problemami czy trudnościami. 

9. Rozbudzanie u dziecka zainteresowania otaczającym światem, wskazywanie dróg 

poszukiwania rozwiązania problemów, uczenie posługiwania się zdobytą wiedzą na co dzień, 

zachęcanie do dzielenia się nią. 

10. Wyposażenie wychowanka w cechy i umiejętności niezbędne do funkcjonowania                          

w rzeczywistości szkolnej. 
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ZGODNIE Z POWYŻSZYMI ZAŁOŻENIAMI ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA     

im. Jana Brzechwy W TRĄBKACH WIELKICH CECHOWAĆ POWINNY: 

 poczucie własnej wartości i pozytywny obraz siebie, przy jednoczesnym zachowaniu 

szacunku dla innych członków społeczeństwa  

 wysoki poziom samodzielności i zaradności 

 empatia i wrażliwość na potrzeby innych 

 otwartość na nowe doświadczenia, ciekawość świata, wiara w swoje umiejętności  

 aktywność, dociekliwość, zaangażowanie i kreatywność przy rozwiązywaniu 

problemów 

 umiejętność pokonywania swoich słabości 

 świadomość własnej tożsamości oraz poczucie tożsamości narodowej i przynależności 

państwowej 

 osiągnięta dojrzałość szkolna: gotowość do nauki pisania, opanowana umiejętność 

czytania 

 umiejętność komunikowania się z otoczeniem, przekazywania innym konkretnych 

informacji 

 ukształtowana zgodnie z obowiązującymi normami społecznymi postawa moralna                             

i obywatelska 

 gotowość do ponoszenia odpowiedzialności za własne czyny 

 dbałość o bezpieczeństwo swoje i innych - świadomość potencjalnych zagrożeń, 

umiejętność unikania groźnych sytuacji, umiejętność szukania konkretnej pomocy                

w zależności od okoliczności 

 dbałość o zdrowie 

 gotowość do nauki obcego języka nowożytnego  
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SPOSOBY REALIZACJI ZAŁOŻEŃ PROGRAMU 

 

Warunkiem osiągnięcia założonych celów jest prowadzenie działań wychowawczych 

wielokierunkowo, w różnorodnych formach. 

 

1. Sposoby realizacji założeń w stosunku do dziecka (w zależności od grupy wiekowej 

stopień zaawansowania podejmowanych działań będzie różny, dostosowany  

do możliwości dzieci): 

 rozmowy i dyskusje o tematyce społecznej  

 nauka rozwiązywania problemów na drodze polubownej 

 omówienie z dziećmi w każdej grupie „Kodeksu przedszkolaka” i konsekwencji 

wynikających z zachowań niepożądanych oraz wzmocnień zachowań pożądanych 

stosowanych w przedszkolu  (Załącznik nr 1 i 2)  

i zaakceptowanie go przez dzieci 

 ustalenie rodzajów konsekwencji wynikających z zachowań niepożądanych  

oraz sposobów wzmacniania zachowań pozytywnych i zapoznanie z nimi dzieci; 

oba rodzaje środków, stosowane będą w zależności od zaistniałej sytuacji;  

 organizowanie sytuacji sprzyjających budowaniu i umacnianiu więzi rodzinnych, 

społecznych (wspólne obchody świąt, uroczystości rodzinnych, narodowych, 

hołdowanie tradycjom regionalnym, ogólnopolskim) 

 realizacja różnorodnych zajęć i zabaw umożliwiających poznanie praw 

przysługujących dzieciom 

 stwarzanie sytuacji sprzyjających samodzielnemu badaniu otaczającego świata 

 wskazywanie różnorodnych dróg zdobywania informacji  

 stosowanie w procesie edukacyjnym metod aktywizujących, motywujących  

do działania, wzmacniających w dzieciach poczucie własnej wartości 

 organizowanie zajęć i zabaw z dziećmi w sposób pozwalający z jednej strony 

umacniać ich talenty i poszerzać zainteresowania, a z drugiej wskazywać nowe 

sposoby wyrażania siebie  

 doskonalenie samodzielności we wszystkich dziedzinach życia, poprzez 

odpowiednie organizowanie czasu:  

- czynności sanitarno-higieniczne,  
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- wyjścia na podwórko (ubieranie się i rozbieranie),  

- przygotowanie do posiłków i ich spożywanie  

- przygotowanie miejsca pracy i zabawy, a następnie sprzątanie po zakończonej 

aktywności 

- leżakowanie i związane z nim czynności przygotowawcze (rozbieranie  

i ubieranie się, składanie ubrań, zasypianie);  

leżakowanie dotyczy tylko grupy dzieci najmłodszych 

 stwarzanie sytuacji pozwalających dziecku poznać placówkę szkolną  

(wg opracowywanego rokrocznie programu współpracy przedszkola ze szkołą 

podstawową) 

 

2. Sposoby realizacji założeń programu w stosunku do rodziców: 

 prowadzenie polityki otwartości i przychylności w stosunku do rodziców 

 zapoznanie rodziców z Programem Wychowawczym, przyjętymi przez 

nauczycieli i wychowanków w jego ramach zasadami i regułami, uzyskanie opinii 

o Programie od rodziców 

 podejmowanie różnorodnych działań integrujących rodziców z przedszkolem 

(zebrania, uroczystości, warsztaty, zajęcia otwarte) 

 uświadomienie rodzicom istoty i znaczenia ujednolicenia procesu 

wychowawczego w domu i w przedszkolu. 

 

3. Sposoby realizacji założeń programu w stosunku do nauczycieli: 

 stała koleżeńska wymiana: doświadczeń, pomysłów na aktywizowanie dzieci              

(w tym zabawy, scenariusze zajęć, atrakcyjne pomoce) i uatrakcyjnianie zajęć 

 dążenie do ujednolicenia działań wychowawczych wszystkich nauczycieli                   

w relacjach nauczyciel-dziecko 

 stałe samodokształcanie się nauczycieli – wykorzystywanie różnorodnych źródeł 

wiedzy 

 organizacja spotkań (teoretycznych i warsztatowych) ze specjalistami,                      

np. logopedą, psychologiem, pedagogiem w ramach WDN (tematyka spotkań 

zależna od aktualnych potrzeb) 

 gromadzenie literatury metodycznej ułatwiającej prawidłowe prowadzenie procesu 

wychowania 
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 cykliczne spotkania Rady Pedagogicznej – wymiana poglądów, spostrzeżeń, 

rozwiązywanie bieżących problemów. 

 

4. Tradycje i zwyczaje przedszkolne. 

 

Tradycje przedszkola są powtarzającym się każdego roku układem uroczystości 

oraz zwyczajów, którego celem jest prawidłowa organizacja życia placówki, realizacja 

zadań wychowawczych i integracja społeczności. Tradycje przedszkola są zapisane 

w harmonogramie pracy corocznie uchwalanym przez Radę Pedagogiczną. 

 

L.P. 
NAZWA 

UROCZYSTOŚCI 

CHARAKTER 

TRADYCJI 
OPIS 

1 

 

ROZPOCZĘCIE ROKU 

SZKOLNEGO 

 

przedszkolna 

Z reguły jest to 1 IX, chyba że przypada on na 

wolny dzień. Po śniadaniu następuje krótkie 

przywitanie dzieci przez dyrektora przedszkola po 

wakacjach w salach lub na Sali gimnastycznej. Tego 

dnia przedszkolaki zapoznają się z pomieszczeniami 

w placówce, zostają im przydzielone szafki, bawią 

się, poznają zasady bezpiecznego spędzania czasu 

w przedszkolu.  

Wszystkie dzieci obowiązuje strój galowy. 

2 

 

OGÓLNOPOLSKI 

DZIEŃ 

PRZEDSZKOLAKA 

 

przedszkolna 

To święto obchodzone jest 20 IX (lub innego dnia 

bliskiego tej dacie, jeśli przypada ona na dzień 

wolny). Celem Dnia Przedszkolaka jest dostarczenie 

dzieciom kolejnej okazji do wesołej, wspólnej 

zabawy i czerpania radości z bycia przedszkolakiem 

(np. teatr, zabawy z klownem).  

3 

 

DZIEŃ PIECZONEGO 

ZIEMNIAKA 

 

przedszkolna 

regionalna 

Z okazji 1. Dnia Jesieni (23 IX) w przedszkolu 

obchodzony jest Dzień Pieczonego Ziemniaka. Na 

zajęciach w sali każda grupa porusza ten temat, 

mogą być wykonywane prace związane z 

ziemniakiem (ludziki, pieczątki itp.). W tym dniu 

wszystkie przedszkolaki spotykają się przy ognisku 

na placu przedszkolnym. Śpiewają piosenki a 

potem zjadają pieczone nad ogniskiem ziemniaki 

lub jabłka. Organizatorem jest wyznaczony 

nauczyciel. 
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4 

 

PASOWANIE NA 

PRZEDSZKOLAKA 

 

przedszkolna  

Pasowanie odbywa się w październiku i przystępują 

do niego wszystkie przedszkolaki, które rozpoczęły 

edukację przedszkolną po poprzednim pasowaniu. 

W uroczystości występują wszystkie grupy. Jest to 

uroczystość z udziałem rodziców nowych dzieci. 

Pani Dyrektor pasuje na przedszkolaka kolorowym 

ołówkiem lub lizakiem. Dzieci otrzymują 

pamiątkowy dyplom (finansowany przez Radę 

Rodziców). Spotkanie kończy się wspólnym 

zdjęciem i poczęstunkiem przygotowanym przez 

pracowników przedszkola. 

Wszystkie dzieci obowiązuje strój galowy. 

5 

 

DZIEŃ EDUKACJI 

NARODOWEJ 

 

 

przedszkolna 

 

14 X (lub innego dnia bliskiego tej dacie, jeśli 

przypada ona na dzień wolny) każda grupa 

przygotowuje występ (wiersze i piosenki). Podczas 

spotkania w sali gimnastycznej Pani Dyrektor 

wręcza nauczycielom oraz pracownikom 

przedszkola Nagrody Dyrektora, a dzieciom 

słodycze. Uroczystość może przebiegać z udziałem 

gości (m.in. zaproszeni emerytowani pracownicy 

przedszkola, wójt, rodzice). 

Wszystkie dzieci obowiązuje strój galowy. 

6 
DZIEŃ WSZYSTKICH 

ŚWIĘTYCH 
rodzinna 

W tygodniu poprzedzającym Dzień Wszystkich 

Świętych (1 XI) dzieci przynoszą znicze.  

Przedszkolaki odwiedzają groby na Cmentarzu         

w Trąbkach Wielkich, panie zapalają znicze. 

7 

 

NARODOWE ŚWIĘTO 

NIEPODLEGŁOŚCI 

 

narodowa 

W okolicach dnia 11 XI, zgodnie z kalendarzem 

wszystkie grupy przygotowują patriotyczne wiersze 

i piosenki. Spotykają się w sali gimnastycznej, 

gdzie występują przed pozostałymi grupami, 

pracownikami lub zaproszonymi gośćmi. 

Wszystkie dzieci obowiązuje strój galowy. 

8 ANDRZEJKI regionalna 

Przypadają na ostatni dzień listopada. W każdej 

grupie/grupach odbywają się zabawy andrzejkowe 

połączone z wróżbami, przygotowanymi przez 

wychowawców grup. 

 

9 
 

MIKOŁAJKI 
rodzinna 

6 XII (lub inny bliski tej dacie dzień, jeśli mikołajki 

przypadają w wolny dzień) dzieci rano po śniadaniu 

udają się do szatni, gdzie czyszczą chusteczkami 

swoje buty. Kiedy przedszkolaki są w sali, na 

korytarzu rozbrzmiewają dzwonki oznaczające 
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 przybycie Mikołaja. Gość zostawia dzieciom w 

butach słodycze (finansowane z Rady Rodziców), 

które dzieci zabierają do domu lub częstują się w 

przedszkolu (zgodnie z ustaleniami z rodzicami).  

10 

 

ŚWIĄTECZNE 

WARSZTATY Z 

RODZICAMI 

przedszkolna 

rodzinna 

W grudniu (2 tygodnie przed świętami) każda grupa 

organizuje Świąteczne Warsztaty z Rodzicami. 

Podczas tych spotkań rodzice wraz z dziećmi 

przygotowują świąteczne ozdoby, które potem 

zostają wystawione na Kiermaszu Świątecznym. 

11 

 

KIERMASZ 

ŚWIĄTECZNY 

 

przedszkolna 

rodzinna 

Przedszkole organizuje Kiermasz Świąteczny,          

w którym wystawia prace wykonane przez rodziców 

oraz dzieci podczas Świątecznych Warsztatów z 

Rodzicami. Za uzbierane fundusze nasza placówka 

wspiera potrzebujących, zgodnie z wcześniejszymi 

ustaleniami nadawcy. 

12 

 

WIGILIA I JASEŁKA 

 

regionalna 

rodzinna 

Każda grupa przygotowuje przedstawienie 

jasełkowe (stroje przygotowują rodzice). Premiera 

wraz z uroczystą Wigilią z udziałem rodziców 

odbywa się w tygodniu poprzedzającym Święta 

Bożego Narodzenia. Kiedy wszyscy siedzą przy 

wigilijnym stole, do sali przybywa Święty Mikołaj z 

paczkami dla dzieci (finansowanymi przez Radę 

Rodziców). Uroczystości są rozłożone na dwa dni 

(dwie grupy jednego dnia). Tradycyjny poczęstunek 

wigilijny przygotowywany jest przez pracowników 

przedszkola (np. pierogi, barszcz, makowiec, 

pierniczki). 

13 

 

POCHÓD 

GWIZDUCHÓW 

 

 regionalna 

W jednym przedświątecznym dniu najstarsze 

przedszkolaki wyruszają w Pochodzie Gwizduchów       

z gwiazdą na czele, instrumentami perkusyjnymi      

i kolędą na ustach. Odwiedzają, m.in. Urząd Gminy, 

Bibliotekę, GOKSiR, Caritas, Ośrodek Zdrowia, 

Aptekę, SP, Bank Spółdzielczy oraz Policję, 

pozostawiając świąteczne życzenia i symboliczne 

prezenciki przygotowane przez najstarszą grupę. 

Dzieci powracają do przedszkola z podarkami. 

14 

 

DZIEŃ BABCI I 

DZIADKA 

 

rodzinna 

Uroczystości rozłożone są na dwa dni w okolicach 

21 i 22 I (dwie grupy jednego dnia). Dzieci 

występują przed gośćmi z przedstawieniem (np. 

jasełkowym, a następnie z programem 

artystycznym z okazji Dnia Babci i Dziadka).            

W dalszej części spotkania wnuczęta obdarowują 

gości własnoręcznie wykonanymi podarkami. 

Następny punkt programu to wykonanie rodzinnych 

pamiątkowych zdjęć i zaproszenie wszystkich na 
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poczęstunek przygotowany przez pracowników 

przedszkola (ciasto, owoce, kawa).    

15 

 

ZABAWA 

KARNAWAŁOWA 

 

regionalna 

Bal karnawałowy odbywa się w styczniu lub            

w lutym (przed lub po feriach zimowych). Jest 

prowadzony przez nauczycieli lub aktorów                

z zaproszonego teatru. Dzieci przebierają się           

w różne stroje, które są efektem inwencji rodziców. 

Podczas balu jest możliwość wykonania dzieciom 

pamiątkowego zdjęcia. Tego dnia nauczyciele oraz 

pomoce również przebierają się lub wkładają 

element przebrania karnawałowego (np. kapelusz, 

maskę itp.). 

16 

DZIEŃ 

BEZPIECZNEGO 

INTERNETU 

przedszkolna 

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony 

jest w naszym przedszkolu 8 II (lub innego 

bliskiego tej dacie dnia). DBI ma na celu 

inicjowanie i propagowanie działań na rzecz 

bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do 

zasobów internetowych. Tego dnia wszystkie 

przedszkolaki wraz z nauczycielkami spotykają się 

w sali gimnastycznej, gdzie zostają zaznajomieni z 

problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie.  

17 

 

POWITANIE WIOSNY 

 

regionalna 

21 III (lub w okolicy tego dnia jeśli przypada na 

dzień wolny) przedszkolaki witają Wiosnę spacerem 

z instrumentami lub rysunkami wiosennymi 

wykonanymi kolorową kredą przed przedszkolem. 

W tym dniu wszystkie przedszkolaki spotykają się 

przy ognisku na placu przedszkolnym. Śpiewają 

piosenki, a potem zjadają pieczone nad ogniskiem 

ziemniaki lub jabłka. Organizatorem jest 

wyznaczony nauczyciel. 

18 

ŚWIĄTECZNE 

WARSZTATY Z 

RODZICAMI 

przedszkolna 

rodzinna 

Odbywają się na przełomie marca i kwietnia (2 

tygodnie przed Wielkanocą). Podczas spotkań 

rodzice wraz z dziećmi przygotowują, m. in. palmy 

wielkanocne. 
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19 

 

 

KOGUCIK 

WIELKANOCNY, 

ZAJĄCZEK I 

ŚNIADANIE 

WIELKANOCNE 

 

przedszkolna 

regionalna 

W tygodniu poprzedzającym Święta Wielkanocne 

(marzec lub kwiecień) najstarsze dzieci wyruszają                        

z kolorowym Kogucikiem Wielkanocnym do Urzędu 

Gminy oraz zaprzyjaźnionych placówek (m.in. 

Caritas, GOKSiR, Biblioteka) z życzeniami 

świątecznymi i symbolicznymi prezencikami 

wykonanymi przez IV grupę. W zamian 

przedszkolaki przywożą na wózku słodycze.                             

W wybrany wcześniej ranek dzieci wraz                     

z nauczycielkami spożywają świąteczne śniadanie 

przygotowane przez panie kucharki, po nim 

znajdują w swoich szafkach symbolicznego 

Zajączka. 

20 
MIĘDZYNARODOWY 

DZIEŃ ZIEMI 
przedszkolna 

22 IV (lub w okolicy tego dnia jeśli przypada na 

dzień wolny) w przedszkolu obchodzony jest Dzień 

Ziemi. W tym dniu w sali gimnastycznej odbywają 

się obchody, m.in. pokaz mody ekologicznej przez 

najstarsze dzieci (strój wykonany w domu z 

materiałów do recyklingu), spotkanie z 

zaproszonym gościem (leśniczy), sadzenie roślin 

przed budynkiem przedszkola itp. 

W ten dzień obowiązuje strój w kolorze 

zielonym. 

21 
ŚWIATOWY DZIEŃ 

KSIĄŻKI 
przedszkolna 

Światowy Dzień Książki przypada 23 IV. Jeśli nie 

jest to dzień wolny, zapraszamy po jednym rodzicu 

z każdej grupy. Spotykamy się na placu 

przedszkolnym, zasiadamy na kocykach na trawie                   

i słuchamy twórczości naszego patrona Jana 

Brzechwy w wykonaniu zaproszonych gości. Jeśli 

nie dopisuje aura, łąkę zastępuje nam sala 

gimnastyczna. Ponadto pozostali rodzice w trakcie 

tygodnia mogą przyjść do sali swojego dziecka                             

i przeczytać jego grupie wybraną pozycję Jana 

Brzechwy. 

22 

DZIEŃ FLAGI 

RZECZPOSPOLITEJ 

POLSKI i ŚWIĘTO 

NARODOWE 3 MAJA       

– ROCZNICA 

UCHWALENIA 

KONSTYTUCJI 

narodowa 

W dniach poprzedzających oba święta przedszkolaki 

biorą udział w zajęciach tematycznie związanych z 

obchodami 2 i 3 V, m.in. plastycznych, 

technicznych.  

Przedszkolaki są ubrane w kolorze biało-

czerwonym. 

 

23 

 

DZIEŃ MAMY I TATY 

 

rodzinna 

Uroczystość odbywa się w przedszkolu w okolicy  

26 V (jest rozłożona na dwa dni – dwie grupy 

jednego dnia). Dzieci wykonują dla zaproszonych 
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 gości wiersze, piosenki, grają na instrumentach 

perkusyjnych, tańczą lub przygotowują 

przedstawienie teatralne. Rodzice wraz z dziećmi po 

występie udają się do sal na przygotowany przez 

pracowników przedszkola poczęstunek (ciasto, 

owoce, kawa). Uroczystość może być obchodzona w 

innej formie, np. warsztatów. 

24 

 

FESTYN RODZINNY 

 

rodzinna 

Może być organizowany w V/VI na terenie 

przedszkola przy współpracy rodziców oraz 

sponsorów. Tego dnia organizowane są różne 

atrakcje dla dzieci i rodziców. Dopuszcza się 

połączenie organizacji festynu rodzinnego z Dniem 

Mamy i Taty, Dniem Dziecka lub Dniem Patrona. 

25 

 

DZIEŃ DZIECKA 

 

rodzinna 

Dzień Dziecka obchodzony jest w okolicy 1 VI, trwa 

w przedszkolu 2-3 dni. W tym czasie organizowany 

jest, m.in. Dzień Sportu, Piknik           z grillem, 

wycieczki, przedstawienie teatralne          w 

wykonaniu rodziców „Rodzice-Dzieciom” i inne 

atrakcje. 

26 

 

TEATR RODZICÓW 

 

rodzinna 

Od kwietnia trwają przygotowania do 

przedstawienia teatralnego Teatru Rodziców 

„Rodzice-Dzieciom”. Każdego roku rodzice 

przedstawiają inną bajkę. Samodzielnie 

przygotowują scenografię, stroje, uczą się śpiewać  

i grać na instrumentach perkusyjnych. Premiera 

odbywa się w okolicach 1 VI.  

27 DZIEŃ PATRONA przedszkolna 

Obchodzony jest od dnia, w którym odbyła się        

w naszym przedszkolu uroczystość nadania imienia 

naszej placówce tj. 2 VI 2016r., zgodnie                     

z programem obchodów Dnia Patrona.  Nasz patron 

to Jan Brzechwa (15 VIII 1898r. – 2 VII 1966r.).  

28 

 

PIKNIK 

CZYTELNICZY 

 

przedszkolna 

W czerwcu, przy współpracy z Gminną Biblioteką 

Publiczną oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury               

i Sportu w Trąbkach Wielkich, wszystkie 

przedszkolaki biorą udział w Pikniku Czytelniczym 

na świeżym powietrzu lub w bibliotece. Literaturę 

dziecięcą czytają dzieciom zaproszeni goście, m.in. 

Wójt Gminy Trąbki Wielkie.  
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29 

 

POŻEGNANIE 

MAŁYCH 

ABSOLWENTÓW 

PRZEDSZKOLA 

 

przedszkolna 

 

Jest to uroczystość, którą w czerwcu przygotowują 

wszystkie grupy. Odbywa się w tygodniu 

poprzedzającym zakończenie roku szkolnego. Dzieci 

odchodzące z przedszkola przed zaproszonymi 

gośćmi (rodzicami) żegnają się z naszą placówką. 

Część artystyczna zawiera wiersze, piosenki, układy 

taneczne, tańce, małe orkiestry itp. Dyrektor 

Przedszkola wręcza dzieciom pamiątkowe dyplomy i 

upominki (finansowane przez Radę Rodziców). 

Panie kucharki przygotowują tort, który rozpoczyna 

kolejną część spotkania – poczęstunek, 

przygotowany przez przedszkole.  

Wszystkie dzieci obowiązuje strój galowy. 

30 
ZAKOŃCZENIE ROKU 

SZKOLNEGO 
przedszkolna 

Wszystkie dzieci w dniu zakończenia roku szkolnego 

spotykają się na sali gimnastycznej, gdzie odbywa 

się wręczenie pamiątkowych książeczek oraz 

pogadanka na temat bezpiecznych wakacji.  

Wszystkie dzieci obowiązuje strój galowy. 

31 

 

DNI ADAPTACYJNE 

 

przedszkolna  

W wakacje w naszym przedszkolu odbywają się Dni 

Adaptacyjne dla dzieci, które we wrześniu 

rozpoczną edukację przedszkolną, zgodnie                

z programem adaptacyjnym „Wkrótce będę 

przedszkolakiem”. 

32 KONCERTY I TEATRY przedszkolna  

Tradycyjnie każdego miesiąca przyjeżdżają do nas 

aktorzy różnych teatrów oraz muzycy z koncertami 

(finansowanie przez Radę Rodziców), zgodnie          

z planem opracowanym na rok szkolny. Na 

koncerty i teatrzyki dzieci przynoszą krzesełka.  

Wszystkie dzieci obowiązuje strój galowy. 

33 

 

WYCIECZKI                       

I WARSZTATY 

EDUKACYJNE 

 

przedszkolna  

W wycieczkach i warsztatach (wyjazdowych                  

i na terenie przedszkola) udział biorą wszystkie 

dzieci (są one dostosowane do wieku 

poszczególnych grup). Odbywają się one na 

przełomie całego roku szkolnego (finansowane są 

ze środków Rady Rodziców, w ramach współpracy z 

instytucjami, np. biblioteką), zgodnie z planem 

opracowanym na rok szkolny.  
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5. Działania wychowawcze związane z osobą Patrona placówki. 

 

W związku z nadaniem Przedszkolu imienia Jana Brzechwy (02.06.2016r.) wychowawcy 

podejmują w ciągu roku szereg działań wychowawczych związanych z osobą i twórczością 

patrona, mających na celu: 

 - przybliżenie sylwetki i twórczości Jana Brzechwy 

- promowanie dziecięcej poezji 

- nauka recytacji 

- wyzwalanie twórczej aktywności (m.in. plastycznej, werbalnej, ruchowej, teatralnej) 

- promowanie uzdolnień przedszkolaków 

- przygotowanie do publicznych wystąpień 

- integracja różnych środowisk (dzieci, rodzice, nauczyciele, instytucje, szkoły, przedszkola) 

 

W ciągu roku szkolnego podejmowany jest szereg działań, m.in. zapoznawanie dzieci z 

twórczością Jana  Brzechwy, konkursy (np. konkurs recytatorski, konkurs plastyczny – 

przedszkolny i gminny), gazetki tematyczne, koncerty, teatrzyki, wycieczki, obchody Dnia 

Patrona, wzbogacanie biblioteczki przedszkolnej w pozycje książkowe autorstwa Brzechwy. 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSZKOLAKA  

(wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka) 

Przedszkolak ma prawo: 

1. do właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznego                

w zgodzie z obowiązującymi zasadami higieny pracy umysłowej, 

2. szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania, 

3. ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy fizycznej i psychicznej, 

4. swobodnego wyrażania swoich myśli i uczuć, 

5. do bycia sobą, 

6. do nauki przez zabawę, 

7. do opieki i ochrony, 

8. do poszanowania jego godności osobistej i własności, 

9. do partnerskiej rozmowy na każdy temat. 

 

Nasze przedszkole, poza wyżej wymienionymi,  gwarantuje swoim wychowankom prawa do: 
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 zaspokajania wszystkich potrzeb rozwojowych, 

 zdrowych posiłków, 

 zaspokajania ciekawości świata poprzez badanie, odkrywanie, zadawanie pytań, 

  kontaktów i zabaw z innymi dziećmi, 

 samodzielnego wyboru towarzyszy zabaw, 

 rozwijania własnych zainteresowań i potencjałów, 

 wyrażania własnych uczuć i emocji (zgodnie z przyjętymi zasadami), 

 wyrażania własnego zdania, dokonywania wyborów, 

 bogatego w różnorodne bodźce otoczenia, poddającego się procesom twórczym. 

  

Przedszkolak ma obowiązek: 

1. przestrzegania reguł i zasad  obowiązujących w przedszkolu, ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, 

2. zgłaszania nauczycielce lub innemu pracownikowi przedszkola wszelkich wypadków, 

złego samopoczucia, uszkodzeń i urazów, potrzeb fizjologicznych, 

3. poszanowania sprzętów i zabawek znajdujących się w przedszkolu oraz wysiłków               

i pracy innych osób, 

4. dbania o porządek i ład w swoim otoczeniu, 

5. szanowania nauczycieli, wszystkich pracowników przedszkola oraz rówieśników                  

i odnoszenia się do nich w sposób zgodny z przyjętymi normami społecznymi. 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW 

Rodzice jako pełnoprawni uczestnicy procesu wychowania mają swoje prawa i obowiązki. 

Przysługuje im prawo do: 

 znajomości zadań i zamierzeń wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych w grupie 

przedszkolnej i przedszkolu, 

 otrzymywania informacji na temat rozwoju ich dziecka, jego uzdolnień, zainteresowań 

i ewentualnych trudności, 

 uzyskania od nauczyciela porad i wskazówek mogących ułatwić rozpoznanie trudności 

i udzielenie dziecku pomocy i wsparcia, 

 wyrażania swoich opinii o pracy wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej przedszkola 

i zgłaszania dyrekcji swoich wniosków, 
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 aktywnego udziału w życiu przedszkola, a szczególnie grupy do której uczęszcza 

dziecko (zebrania, zajęcia otwarte, spotkania indywidualne, imprezy okolicznościowe). 

 

Rodzice zobowiązani są: 

 przestrzegać zapisów Statutu Przedszkola im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wielkich, 

 zaopatrzyć dziecko w niezbędne mu do funkcjonowania przedmioty, 

 respektować uchwały organu prowadzącego, rady pedagogicznej, rady rodziców, 

 punktualnie przyprowadzać dziecko do przedszkola i punktualnie odbierać  

je z placówki (osobiście lub przez upoważnioną do tego osobę pełnoletnią), 

 dopilnować, aby dziecko w momencie przyprowadzenia do przedszkola trafiło 

bezpośrednio pod opiekę pracownika przedszkola, 

 sprawować opiekę nad dzieckiem po odebraniu go z grupy (oddziału) także na terenie 

obiektu przedszkolnego i placu zabaw, 

 kontrolować przynoszone przez dziecko do przedszkola przedmioty, szczególnie te 

potencjalnie niebezpieczne, 

 śledzić na bieżąco ogłoszenia i komunikaty umieszczane na przedszkolnych tablicach 

ogłoszeń i na stronie internetowej placówki, 

 informować o: 

- nagłych i planowanych dłuższych nieobecnościach dziecka        

  w przedszkolu,  

- chorobach zakaźnych,  

- zmianach telefonów kontaktowych  

- wyjątkowych sytuacjach (rodzinnych, życiowych) mogących wpływać  

  na sposób i jakość funkcjonowania dziecka. 

 

SYLWETKA WYCHOWAWCY PRZEDSZKOLA W TRĄBKACH WIELKICH 

„(…) poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznawać; zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam 

jesteś zdolny, zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres ich praw i obowiązków; ze 

wszystkich sam jesteś dzieckiem, które musisz poznać, wychować i wykształcić przede 

wszystkim”. 

                                                                            Janusz Korczak 
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Nauczyciele pracujący w naszym Przedszkolu to osoby: 

 kochające i szanujące dzieci i przestrzegające ich praw 

 tolerancyjne 

 otwarte na nowe doświadczenia, kreatywne 

 komunikatywne, łatwo nawiązujące kontakt z otoczeniem 

 cierpliwe, łagodne, ale stanowcze i konsekwentne 

 wspierające rozwój każdego dziecka indywidualnie 

 zintegrowane ze społecznością przedszkolną i zaangażowane w pracę 

 zawsze starannie przygotowane do zajęć 

 poszukujące nowych, aktywizujących dziecko form i metod pracy 

 dbające o ukształtowanie u podopiecznych pożądanych wzorców  

moralnych i obywatelskich 

 odznaczające się wysoka kulturą osobistą i taktem pedagogicznym 

 podchodzące do samych siebie z krytycyzmem, pozwalające popełniać dzieciom błędy 

 stwarzające miłą, spokojną atmosferę sprzyjającą pełnemu rozwojowi dzieci 

 stale poszerzające swoje horyzonty, dokształcające się 

 gotowe poświęcić dziecku swój czas w każdej chwili, pochylić się nad jego potrzebami 

 cały czas obserwujące dziecko 

 nastawione życzliwie do dzieci, ich problemów 

 potrafiące rozmawiać i słuchać 

 nie szczędzące pochwał tam, gdzie są one zasłużone 

 podążające za dzieckiem. 

 

EWALUACJA PROGRAMU 

Każdorazowa zmiana przepisów, pociąga za sobą konieczność dokonania ewaluacji 

programu.  

Ponadto, odbywa się ona dwupłaszczyznowo: 

1) wychowawcy grup dokonują jej w ramach corocznej autoewaluacji 

2) zespół ds. ewaluacji programu dokonuje jej pod koniec każdego roku szkolnego, 

opracowując analizę, którą przedstawia przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego. 
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Proces ewaluacji odbywa się w oparciu o: 

 analizę dokumentacji pedagogicznej (miesięczne plany zajęć, zapisy                         

w dziennikach, karty obserwacji) 

 ankiety ewaluacyjne dla nauczycieli dotyczące samego programu (Załącznik nr 3) 

 anonimowe ankiety dla rodziców (Załącznik nr 4) 

 obserwację i analizę zachowania dzieci  

 kronikę przedszkolną. 
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Załącznik nr 1 

KODEKS PRZEDSZKOLAKA  

PRZEDSZKOLA IM. JANA BRZECHWY W TRĄBKACH WIELKICH 

 

 Dziecko powinno zrozumieć, że funkcjonowanie w grupie społecznej polega nie tylko 

i wyłącznie na braniu od innych, ale także (jeśli nie przede wszystkim) na dawaniu czegoś 

drugiej osobie. 

Niniejszy Kodeks zawiera jednakowe dla wszystkich dzieci normy, dotyczące zachowania: 

 w sali przedszkolnej 

 w szatni 

 w łazience 

 podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym 

 podczas wycieczek i spacerów 

 podczas uroczystości przedszkolnych 

 podczas odpoczynku poobiedniego (tzw. „leżakowania”) 

 

I Sala przedszkolna 

 nie biegam po sali 

 nie biję innych 

 sprzątam po sobie zabawki 

 używam słów: proszę, przepraszam, dziękuję  

 mówię umiarkowanym głosem 

 dbam o wyposażenie i zabawki znajdujące się na sali 

 zawsze po śniadaniu, obiedzie, podwieczorku i odpoczynku  

      zbieram się z kolegami w kole na dywanie 

 

1. Szczegółowe zasady zachowania w sali: 

 podczas zajęć, gdy chcę coś powiedzieć, podnoszę rękę i czekam na pozwolenie 

nauczycielki 

 siedzę poprawnie przy stoliku lub na dywanie podczas organizowanych zajęć 

 jestem cicho, gdy: 

- inni pracują 
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- słuchamy czytanych bajek, opowiadań, wierszy 

- inni są zmęczeni, odpoczywają 

 po skończonej pracy i/lub zabawie sprzątam przybory i zabawki, odkładając  

je na wyznaczone miejsce, sprawdzając czy są kompletne 

 książki oglądam wyłącznie przy stoliku 

 puzzlami, układankami, grami planszowymi bawię się wyłącznie przy stoliku 

 dzielę się z innymi zabawkami, przyborami, materiałami 

 podczas zabawy klockami, wyjmuję je z pojemników (nie wysypuję wszystkich  

na dywan) 

 pełnię obowiązki na rzecz grupy – dyżury (w grupach starszych – III i IV) 

 

2. Zasady zachowania podczas spożywania posiłków: 

 cicho siadam i wstaję od stołu 

 siedzę w pozycji lekko pochylonej ku stołowi, nie kręcę się 

 jem w ciszy (nie mlaskam, nie rozmawiam), nad talerzem 

 jem powoli, z zamkniętymi ustami, dokładnie gryząc i żując każdy kęs 

 sztućcami posługuję się bezpiecznie i kulturalnie, wg ogólnie obowiązujących 

wzorców 

 jeśli chcę „dokładkę,” podnoszę rękę 

 nie bawię się jedzeniem 

 po skończonym posiłku mówię „dziękuję”, wstaję cicho od stolika i zasuwam 

krzesełko 

 

II  Łazienka 

 nie biegam po łazience 

 nie rozchlapuję wody 

 cierpliwie czekam na swoją kolej 

 pamiętam, o prawidłowej kolejności czynności – najpierw korzystam z toalety, 

następnie myję ręce 

 oszczędnie używam wody, mydła i ręczników papierowych 

 w miarę możliwości korzystam z łazienki sprawnie i szybko 

 pozostawiam po sobie porządek 
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1. Etapy mycia rąk: 

 podwijam / podciągam rękawy 

 wyciskam mydło na rękę 

 pocieram dłońmi o siebie 

 płuczę ręce wodą, aby całkowicie spłukać pianę mydlaną 

 zamykam kran 

 otrząsam ręce z nadmiaru wody nad umywalką 

 wyciągam ręcznik papierowy z dozownika i dokładnie wycieramy dłonie 

 zużyty ręcznik wyrzucam do kosza 

 odwijam rękawy i wychodzę z łazienki. 

2. Etapy mycia zębów: 

 do kubka wlewam letnią, czystą wodę 

 płuczę usta z resztek jedzenia 

 na szczoteczkę wyciskam pastę (w zależności od wewnętrznych ustaleń grupy - 

      pastę wyciska dyżurny łazienki lub nauczyciel) 

 myję zęby przez 2-3 minuty, w sposób zalecany przez stomatologów (źródło: 

portaldentystyczny.pl/dziecko): 

Aby prawidłowo i dokładnie umyć zęby, dziecko powinno wykonać następujące czynności, 

w podanej kolejności: 

 wypłukać usta, 

 szczotkować zewnętrzną powierzchnię zębów, od tylnych do przednich – ruchy 

poziome lub okrężne, 

 szczotkować wewnętrzną powierzchnię zębów (przy szeroko otwartych ustach) – 

ruchy pionowe od dziąsła, 

 szczotkować powierzchnie żujące – ruchy okrężne, 

 czyścić język – ruchy wymiatania. 

Ostatnią czynność wykonujemy tylko w przypadku szczoteczki z powierzchnią  

do czyszczenia języka. 

 płuczę jamę ustną wodą 
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 płuczę dokładnie szczoteczkę i kubek 

 wkładam szczoteczkę do kubka włosiem do góry 

 odstawiam kubek i szczoteczkę na miejsce. 

 

3.  Zasady korzystania z toalety: 

 pamiętam o zachowaniu zasad czystości 

 zawsze spłukuję po sobie toaletę 

 bieliznę zdejmuję i wkładam w toalecie 

 pamiętam o użyciu papieru toaletowego 

 jeżeli potrzebna mi pomoc, zgłaszam to nauczycielowi. 

 

III W szatni 

 nie biegam po szatni 

 po ubraniu się lub rozebraniu, ustawiam się w pary, w wyznaczonym przez 

nauczyciela miejscu 

 nie hałasuję 

 pomagam kolegom, którzy potrzebują pomocy 

 nie używam przedmiotów (np. zabawek) pozostawionych w szatni przez inne 

dzieci. 

 

1. Szczegółowe zasady zachowania w szatni 

 odzież wierzchnią (kurtki, płaszcze, kombinezony itd.) wieszam na wieszaczku, 

buty / kapcie ustawiam na półce 

 pamiętam o zachowaniu prawidłowej kolejności zakładania odzieży przed 

wyjściem na dwór (spodnie, buty, sweter, szalik, kurtka, czapka, rękawiczki) 

 przed wejściem do budynku przedszkola, otrzepuję buty z piasku, błota, śniegu  

i wycieram o wycieraczkę  

 przy rozbieraniu się pamiętam o kolejności zdejmowania odzieży (odwrotnie niż 

przy ubieraniu). 
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IV W ogrodzie przedszkolnym 

 

 przed wyjściem na podwórko korzystam z toalety 

 na podwórko wychodzę i wracam z niego w parze 

 bawię się w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela 

 

1. Szczegółowe zasady zachowania w ogrodzie przedszkolnym 

 nie wchodzę sam do budynku przedszkola (np. po zabawki, do toalety) 

 nie sypię piaskiem na inne dzieci 

 nie wynoszę piasku z piaskownicy 

 bawię się zgodnie, dzieląc zabawkami i sprawiedliwie korzystając ze sprzętów  

 po skończonej zabawie oczyszczam zabawki z piasku, trawy i odkładam 

do wyznaczonych pojemników 

 ze zjeżdżalni zjeżdżam pojedynczo, bez popychania innych dzieci 

 huśtam się niezbyt wysoko 

 przebywam na przestrzeni wyznaczonej wcześniej przez nauczyciela 

 bawię się tak, aby nie stwarzać zagrożenia dla siebie i innych. 

 

V Wycieczki i spacery 

      Przed wyjściem z budynku przedszkola, sprawdzam, czy ubranie jest prawidłowo 

założone i kompletne. 

1. Zasady zachowania podczas spaceru: 

 w sytuacjach tego wymagających zakładam kamizelkę odblaskową (zgodnie  

z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym) 

 spaceruję w parze, trzymając się za ręce; młodsze dzieci mogą korzystać z „węża” 

 staram się iść sprawnie, równym tempem, nie wpadając na dzieci idące  

przede mną 

 nie rozmawiam zbyt głośno 

 słucham poleceń nauczyciela 

 ide jedną stroną chodnika 

2. Zasady zachowania podczas wycieczki: 
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 przed wejściem do autokaru witam się z kierowcą 

 do autokaru wsiadam pojedynczo 

 siadam na miejscu wyznaczonym przez nauczyciela  

 podczas jazdy siedzę na wyznaczonym miejscach, oparty/ta  plecami o oparcie 

fotela, zapięty/ta w pas bezpieczeństwa 

 przed wejściem i po wyjściu z autokaru ustawiam się w parze 

 jeśli wchodzę do pomieszczenia (np. teatr, kino, filharmonia, muzeum)  

nie oddalam się od grupy 

 jeżeli się rozbieram, to ubranie wieszam w wyznaczonym przez nauczyciela 

miejscu; pamiętam, aby czapkę, szalik i rękawiczki schować do rękawa 

 potrzebę skorzystania z toalety zgłaszam nauczycielowi. 

 

VI Koncerty, przedstawienia 

Na koncerty i przedstawienia przychodzę ubrany/a  na galowo.  

W drodze na i z przedstawienia poruszam się w sposób bezpieczny dla siebie i innych. 

 

Szczegółowe zasady zachowania podczas koncertu i/lub przedstawienia: 

 na koncerty przynoszę ze sobą krzesełka ze swojej sali 

 siadam w odpowiedniej odległości od siebie, w miejscu wyznaczonym przez 

nauczyciela 

 podczas koncertu i/lub przedstawienia siedzę spokojnie, nie przeszkadzam 

artystom, wykonuję ich prośby i polecenia 

 występ nagradzam oklaskami 

 po skończonym koncercie i/lub przedstawieniu, wychodzę z sali na znak dany 

przez nauczyciela. 

 

VII   Odpoczynek poobiedni – leżakowanie. 

 Leżakowanie ma miejsce bezpośrednio po obiedzie. Dotyczy grupy (lub grup, 

w zależności od aktualnej organizacji pracy przedszkola) dzieci najmłodszych, dla których 

odpoczynek w ciągu dnia jest niezbędnym warunkiem zrównoważonego rozwoju, 

pozwalającym odbarczyć układ nerwowy i ruchowy oraz zregenerować siły.  
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Leżakowanie nie jest równoznaczne z obowiązkiem spania, ma na celu zapewnienie dzieciom 

możliwości odpoczynku i wyciszenia organizmu. Na czas leżakowania dzieci otrzymują 

przyniesione z domu maskotki (pluszaki). 

Po skończonym posiłku (obiad) dzieci wykonują w łazience czynności sanitarno-

higieniczne, następnie przechodzą na salę gimnastyczną, gdzie przygotowują się do 

odpoczynku. 

  

Szczegółowe zasady postępowania przed, w trakcie i po leżakowaniu: 

 poruszam się po sali spokojnie 

 rozbieram się i ubieram na dywanie, tuż obok mojego leżaka (nie skaczę po leżaku) 

 staram się wykonywać czynności samoobsługowe samodzielnie, w razie potrzeby 

zwracam się o pomoc do osoby dorosłej (nauczycielki lub pomocy nauczyciela) 

 rozbieram się pozostając w bieliźnie (majteczki, koszulka), na którą zakładam piżamę 

 ubrania przewracam na prawą stronę, starannie składam w kostkę i układam  

obok leżaka 

 nie muszę spać, ale na leżaku leżę spokojnie, nie hałasuję, aby nie przeszkadzać  

w odpoczynku innym dzieciom 

 po pobudce korzystam z toalety i ubieram się, a maskotkę wynoszę pod nadzorem 

nauczyciela do szatni  

 podczas oczekiwania na pozostałe dzieci, siedzę spokojnie na ławeczce 

 przed powrotem na salę zajęć, ustawiam się w pary. 
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Załącznik nr 2 

 

KONSEKWENCJE WYNIKAJĄCE Z ZACHOWAŃ NIEPOŻĄDANYCH 

ORAZ WZMOCNIENIA ZACHOWAŃ POŻĄDANYCH 

STOSOWANE W NASZYM PRZEDSZKOLU  W STOSUNKU 

DO WYCHOWANKÓW 

 

Faktem bezdyskusyjnym jest, iż w procesie wychowania swoje miejsce znajdują oba 

rodzaje środków. 

Wielokrotnie dowiedziono również, że wzmacnianie zachowań pozytywnych jest 

zdecydowanie skuteczniejsze, niż stosowanie konsekwencji w związku z przewinieniem,  

jednak nie ma możliwości całkowicie wyeliminować tego drugiego sposobu postępowania  

z codziennego życia przedszkolnego, ponieważ konsekwencje, są bodaj najważniejszym 

sposobem powiadomienia dziecka o konieczności zmiany zachowania.  

Zadaniem wychowawcy jest dobór rodzaju wzmocnienia do konkretnego dziecka, bowiem 

zdarza się, że to co dla jednego jest niezbyt przyjemne, dla innego dziecka może okazać  

się bodźcem pozytywnym. 

 

Wzmocnienia zachowań pożądanych: 

 wyrażenie zadowolenia i uznania – indywidualnie lub na forum grupy (werbalne lub 

poprzez uścisk ręki) 

 sprawienie dziecku przyjemności przez nauczycielkę i/lub rówieśników 

 przyznanie punktu za dobre zachowanie (w przypadku gdy w grupie funkcjonuje 

tablica zachowań) 

 znaczek informujący otoczenie o szczególnym wyróżnieniu dziecka 

 obdarzenie dziecka szczególnym zaufaniem – powierzenie mu odpowiedzialnej 

funkcji, dyżuru, zwiększenie zakresu samodzielności, przyznanie przywileju                  

(np. w postaci prawa do wyboru zabawy, stania w pierwszej parze, pomocy 

nauczycielce itp.) 

 zapewnienie atrakcyjnego spędzenia czasu 

 wręczenie wykonanego specjalnie dyplomu 

 drobna nagroda rzeczowa (np. naklejka, kolorowanka). 
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Konsekwencje wynikające z zachowań niepożądanych: 

 wyrażenie dezaprobaty wobec zachowania, upomnienie (indywidualnie lub na forum 

grupy) 

 odebranie dziecku przywileju, pełnionej funkcji 

 pozwolenie na odczucie skutków postępowania (np. zakazana zabawa wodą-mokre 

ubranie-chodzenie w tym ubraniu) 

 czasowe odsunięcie od zabawy i rówieśników. 
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Załącznik nr 3 

 

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI 

  

Celem ankiety jest dokonanie ewaluacji programu wychowawczego 

realizowanego  

w naszym przedszkolu. Uzyskane informacje posłużą planowaniu dalszej pracy 

wychowawczej. 

  
  

1. Który z elementów programu wychowawczego uważa Pani za najistotniejszy? Dlaczego? 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

2.Które z zadań są najtrudniejsze w realizacji? Dlaczego? 

………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………….… 

3. Czy realizacja programu przynosi efekty wychowawcze? 

  

    TAK                                                                                                                   NIE 

  

 

DLACZEGO TAK?........................................................................................................... 

                                ……………………………………………………………………... 

                                ……………………………………………………………………... 

                                ……………………………………………………………………... 

 

DLACZEGO NIE?............................................................................................................ 

                                   ……………………………………………………………………... 

                                ……………………………………………………………………... 

                                ……………………………………………………………………... 

 

4. Jakie metody wychowawcze uważa Pani za najbardziej skuteczne i dlaczego? 

…………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………… 

  

5. W jaki sposób dokonuje Pani analizy oddziaływań wychowawczych i ich skuteczności? 

…………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………… 

  

7. Jakie zadania wychowawcze realizuje Pani przy współpracy z rodzicami? 

 

…………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………… 

  

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 
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Załącznik nr 4 

 

ANKIETA DLA RODZICÓW 

  

            Szanowni Państwo, zależy nam na pozyskaniu od Państwa  informacji / ocen 

dotyczących realizowanego w naszym przedszkolu programu wychowawczego.  

Państwa odpowiedzi będą cenną wskazówką do dalszej pracy.  

 

Prosimy zakreślić wybraną odpowiedź. 
  

1. Czy program wychowawczy przedszkola spełnia Państwa oczekiwania? 

  

    TAK                                              NIE                             TRUDNO POWIEDZIEĆ     

  

Jeśli nie, to dlaczego:……………………………………………………………………. 

  

2. Do kogo zwrócilibyście się Państwo w razie problemów z dzieckiem? 

 

 nauczyciel 

 

 dyrektor 

 

 poradnia psychologiczno-pedagogiczna, 

     

 inne………………………………………………………………………………. 

  

3. Czy współpraca ze środowiskiem rodzinnym spełnia Państwa oczekiwania? 

     

    TAK                                                                                                                  NIE 

 

      Jeśli tak, to dlaczego:…………………………………………………………….. 

 

         Jeśli nie, to dlaczego:…………………………………………………………….. 

  

4. Czy zdaniem Państwa przedszkole kształtuje w dziecku: 

 

 poczucie sprawiedliwości                                       TAK                NIE 

 

 wpaja szacunek dla ludzi i prawdy                         TAK                NIE 

 

 uczy rozróżniania dobra i zła                                  TAK                NIE 

  

5. Jakie cele wychowawcze powinno realizować przedszkole? 

 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

6. Jakie formy powinna przyjmować współpraca między przedszkolem a rodzicami w 

zakresie wychowania? 
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…………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

7. Czy według Państwa stosowany w przedszkolu system motywacyjny przynosi oczekiwane 

rezultaty? 

  

 TAK                                              NIE                                TRUDNO POWIEDZIEĆ     

  

Jeśli tak, to co uległo zmianie w zachowaniu dziecka: 

 

…………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 


