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I.  CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU 
 
 Program wychowawczo- profilaktyczny   Przedszkola w Kolbudach jest dokumentem, który 

określa standardy w pracy wychowawczej placówki z uwzględnieniem potrzeb całej społeczności 

przedszkolnej: dzieci, nauczycieli, wszystkich pracowników i rodziców. 

 Został on opracowany w wyniku raportu z ewaluacji wewnętrznej Przedszkola w roku 

szkolnym 2020/2021, który rekomenduje opracowanie programu wychowawczo- profilaktycznego  

odnoszącego się  do możliwości i potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym oraz ujednolicenie go we 

wszystkich oddziałach przedszkolnych. 

 Wychowanie dziecka rozpoczyna się w rodzinie, a przedszkole je kontynuuje, ukierunkowuje 

i wspomaga. Z istoty wychowania przedszkolnego wynika jego funkcja wychowawcza, która jest 

integralnie powiązana z funkcją opiekuńczą i edukacyjną . Od jej przebiegu zależy jakie wartości 

wpoimy naszym wychowankom, a tym samym jak ukształtujemy ich osobowość i wpłyniemy na ich 

przyszłe, dorosłe życie. Chcemy, aby rezultatem naszej pracy wychowawczej była dziecięca 

świadomość swojej wartości i indywidualności. Ważne jest to, aby każde dziecko rozumiało i 

respektowało zasady współżycia i współdziałania z innymi ludźmi oraz nie obawiało się wyrażać 

swoich emocji, a także szanowało odczucia innych. 

 Program zawiera cele, które ukierunkowują działalność nauczyciela oraz wspomagają 

kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania dzieci w grupie w oparciu o wzmocnienia 

pozytywne. 

 

PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO 
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) 
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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) 

• Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2020/2021  Przedszkola  w Kolbudach    

• Roczny plan pracy Przedszkola w Kolbudach 

• Statut Przedszkola w Kolbudach 

 

II. WARUNKI REALIZACJI 
 Programem wychowawczym objęte są wszystkie dzieci przedszkolne.   Zadania wychowawcze 

realizowane są w sposób ciągły przez wszystkich nauczycieli poprzez odpowiedni dobór metod i form 

pracy, literaturę, pomoce dydaktyczne oraz stosowanie środków wychowawczych wzmacniających 

pozytywne zachowania dzieci. Nauczyciele współpracują z rodziną dziecka w celu ujednolicenia 

oddziaływań wychowawczych. Dzieci zaangażują się we wspólne tworzenie i przestrzeganie Kodeksu 

przedszkolaka. Pracownicy niepedagogiczni wspierają działania nauczycieli. 

 

III. CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO 

 
CEL NADRZĘDNY 

 Celem Programu Wychowawczego Przedszkola jest stwarzanie warunków do pełnego rozwoju    

osobowego każdego z naszych wychowanków, zgodnego z ich wrodzonym potencjałem 

 i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym. 

CELE OGÓLNE: 

1. Wspomaganie wszechstronnej aktywności dziecka na płaszczyźnie fizycznej, 

społecznej,emocjonalnej i rozwoju poznawczego z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, 

predyspozycji, talentów i zainteresowań każdego dziecka (z zachowaniem szeroko 

rozumianego bezpieczeństwa). 

2. Organizowanie procesu wychowawczo-edukacyjnego aby zapewniał on dziecku osiągnięcie 

optymalnej dojrzałości fizycznej, społecznej i emocjonalnej poprzez zapoznaniu dzieci 

z jednej strony z regułami funkcjonowania w grupie społecznej, a z drugiej strony uświadamianie 

dzieciom ich praw i obowiązków oraz  przybliżenie świata wartości moralnych. 

3. Wspieranie aktywności dziecka w celu pełnego korzystania z rozwijających się u niego 
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            procesów poznawczych.                                                 

4. Zapewnienie warunków sprzyjających rozwojowi potrzeb tworzenia interakcji społecznej 



przy jednoczesnym wspieraniu indywidualności i wzmacnianiu poczucia własnej wartości u 

każdego dziecka. 

5. Zachęcanie do samodzielnego odkrywania świata, nabywania doświadczeń poprzez 

stwarzania przez nauczycieli ku temu warunków. 

6. Tworzenie sytuacji kształtujących pożądane nawyki: dbałość o zdrowie fizyczne 

(odpowiednia higiena, zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna, dbałość o poprawną postawę 

ciała) oraz dbałość o zdrowie psychiczne (umiejętność identyfikowania i nazywanie emocji 

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

trudnościami) 

      7.  Podejmowanie działań  mających na celu zachęcanie rodziców do współuczestniczenia 

          w procesie edukacyjno- dydaktyczno-wychowawczym przedszkola oraz tworzenia warunków 

          do rozwoju społecznego dziecka. 

8. Zachęcanie i umożliwianie dzieciom do poznawania odmiennych kultur oraz tworzenie 

przez nauczycieli sytuacji sprzyjających budowaniu zainteresowań językami obcymi nowożytnymi 

oraz językiem regionalnym (językiem kaszubskim). 

 CELE SZCZEGÓŁOWE: 

1. Stwarzanie sytuacji pozwalających dzieciom na rozwijanie posiadanych zdolności 

i odkrywania nowych talentów i zainteresowań. 

2. Umożliwiania dzieciom aktywnego funkcjonowania w grupie, stosowania się do norm 

społecznych oraz ponoszenie konsekwencji samodzielnie podjętych decyzji. 

3. Nauka radzenia sobie z własnymi emocjami, nauka asertywności  przy jednoczesnym  

kształtowaniu postawy szacunku dla innych osób i ich uczuć i emocji. 

4. Wyposażenie dziecka w umiejętności radzenia sobie z trudnościami charakterystycznymi dla 

wieku dziecięcego. 

5. Kształtowanie osobowości dziecka oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości każdego 

dziecka. 

6. Przybliżenie dzieciom przysługujących mu praw i zapoznanie go z jego obowiązkami. 

7. Uświadamianie dzieciom do kogo może się zwrócić o pomoc. 

8. Uświadomienie w jaki sposób radzić sobie  w sytuacjach zagrożenia. 

9. Kształtowanie postawy patriotyzmu . 

10. Stwarzanie sytuacji sprzyjających zacieśnieniu więzi z otoczeniem dziecka (rodziną, 

społecznością lokalną).          
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11. Przybliżenie zagadnień związanych z historia i kulturą regionu, miejscowością, ważnymi 

zabytkami. 



12. Budowanie szacunku do symboli narodowych. 

13. Uczenie tolerancji wobec osób innych ras, narodowości i wyznań. 

14. Budowanie klimatu wzajemnego zaufania i sympatii między dzieckiem, rodzicem oraz 

nauczycielem.                                                                                                                           

15. Rozbudzenie u dzieci zainteresowań światem, wskazywanie dróg poszukiwania  wiedzy, 

uczenie posługiwania się zdobytą wiedzą na co dzień oraz zachęcanie do dzielenia się nią 

z innymi. 

16. Wyposażenie wychowanków w cechy i umiejętności niezbędne do funkcjonowania   

w rzeczywistości przedszkolnej i społecznej. 

 

IV.  MODEL ABSOWENTA PRZEDSZKOLA 
ABSOLWENTÓW Przedszkola w Kolbudach cechować powinno: 

• Poczucie własnej wartości 

• Wiara we własne możliwości 

• Pozytywny obraz siebie przy jednoczesnym zachowaniu szacunku dla innych członków 

społeczeństwa 

• Wysoki poziom samodzielności i zaradności 

• Empatia i wrażliwość na  potrzeby innych- okazywanie pomocy słabszym, młodszym, 

niepełnosprawnym. 

• Otwartość na nowe doświadczenia, ciekawość świata 

• Aktywność, dociekliwość, zaangażowanie i kreatywność 

• Umiejętność pokonywania swoich słabości 

• Świadomość własnej tożsamości oraz poczucie tożsamości narodowej i przynależności 

państwowej 

• Umiejętność komunikowania  się z otoczeniem 

• Ukształtowana (zgodnie z normami społecznymi) postawa moralna i obywatelska 

• Dbałość o bezpieczeństwo swoje i innych 

• Świadomość potencjalnych zagrożeń, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach 

• Umiejętność szukania pomocy w sytuacji zagrożenia 

• Dbałość o zdrowie fizyczne 

• Gotowość do nauki języków obcych nowożytnych 
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V.    ZAŁOŻENIA PROGRAMU, METODY I FORMY REALIZACJI 
 
Do głównych założeń programu należą: 



• stwarzanie sytuacji, w których dziecko lepiej pozna siebie i innych, obserwowanie, naśladowanie 

przez dzieci rówieśników i dorosłych z otoczenia 

• dokonywanie oceny zachowań innych oraz ustosunkowanie się emocjonalne do nich, 

• kierowanie doświadczeniami i kreowanie przez nauczyciela sytuacji edukacyjnych, sprzyjających 

kształtowaniu pozytywnego, optymistycznego spojrzenia dziecka na świat oraz    budowaniu 

obrazu samego siebie jako składnika osobowości człowieka, 

•  integracja dzieci, nauczycieli i rodziców we wspólnych zajęciach jako pomoc 

w porozumiewaniu się, lepszym wzajemnym poznaniu, 

• poznawanie przez rodziców sposobów wspomagania rozwoju dziecka i dróg porozumiewania się 

z nim, 

• umożliwienie rodzicom i dzieciom spędzania wspólnego czasu w placówce- związane jest to 

z aktualną sytuacją pandemiczną ( obostrzenia) 

• przeżywanie przez dzieci i rodziców wspólnej radości z przebywania ze sobą i wspólnych działań- 

warsztaty, uroczystości 

• poznanie werbalnych i pozawerbalnych środków komunikacji z dzieckiem, rodzicami 

i wychowawcą w trakcie spotkań integracyjnych. 

 

          Wszystkie zajęcia w przedszkolu uwzględniają założenia programu wychowawczego, nauczyciele 

dostosowują przekazywanie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności i postaw wychowanków do 

odpowiedniej w tym wieku aktywności dzieci, umożliwiają poznawanie świata, inspirują do wyrażania 

własnych myśli i przeżyć, rozbudzają ciekawość poznawczą i motywację do dalszej edukacji. 

Realizując program wychowawczy przedszkola wykorzystujemy elementy wielu atrakcyjnych form 

i metod wspierających aktywność, samodzielność, zachęcających do twórczych poszukiwań, 

pozwalających na ukazaniu zalet i walorów każdego dziecka. 

 
Metody pracy: 
 metody podające (przyswajanie): opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze piosenki, 

praca z tekstem; 

 metody problemowe (odkrywanie): gry dydaktyczne, giełda pomysłów - „Burza mózgów", 

inscenizacja,                                                                                                                                                                                                                                             

 metody praktyczne (działanie): ćwiczenia, gry dydaktyczne, zabawy intelektualne np. rebusy, 
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 krzyżówki, rozsypanki, prace użyteczne, proste doświadczenia,                                                             

 metody aktywizujące: – pedagogika zabawy, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, C. Orffa, metoda 

projektów, drama, wystawa (ekspozycja), pokaz; 



Formy realizacji: 

- zabawy integracyjne, tematyczne, dydaktyczne, konstrukcyjne, ruchowe 

- czynności samoobsługowe dzieci (np. związane z utrzymaniem higieny osobistej, porządku w sali, 

   szatni ) oraz prace użyteczne na rzecz przedszkola, domu itp., 

- muzykoterapia 

- formy teatralne 

- literatura dla dzieci 

- wystawki prac dziecięcych 

- zajęcia otwarte, warsztaty dla rodziców 

- relaksacja 

- uroczystości, spotkania, konkursy, koncerty, przedsięwzięcia 

                                                                                                                                     

VI. SPOSOBY REALIZACJI ZAŁOŻEŃ PROGRAMU : 

 W  STOSUNKU  DO  DZIECI  (w zależności od grupy wiekowej sposób działań będzie różny- 

dostosowany do możliwości). 

1. Rozmowy i dyskusje o tematyce społecznej. 

2. Nauka rozwiązywanie problemów i konfliktów na drodze polubownej. 

3. Omówienie i przygotowanie w każdej grupie Kodeksu Przedszkolaka, omówienie konsekwencji 

wynikających z nieprzestrzegania zasad (Kodeks powinien zostać zaakceptowany przez dzieci). 

4. Organizowanie sytuacji sprzyjających budowaniu więzi rodzinnych i społecznych poprzez 

obchody świąt, uroczystości rodzinnych, narodowych, regionalnych. 

5. Organizowanie i realizowanie zajęć i zabaw umożliwiających poznanie przysługującym dzieciom 

praw. 

6. Wskazywanie dzieciom różnorodnych dróg zdobywania informacji oraz sytuacji sprzyjającym 

samodzielnemu odkrywaniu świata                                                                                                                                                  

7. Stosowanie w procesie edukacji metod aktywizujących dzieci, motywujących do działania, 

wzmacniających w dzieciach poczucie własnej wartości. 

8. Organizowanie zajęć i zabaw z dziećmi w sposób pozwalający na umacnianie ich talentów i 

poszerzanie zainteresowań oraz na odkrywaniu nowych talentów i  sposobów na wyrażenie siebie. 

9. Doskonalenie samodzielności we wszystkich dziedzinach życia poprzez odpowiednie 

organizowanie czasu: 
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• czynności sanitarno- higieniczne (rozbieranie-ubieranie, przygotowanie do posiłków i ich 

spożywanie, samodzielne korzystanie z toalety) 

• przygotowanie miejsca pracy i zabawy oraz sprzątanie po zakończonej aktywności 



• odpoczynek popołudniowy i związane z nim czynności (w młodszych grupach) 

• stwarzanie dzieciom okazji do poznania placówki przedszkolnej 

 W STOSUNKU DO RODZICÓW: 

1. Prowadzenie polityki otwartości i przychylności w stosunku do rodziców. 

2. Zapoznanie rodziców z Programem Wychowawczym. 

3. Podejmowanie działań mających na celu integrację rodziców z placówką poprzez organizowanie 

zebrań, warsztatów, zajęć otwartych. 

4. Uświadamianie rodzicom znaczenia ujednolicenia procesu wychowawczego w domu i w 

przedszkolu.                                                                                                                   

W STOSUNKU DO NAUCZYCIELI: 

1. Dążenie do ujednolicenie działań wychowawczych wszystkich nauczycieli w relacji nauczyciel-

dziecko. 

2. Stała, koleżeńska wymiana doświadczeń, pomysłów na aktywizowanie dzieci (poprzez zabawy, 

atrakcyjne scenariusze zajęć, ciekawe pomoce). 

3. Stałe samokształcenie się nauczycieli- wykorzystywanie różnorodnych źródeł wiedzy. 

4. Organizowanie spotkań teoretycznych i warsztatowych ze specjalistami (np. logopedą, 

pedagogiem, psychologiem). 

5. Czytanie i analiza przez nauczycieli literatury metodycznej ułatwiających prawidłowe 

prowadzenie procesów wychowawczych. 

6. Cykliczne spotkania Rady Pedagogicznej, na których następuje wymiana doświadczeń, poglądów, 

spostrzeżeń, rozwiązywanie bieżących problemów. 

                                                                                                                                                               

VII.    TRADYCJE I ZWYCZAJE PRZEDSZKOLA 

 Tradycje przedszkola są powtarzającym się każdego roku układem uroczystości oraz 

zwyczajów, których celem jest prawidłowa organizacja życia placówki, realizacja zadań 

wychowawczych i integracja społeczna. Lista uroczystości  zapisana zostaje w harmonogramie 

rocznym pracy przedszkola. 

Nazwa uroczystości, charakter tradycji i opis wydarzenia. 

 Rozpoczęcie  Roku Przedszkolnego 

Rozpoczęcie roku przypada 1 września. Tego dnia następuje krótkie przywitanie dzieci 
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w salach. Przedszkolaki zapoznają się z pomieszczeniami w placówce, zostają im 

            przydzielone miejsca w szatni, szafki w sali, zapoznają się z kolegami i koleżankami,    

            poznają zasady bezpiecznego spędzania czasu w przedszkolu. 

 Dzień Edukacji Narodowej 



Przypada on 14 października (lub innego dnia bliskiego tej dacie). Podczas uroczystości, 

która odbywa się w sali gimnastycznej każda z grup przygotowuje występ (wiersz, 

piosenkę). Uroczystość może przebiegać z udziałem zaproszonych gości (emerytowani 

pracownicy przedszkola, wójt, dyrektor szkoły podstawowej). W tym dniu dzieci 

obowiązuje strój galowy. 

 Narodowe Święto Niepodległości   11 listopada 

Święto obchodzone jest innego dnia bliskiej tej dacie. W tym dniu wszystkie dzieci 

przygotowują pieśni i wiersze patriotyczne, następnie pracownicy przedszkola wspólnie dla 

dzieci śpiewają pieśni patriotyczne. Tego dnia dyrektor przedszkola częstuje dzieci 

cukierkami z okazji urodzin Polski. 

 Mikołajki 

Mikołajki obchodzimy 6 grudnia . Tego dnia do przedszkola przychodzi Mikołaj, który 

wręcza dzieciom upominki, przygotowane przez Radę Rodziców, a dzieci przygotowują 

krótki występ dla Mikołaja w podziękowaniu (wiersz, piosenkę). 

 Jasełka Bożonarodzeniowe oraz Wigilie grupowe, warsztaty świąteczne. 

Najstarsza grupa w przedszkolu przygotowuje Jasełka Bożonarodzeniowe, na które 

zaproszeni zostają rodzice występujących dzieci oraz koledzy i koleżanki z innych grup, 

pracownicy przedszkola itp. Ponadto każda grupa wraz z wychowawcą organizuje w sali 

Wigilię, podczas której dzielimy się opłatkiem, składamy sobie życzenia, śpiewamy kolędy, 

a później następuje słodki poczęstunek zorganizowany przez rodziców. Dodatkowo w 

młodszych grupach organizujemy warsztaty z rodzicami, podczas których m. in. pieczemy 

pierniki, dekorujemy ozdoby bożonarodzeniowe, kartki świąteczne lub śpiewamy wspólnie 

kolędy (według pomysłu nauczycieli).                                                                                   

 Dzień Babci i Dziadka 

Rodzinna uroczystość, która przypada  21, 22 stycznia. Zapraszamy do przedszkola Babcie 

i Dziadków, dla których dzieci przygotowują występy i upominki. Następnie zapraszamy 

seniorów na słodki poczęstunek. 

 Zabawa Karnawałowa 

Przypada w styczniu lub lutym (przed lub po feriach zimowych). Do przedszkola 

zaproszony zostaje aktor z Teatru Qfer, który prowadzi zabawę karnawałową, organizuje 
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 konkursy i tańce. Wszystkie dzieci oraz nauczyciele w tym dniu przebierają się z postacie 

z bajek i książek, przedstawicieli zawodów, zwierzątka itp.). 

 Powitanie wiosny 

Uroczystość rozpoczęcia Wiosny przypada 21 marca . Przypominamy dzieciom tradycje 



topienia Marzanny i jedna z grup wykonuje jej postać. Podczas obchodów święta dzieci 

wraz z kukłą Marzanny maszerują wokół przedszkola, aby pożegnać zimę i powitać wiosnę. 

Śpiewane są piosenki o tematyce wiosennej, a wszyscy ubierają się na kolorowo. 

W ogrodzie przedszkolnym szukamy oznak zbliżającej się wiosny. 

 Wielkanoc 

Obchody Wielkanocy przypadają na przełomie marca/kwietnia. W tym czasie dzieci 

zapoznają się z polskimi tradycjami wielkanocnymi, otrzymują również drobny upominek 

od wielkanocnego zajączka ( jajko niespodzianka). 

 Dzień Flagi i Święto 3 maja 

W dniach poprzedzających święta majowe przedszkolaki biorą udział                                  

w zajęciach tematycznych związanych z obchodami tych świąt oraz przypominamy sobie o 

konieczności szanowania symboli narodowych. 

 Dzień Mamy i Taty 

Uroczystość rodzinna, która przypada 26 maja. Podczas tej uroczystości, na którą 

zapraszamy do przedszkola rodziców, dla których dzieci przygotowują występy (według 

uznania nauczycieli – w formie przedstawienia, warsztatu, występu). 

 Dzień Dziecka 

Obchody Dnia Dziecka przypadają na początku czerwca, trwają 3 dni. Nauczyciele 

organizują atrakcje dla dzieci wg uznania (organizują kino, zabawy sportowe na placu 

zabaw itp.). Dla dzieci przewidziane są lody, soki oraz słodycze zorganizowane przez Radę 

Rodziców. 

 Zakończenie Roku Przedszkolnego 

Przypada w 2 połowie czerwca. Dzieci z najstarszych grup, opuszczające Przedszkole                                                                                                                                    

wraz z nauczycielami przygotowują uroczyste pożegnanie przedszkola.  Na uroczystość  

zapraszamy rodziców i gości. 

 Cykliczne koncerty, teatrzyki, warsztaty z zaproszonymi gośćmi, wycieczki. 

Do naszego przedszkola zapraszamy aktorów z teatrzykami i występami muzycznymi dla 

dzieci, zgodnie z Rocznym Harmonogramem pracy Przedszkola. Wycieczki i warsztaty 

edukacyjne odbywają się dla wszystkich dzieci, dostosowane do wieku. Finansowane dzięki 

Rodzicom lub z funduszu Rady Rodziców. 
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 Dni adaptacyjne 

Dni adaptacyjne przypadają w sierpniu, przed rozpoczęciem roku przedszkolnego. 

W wyznaczone dni zapraszamy do nas nowo przyjęte dzieci wraz z rodzicami na zabawy 

w swojej sali  oraz zapoznanie się z nauczycielami i pracownikami. Spotkanie służy 



oswojeniu dzieci z miejscem i osobami w nim pracującymi. 

 

VIII.   PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSZKOLAKA 

          (wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka) 

Przedszkolak ma prawo: 

• Do właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczego 

w zgodzie z obowiązującymi zasadami higieny pracy umysłowej 

• Szacunku dla wszystkich jego potrzeb i podmiotowego traktowania 

• Ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy fizycznej i psychicznej 

• Swobodnego wyrażania swoich myśli i uczuć                                                                             

• Do bycia sobą 

• Do nauki przez zabawę 

• Do opieki i ochrony 

• Do poszanowania jego godności osobistej i własności 

• Do partnerskiej rozmowy na każdy temat 

Ponadto nasze przedszkole gwarantuje naszym wychowankom: 

• Zaspokajanie wszystkich potrzeb rozwojowych 

• Zdrowe posiłki 

• Zaspokajanie ciekawości świata poprzez badanie, odkrywanie, zadawanie pytań 

• Kontakty i zabawy z innymi dziećmi 

• Samodzielny wybór towarzyszy zabaw 

• Rozwijanie własnych zainteresowań i potencjałów                                                                

• Wyrażanie własnych uczuć i emocji (zgodnie z przyjętymi zasadami) 

• Wyrażanie własnego zdania, dokonywania wyborów 

• Przedszkolak ma obowiązek: 

• Przestrzegania reguł i zasad obowiązujących w przedszkolu, ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa 

• Zgłaszania nauczycielowi lub innemu pracownikowi wszelkich wypadków, złego 

samopoczucia, uszkodzeń, urazów, potrzeb fizjologicznych                                                 12 

• Poszanowania sprzętów i zabawek oraz wysiłków i pracy innych osób 

• Dbania o porządek i ład w swoim otoczeniu 

• Szanowania nauczycieli, wszystkich pracowników oraz rówieśników i odnoszenia się do 

nich w sposób zgodny z przyjętymi normami społecznymi 

 

IX. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW 



 (Rodzice jako pełnoprawni uczestnicy procesu wychowania mają swoje prawa 

 i obowiązki) 

             Rodzice maja prawo do  :        

• Prawo do znajomości zadań i zamierzeń wychowawczo- dydaktyczno -opiekuńczych 

w grupie przedszkolnej i w przedszkolu 

• Otrzymywania informacji na temat rozwoju ich dziecka, jego uzdolnień i zainteresowań 

 i ewentualnych trudności 

• Uzyskania od nauczycieli porad i wskazówek mogących ułatwić rozpoznanie trudności 

 i udzielenie dziecku pomocy i wsparcia                                                                          

• Wyrażanie swoich opinii o pracy wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczej  i zgłaszania 

dyrekcji swoich wniosków 

• Aktywnego udziału w życiu przedszkola, a w szczególności grupy, do której uczęszcza 

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

            Rodzice zobowiązani są:       

• Przestrzegać Statutu Przedszkola w Kolbudach 

• Zaopatrzyć dziecko w niezbędne mu do funkcjonowania przedmioty 

• Respektować uchwały organu prowadzącego, rady pedagogicznej, rady rodziców 

• Punktualnie przyprowadzać dziecko do przedszkola i punktualnie je odbierać z placówki 

(osobiście lub przez upoważnioną osobę pełnoletnią) 

• Dopilnować, aby w momencie przyprowadzania dziecko trafiło bezpośrednio pod piekę 

nauczyciela przedszkola                                                                                                          

• Sprawować opiekę nad dzieckiem (bezpośrednio po odebraniu go z grupy, oddziału) także 

na terenie przedszkola i placu zabaw 

• Kontrolować przynoszone przez dziecko do placówki przedmioty, szczególnie te 

potencjalnie niebezpieczne 

• Śledzić na bieżąco komunikaty i ogłoszenia umieszczane na tablicy ogłoszeń i na stronie 

internetowej 
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• Informować nauczycieli i dyrekcję o nagłych i planowanych dłuższych nieobecności 

dziecka w placówce, chorobach zakaźnych, zmianach telefonów kontaktowych, 

wyjątkowych sytuacjach (rodzinnych, życiowych)- mogących wpływać na sposób i jakość 

funkcjonowania dziecka 

 

X.   ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI 

 Rodzina i przedszkole to dwa ważne środowiska wychowawcze dziecka mające decydujący 



wpływ na prawidłowy jego rozwój. Współdziałanie nauczycieli i rodziców jest jednym z istotnych 

czynników prawidłowego procesu wychowawczego. Wpływa zarówno na postępy dzieci w nauce 

i zachowanie. Daje też szansę ciągłego doskonalenia się nauczycieli i rodziców jako wychowawców 

odpowiedzialnych za wielostronny rozwój dzieci. Skuteczność tego oddziaływania uwarunkowana jest 

wzajemnym i ścisłym współdziałaniem. Dlatego wychowawcy dążą do ujednolicenia oddziaływań 

dydaktyczno – wychowawczych na płaszczyźnie przedszkole-dom oraz do pełnej współpracy rodziców 

z placówką. 

Formy współpracy z rodzicami: 

 zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców, 

 zebrania grupowe,                                                                                                                                

 konsultacje indywidualne, 

 spotkania okolicznościowe, 

 organizacja dni /zajęć otwartych dla rodziców/dni adaptacyjnych, 

 uroczystości, festyny, pikniki, 

 prelekcje, pogadanki, 

 prowadzenie kącika dla rodziców (pedagogizacja rodziców), 

 kontakty telefoniczne i mailowe, 

 kontakty miedzy rodzicami, 

 tablice informacyjne dla rodziców, 

 strona internetowa przedszkola, 

 włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych, 

 angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola.                                                                                                                                                                   

Zakres tej współpracy obejmuje: 

1.Udzielanie pełnej i wyczerpującej informacji na temat zachowania dziecka, jego postępów w nauce 

i trudności. 
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2. Zaznajomienie rodziców z dokumentami regulującymi pracę przedszkola, a w szczególności ze 

statutem przedszkola, koncepcją pracy przedszkola, programem wychowawczym i profilaktyki. 

3. Udział rodziców w różnego rodzaju formach działalności placówki (przedstawienia, wycieczki, 

imprezy organizowane w przedszkolu). 

 

XI.    SYLWETKA WYCHOWAWCY PRZEDSZKOLA W KOLBUDACH 

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 i 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 

 Odznaczających się wysoką kulturą osobistą i taktem pedagogicznym 

 Podchodzące do samych siebie z krytycyzmem, pozwalające dzieciom popełniać błędy 

 Stwarzające miłą, swobodną 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 potrzebne 

 Podążające za dzieckiem 

 

XII. SYSTEM MOTYWACYJNY W PRZEDSZKOLU W KOLBUDACH: 

 Dzieci potrzebują precyzyjnego określenia, co jest dozwolone, a czego nie wolno. 

Opracowując „KODEKS PRZEDSZKOLAKA” musimy zarówno wspierać i motywować je do 

przestrzegania obowiązujących norm i zasad, jak również konsekwentnie egzekwować go. 
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Skutecznym środkiem wychowania są nagrody i pochwały. Mają one wartość zachęcającą do pracy dla 

każdego człowieka, a tym bardziej dla dziecka. 

FORMY NAGRADZANIA : 
 
 Pochwała indywidualna. 

 Pochwała wobec grupy. 

 Pochwała przed rodzicami. 

 Nagroda poprzez sprawienie dziecku przyjemności wybranej przez niego (np.. ciekawa zabawka, 



ulubiona gra dziecka itp.) 

 Drobne nagrody rzeczowe, np. emblematy uznania, znaczki- nagroda motywująca wybrana przez  

nauczyciela grupy 

NAGRADZAMY ZA : 
 
 Stosowanie ustalonych zasad i umów. 

 Wysiłek włożony w wykonaną pracę. 

 Wywiązanie się z podjętych obowiązków. 

 Bezinteresowną pomoc innym. 

 Aktywny udział w pracach na rzecz grupy i przedszkola. 

Po ustaleniu norm postępowania należy również ustalić konsekwencje za brak podporządkowania 

się im. 

FORMY KARANIA : 
 

• Upomnienie słowne indywidualne. 

• Upomnienie słowne wobec grupy- wyjaśnienie dzieciom niewłaściwego ich zachowania.         

• Pozwolenie na odczucie skutków postępowania (np. zakazana zabawa wodą-mokre ubranie-

chwilowe chodzenie w tym ubraniu). 

• Odmówienie dziecku przyjemności . 

• Czasowe odbieranie przyznanego przywileju (np. dyżurnego). 

• Krzesełko przemyśleń ( chwilowe wykluczenie dziecka z zabawy w celu przeanalizowania 

swojego postępowania).   

• Zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji. 

• Rozmowa z dyrektorem. 
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XIII.  KODEKS PRZEDSZKOLAKA 

1. Wspólnie, zgodnie i bezpiecznie bawię się z dziećmi. 

2. Potrafię czekać na swoją kolej podczas zabawy i zajęć. 

3. Szanuję własność cudzą i wspólną. 

4. Wiem, że praca innych jest trudem, który należy szanować i tego samego oczekuję od innych. 

5. Do zabawy biorę tylko te zabawki, którymi teraz będę się bawić, a po skończonej zabawie odłożę je 

na miejsce. 

6. Pomagam młodszym i mniej sprawnym kolegom. 



7. Próbuję samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe zgodnie z przyjętymi zasadami 

postępowania. 

8. Stosuję formy grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam, itp. 

9. Wiem, że w przedszkolu jestem po to, aby zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne mi w szkole. 

10. Przestrzegam zasady bezpiecznej zabawy w sali i w ogrodzie przedszkolnym. 

 

Postaraj się nie mówić głośno: gdy inni cicho pracują, gdy inni się bawią, gdy czytamy 

 i słuchamy, gdy inni są zmęczeni, gdy inni odpoczywają . 

 

                            CHCEMY                        NIE MOŻEMY 

• Szanować kolegów. 

• Być kochanymi i umieć kochać. 

• Pomagać sobie wzajemnie. 

• Być uprzejmi i uczciwymi. 

• Bawić się zgodnie. 

• Szanować własność innych. 

• Pytać o zgodzę dorosłych i kolegów. 

• Słuchać poleceń dorosłych. 

• Dbać o czystość i porządek. 

• Szanować pracę innych. 

• Okazywać, co myślimy i czujemy. 

• Być czystymi i schludnymi. 

• Bawić się bezpiecznie. 

• Zdrowo się odżywiać. 

•  Bić, popychać, wyrządzać krzywdy 

innym.   

• Przezywać innych. 

• Wyśmiewać się z innych. 

•  Przeszkadzać innym w zabawie i pracy . 

• Niszczyć pracę innych. 

• Zabierać cudzej własności bez pytania. 

• Oszukiwać. 

• Krzyczeć, hałasować. 

• Biegać w sali zajęć. 

• Niszczyć zabawek i innych przedmiotów 

w przedszkolu. 

• Mówić brzydkich słów. 

• Bawić się niebezpiecznymi przedmiotami. 
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XIV.         STANDARDY OSIĄGNIĘĆ WYCHOWAWCZYCH DZIECI 

                                      WARTOŚĆ-  KULTURA BYCIA 

         ZASADA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ 
DZIECI 

PROPONOWANE SPOSOBY 
REALIZACJI 

 
 
 
 
 
 

DZIECKO: 
 używa form grzecznościowych – 
proszę, dziękuję, przepraszam 
 
 

 
 dostarczanie dzieciom wzorów 
właściwego zachowania (postaw 
nauczyciela, pracowników, postaci z 
utworów literackich); 
 utrwalanie nawyków kulturalnego 
zachowania się w miejscach 



 
„BĄDŹ 
KULTURALNY” 

publicznych 
-uczenie się stosowania zwrotów w 
określonych sytuacjach; 
 

 
 pamięta o zwrotach 
grzecznościowych – posiada nawyk 
witania się, żegnania z innymi 
stosując słowa kluczowe: dzień dobry, 
do widzenia; 
 
 

 
 utrwalanie używania słów w ciągu 
pobytu dziecka w przedszkolu i poza 
nim -codzienne sytuacje z życia 
przedszkola, symulacje, zabawy, gry, 
scenki rodzajów; 
  stosowanie zwrotów 
grzecznościowych przez pracowników i 
rodziców – nauka poprzez 
naśladownictwo; 
 

 
 okazuje szacunek dorosłym i 
osobom starszym; 
 
 

 organizowanie spotkań 
integracyjnych – poznawanie się 
poprzez wspólną zabawę; 
 uwrażliwianie na potrzeby innych 
członków rodziny; 
 organizowanie uroczystości 
przedszkolnych z udziałem rodziców, 
pracowników, babć, dziadków; 
 

- Stosuje zasady kulturalnego 
zachowania się przy stole; 
 
 

 ujednolicenie oddziaływań 
wychowawczych z rodzicami w tym 
zakresie; 
 wykorzystanie najprostszych zasad 
„Savoir-vivre ” i stosowanie ich w 
codziennych sytuacjach; 
 codzienne kształtowanie zasad 
kulturalnego spożywania posiłków; 
 opanowanie nawyków kulturalnego 
jedzenia ( nie mówienia z pełna buzią, 
gryzienia pokarmów itp.); 
 przyjmowanie prawidłowej postawy 
podczas posiłków i pracy przy 
stolikach; 
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              WARTOŚĆ -WSPÓŁDZIAŁANIE W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ 

      ZASADA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ 
DZIECI 

PROPONOWANE SPOSOBY 
REALIZACJI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DZIECKO: 
 
 zgodnie bawi się z rówieśnikami; 
 szanuje cudzą własność; 
 potrafi podzielić się z kolegami 
tym, co ma; 
 nie wyrządza nikomu krzywdy – 
nie wyśmiewa się, nie przedrzeźnia, 
nie przezywa; 
 pomaga potrzebującym kolegom, 

 
 wdrażanie do zgodnej zabawy z 
kolegami i obserwowanie zachowań 
dzieci; 
 zawieranie umów, ustalanie reguł 
zasad właściwego zachowania się w 
grupie rówieśniczej oraz konsekwentne 
ich przestrzeganie; 
 interesowanie się wytworami swoich 
kolegów, dostrzeganie trudu włożonego 



 
„BĄDŹ 
KOLEŻEŃSKI „ 
 

współpracuje z innymi. 
 

w ich powstanie; 
 poszanowanie własności i wytworów 
pracy kolegów; 
 rozumienie, że inni mają potrzebę 
uczestnictwa w zabawach, korzystania 
z zabawek, spożywania słodyczy i w 
związku z tym dzielenie się nimi; 
 dostrzeganie i przeciwstawianie się 
przejawom samolubstwa, okrucieństwa, 
przezywania, dokuczania – rozumienie 
przeżyć z tym związanych; 
 wczuwanie się w rolę osoby 
pokrzywdzonej wykorzystując 
odpowiednie rekwizyty, organizując 
scenki dramowe; 
 opiekowanie się nowymi kolegami 
oraz tymi, którzy tej pomocy 
potrzebują; 

 

                                          WARTOŚĆ-  ZDROWIE 

      ZASADA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ 
DZIECI 

PROPONOWANE SPOSOBY 
REALIZACJI 

 
 
 
 
 
 
 
„DBAJ 
O SWOJE 
ZDROWIE 

 
 często przebywa na świeżym 
powietrzu, hartuje swój organizm; 
 nie krzyczy, mówi umiarkowanym 
głosem; 

 
 ubieranie się stosownie do 
warunków atmosferycznych oraz danej 
sytuacji (nie przegrzewanie, nie 
wyziębianie organizmu) 
 prowadzenie zabaw ruchowych na 
sprzęcie terenowym, z wykorzystaniem 
sprzętu sportowego; 
 spacery wycieczki do różnych 
środowisk przyrodniczych; 
 rozmowy z dziećmi, przykład 
osobisty nauczyciela; 
 zabawy słuchowe, muzyczno- 
ruchowe, dydaktyczne 

 
 zjada urozmaicone posiłki; 
 
 

                                                      
 zachęcenie o zjadania posiłków 
przygotowanych w przedszkolu; 
 zachęcenie do zjadania zdrowych 
produktów potrzebnych do 
prawidłowego rozwoju; 
 omówienie z dziećmi zawartości 
witamin w poszczególnych 
produktach; 
 wyeliminowanie z diety dziecka 
słodyczy, chipsów oraz szkodliwych 
napojów typu coca-cola; 
 

 
 pamięta o korzystaniu z zabiegów 

 
 dbanie o wygląd i higienę osobistą 



higienicznych; 
 
 

(paznokcie, włosy, schludny ubiór); 
 dbanie o częste mycie rąk (przed 
posiłkiem, po skorzystaniu z toalety, po 
skończonej zabawie); 
 uświadomienie konieczności mycia 
zębów co najmniej dwa razy dziennie; 
(wg wytycznych sanepidu w czasie 
pandemii) 
 korzystanie z chusteczek 
higienicznych w razie potrzeby; 
 

 

                               WARTOŚĆ- BEZPIECZEŃSTWO 

      ZASADA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ 
DZIECI 

PROPONOWANE SPOSOBY 
REALIZACJI 

 
 
 
 
„BĄDŹ 
BEZPIECZNY” 
 

 
DZIECKO: 
 przestrzega zakazu nie oddalania 
się od grupy (z określonego miejsca); 
 
 

 
 ustalenie zasad warunkujących 
bezpieczeństwo podczas pobytu w 
przedszkolu (sala, ogród przedszkolny) 
oraz na wycieczkach; 
 przeprowadzenie zajęć na temat 
bezpiecznych zasad zachowania , 
zabawy w ogrodzie przedszkolnym, 
sposobów dbania o bezpieczeństwo 
własne i kolegów; 
 przeprowadzenie próbnej ewakuacji 
dzieci z przedszkola 
 

 
 informuje dorosłych o swoich 
dolegliwościach, złym samopoczuciu; 
 rozumie zakaz brania do rąk 
nieznanych przedmiotów, produktów; 
 

 
 omówienie sposobu postępowania w 
razie złego samopoczucia, skaleczenia 
czy innej dolegliwości; 
 przestrzeganie zakazu spożywania 
produktów nieznanego pochodzenia; 
 

 przestrzega zasad ruchu drogowego 
dla pieszych; 
 uważnie porusza się po budynku 
przedszkola oraz w ogrodzie 
przedszkolnym; 
 
 

 wprowadzenie zasad ruchu 
drogowego dla pieszych; 
 dostarczenie wzorców właściwego 
zachowania się na ulicy-  (wycieczki 
 na skrzyżowanie, filmy edukacyjne, 
książki); 

                                 

                                  WARTOŚĆ-    RODZINA I KRAJ 

      ZASADA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ 
DZIECI 

PROPONOWANE SPOSOBY 
REALIZACJI 

  
 kultywuje tradycje swojej rodziny; 

 
 pobudzanie ciekawości do 



 
 
 
 
 
 
 
POZNAJE 
TRADYCJE 
RODZINNE I 
NARODOWE 

 
 

interesowania się historią i tradycjami 
swojej rodziny; 
 
 

 
 pamięta o uroczystościach 
rodzinnych; 
 
 

 
 wzmacnianie więzi rodzinnych 
poprzez udział członków rodziny w 
uroczystościach , zajęciach otwartych w 
przedszkolu 
 

 
 wie, gdzie pracują jego rodzice i 
zna wartości wypływające z 
wykonywanego zawodu. 
 
 

 
-realizowanie tematów kompleksowych 
dotyczących poznawania zawodów np. 
strażaka, lekarza, policjanta, 
nauczyciela itp.; 
 

 
• zna piękno swojego kraju 
• szanuje język ojczysty 

i tradycje narodowe 

 
 uświadomienie dzieciom ich 
przynależności narodowej (zajęcia, 
każda nadarzająca się okazja) – 
jesteśmy Polakami, mieszkamy w 
Polsce 
 słuchanie legend, oglądanie filmów o 
tematyce narodowej, poznawanie godła, 
herbu i flagi Polski oraz naszego 
regionu- Kaszuby; 
 poznawanie mapy Polski, 
najważniejszych miast i rzek; 
 organizowanie występów ( Dzień 
Niepodległości ) 
-gromadzenie literatury, albumów 
dotyczącej kraju i miejscowości 
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XV.     EWALUACJA PROGRAMU 

 W ewaluacji uwzględnia się opinie  rodziców, nauczycieli, wychowanków, pracowników 

przedszkola, przedstawicieli organów prowadzących oraz sugestie nadzoru pedagogicznego . 

 

Sposoby ewaluacji: 

1.  Wychowawcy grup dokonują  jej w ramach corocznej autoewaluacji 

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

opracowując analizę- ocena realizacji „Programu Wychowawczego” na końcowej Radzie 

Pedagogicznej. 



Proces ewaluacji odbywa się w oparciu o: 

• Analizę dokumentacji pedagogicznej (miesięczne plany zajęć, zapisy w dziennikach, karty 

obserwacji) 

• Ankiety ewaluacyjne dla nauczycieli 

• Anonimowe ankiety dla rodziców 

• Obserwację i analizę zachowania dzieci 
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                                                                                                                                         załącznik 1 

                    ANKIETA DLA NAUCZYCIELI 

 Celem ankiety jest dokonanie ewaluacji programu wychowawczego 

realizowanego w naszym przedszkolu. Uzyskane informacje posłużą planowaniu 

dalszej pracy wychowawczej. 

Pragniemy poznać Państwa opinię na temat działań wychowawczo – 

profilaktycznych realizowanych w przedszkolu oraz wartości przez Państwa 

uznawanych. 



 

1. Czy w swojej pracy wychowawczej zrealizowałeś/łaś treści profilaktyczne i 

wychowawcze? 

tak 
nie 
nie wiem 
 

2. Który z elementów programu wychowawczego uważa Pani za najistotniejszy? 

Dlaczego?........................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.............................................. 

3.Które z zadań są najtrudniejsze w realizacji? 

Dlaczego?........................................................................................................................

.........................................................................................................................................

............................................. 

4. Czy realizacja zadań przynosi jakiekolwiek efekty wychowawczo-

profilaktyczne? 

tak 
nie 
nie wiem 
trudno powiedzieć 
 

5. Jakie metody wychowawcze uważa Pani za najbardziej skuteczne 

dlaczego?.........................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.................................................................... 

6. Spośród podanych poniżej wartości proszę wybrać 4, które Pani/Pan 

najczęściej przekazują dzieciom podczas zajęć: 

• szacunek 

• empatia 

• uczciwość 

• uprzejmość 

• gotowość do pomocy 



• odpowiedzialność 

• odwaga cywilna                                                                                                                   23 

• tolerancja 

• solidność                                                                                                                                              

• pracowitość 

• szczerość                                                                                                                                            

• prawość 

• sprawiedliwość 

• patriotyzm 

 
7. Co byś zmienił/ła w problematyce obecnego programu wychowawczo-

profilaktycznego? 

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

................. 

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

................. 

 

8. W jaki sposób dokonuje Pani analizy oddziaływań 

wychowawczych.............................................................................................................

.........................................................................................................................................

............................................... 

9. Jakie zadania wychowawcze realizuje Pani przy współpracy z 

rodzicami?......................................................................................................................

......................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Dziękujemy za wypełnienie ankiety 
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                                                                                                     załącznik 2 

                                             ANKIETA DLA RODZICÓW 

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

dotyczących realizowanego w naszym przedszkolu Programu wychowawczo- 

profilaktycznego. 

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 pracownicy przedszkola w miarę potrzeb i możliwości udzielają Pani/u 

pomocy w rozwiązywaniu problemów z dziećmi? 

TAK 
NIE 
NIE KORZYSTAM 
 
4. Czy współpraca przedszkola ze środowiskiem rodzinnym spełnia Państwa 

oczekiwania? 

TAK     NIE    

 Jeśli tak, to 



dlaczego:..........................................................................................................................

... 

Jeśli nie, to 

dlaczego:..........................................................................................................................

.... 

 

5. Co Państwa zdaniem powinno być najważniejszym zadaniem przedszkola w 

zakresie profilaktyki i wychowania? /można zaznaczyć kilka odpowiedzi/ 

• Uczenie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych 

• Zapewnienie bezpieczeństwa w przedszkolu 

• Kształtowanie sprawności fizycznej i nawyków uprawiania sportów 

• Uświadamianie zagrożeń ze strony uzależnień 

• Promowanie zdrowego stylu życia 

• Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych 

• Wspomaganie indywidualnego rozwoju ucznia w zależności od potrzeb i możliwości 

• Wychowanie dzieci do wartości                                                                                             25 

• Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej 

• Rozbudzanie w dzieciach zamiłowania do czytania                                                                                                                              

6. 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 

7.  Czy Pańskie dziecko czuje się w przedszkolu bezpiecznie? 

TAK 

NIE 

dlaczego?.........................................................................................................................

............. 

TRUDNO POWIEDZIEĆ 

8. Jakie umiejętności Państwa zdaniem są najważniejsze dla Waszego dziecka w 

jego dalszej nauce (może Pan(i) zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź – 



maksymalnie 5) 

• przyjmowanie odpowiedzialności za swoje postępowanie 

• umiejętność rozwiązywania problemów 

• współdziałanie w zespole 

• przyjmowanie odpowiedzialności za swoją dalszą naukę 

• poprawne posługiwanie się językiem polskim 

• sprawne posługiwanie się językiem obcym 

• rozwiązywanie konfliktów 

• rozwijanie swoich umiejętności 

• bycie szczęśliwym 

• adekwatna samoocena 

 
9. 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 
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