PROGRAM WYCHOWAWCZY
PRZEDSZKOLA NR 5
„POD GRZYBKIEM” W RAWICZU

OPRACOWA A:
dyrektor El bieta So tysiak

Program Wychowawczy Przedszkola Nr 5 zosta
opracowany w oparciu o nast puj ce dokumenty:

1. Ustaw o systemie o wiaty z dnia 7 wrze nia 1991
2. Rozporz dzenie MEN i S z dnia 26.02. 2002 r.
w sprawie Podstawy Programowej
Wychowania Przedszkolnego oraz
kszta cenia ogólnego w poszczególnych
typach szkó (Dz. U. z 2002 r. nr 51. poz. 458
ze zmianami)
3. Statut Przedszkola nr 5
4. Konwencj Praw Dziecka

Wst p

Wychowanie przedszkolne obejmuje wspomaganie rozwoju i wczesn
edukacj dzieci od trzeciego roku ycia do rozpocz cia nauki w klasie
pierwszej sze cioletniej szko y podstawowej.
Celem wychowania przedszkolnego – zgodnie z za eniami zawartymi w
Podstawie Programowej – jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju
dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencja em i mo liwo ciami
rozwojowymi w relacjach ze rodowiskiem spo eczno – kulturowym i
przyrodniczym.
Przedszkole nie stanowi oczywi cie jednego kr gu oddzia ywa
wychowawczych, aktywnie wspó dzia a z rodzicami dziecka, gdy to
rodzice s wspó odpowiedzialni za proces wychowawczy i powinni
akceptowa koncepcj wychowawcz przedszkola.

Za

enia Programu Wychowawczego

Opracowany program oparty jest na kanwie podstawowych warto ci
etyczno – moralnych. Zawarte w programie tre ci uwzgl dniaj
najnowsze tendencje humanistycznej pedagogiki przedszkolnej w jej
teoretycznym i praktycznym wymiarze.

Cel
Celem g ównym Programu Wychowawczego Przedszkola nr 5 w
Rawiczu jest stwarzanie warunków do pe nego rozwoju osobowego
ka dego z naszych wychowanków, zgodnego z ich wrodzonym
potencja em i mo liwo ciami w relacjach ze rodowiskiem spo eczno
– kulturowym i przyrodniczym.

Cele szczegó owe
wiadomienie dzieciom swoich praw i obowi zków.
Rozwijanie umiej tno ci rozró niania dobra od z a
Tworzenie wi zi uczuciowej z rodzin i rodowiskiem, w
którym dziecko wzrasta
Kszta towanie podstawowych powinno ci moralnych np.
yczliwo ci, uczciwo ci, tolerancji, sprawiedliwo ci,
odpowiedzialno ci
wiadomienie z ono ci otaczaj cego wiata i czyhaj cych
zagro .
Rozwijanie umiej tno ci polubownego rozwi zywania spraw
konfliktowych i dochodzenia do kompromisu

Zadania nauczyciela w zakresie realizacji celów:
1. Dostrzega i uszanowa indywidualno ka dego
dziecka - zdiagnozowanie jego potrzeb i oczekiwa .
2. Okazywa dziecku zaufanie
3. Zawsze mie czas dla dziecka /wczuwa si w jego rol /
4. By otwartym na pomys y dzieci
5. Nawet za najdrobniejsze sukcesy dziecka wyra
uznanie
6. Wyzwala w dziecku aktywno twórcz
7. Z uznaniem odnosi si do pomys ów dziecka
8. Jasno okre li swoje wymagania w stosunku do dzieci
9. Okazywa zainteresowanie problemami dziecka i pomóc
je rozwi zywa
10.By konsekwentnym w stosowaniu kar i nagród.
11.Pomaga umiej tnie rozwi zywa konflikty
12.Uwra liwia dzieci na warto ci takie jak: dobro, pi kno, mi
do drugiego cz owieka, do ojczyzny.
13.Swoj nienagann postaw moraln i etyczn stanowi
dla dzieci wizerunek nauczyciela, który pozostanie w
ich pami ci /budz c mi e wspomnienia/

W naszym przedszkolu dziecko ma prawo do:
1.

ciwie zorganizowanego procesu opieku czo –
wychowawczo- dydaktycznego, zgodnie z zasadami
bezpiecze stwa i higieny pracy umys owej.
2. yczliwego i podmiotowego traktowania w procesie
wychowawczo – dydaktycznym
3. Indywidualnego procesu w ciwego tempa rozwoju
4. Akceptacji takim jakie jest
5. Zabaw i wyboru towarzyszy zabaw
6. Spokoju i samotno ci, gdy tego potrzebuje
7. Aktywnego kszta towania kontaktów spo ecznych i otrzymania
w tym pomocy, ró norodnego bogatego w bod ce i poddaj cego
si procesom twórczym otoczenia
8. Badania i eksperymentowania
9. Aktywnej dyskusji z dzie mi i doros ymi
10.
Spolegliwych umów i kontaktów z doros ymi
11.
Do wiadczenia konsekwencji w asnego zachowania
/ograniczonego wzgl dami bezpiecze stwa/
12.Wypoczynku, je li jest zm czone
13. Zdrowego ywienia oraz jedzenia jako prze ycia zmys owego;
odpr enia i spokoju podczas spo ywania posi ków.

Respektuj c prawa dziecka, okre lamy jego
obowi zki, przyzwyczajaj c je do:
1. Przestrzegania regu i zasad bezpiecznego pobytu w przedszkolu
2. Aktywno ci, twórczo ci i eksperymentowania
3. Samodzielno ci w podejmowaniu zada , w
dokonywaniu wyborów, zaradno ci w sytuacji problemowej
4. Dzia ania zespo owego z rówie nikami, m odszymi i starszymi
kolegami
5. Poznania swoich mo liwo ci i ogranicze , akceptacji siebie
i innych
5. Otwarto ci i tolerancji wobec innych

Koncepcja programu wychowawczego przedszkola
obejmuje nast puj ce obszary edukacyjne:
I.
II.
III.
IV.
V.

Poznaj samego siebie
Moja rodzina, moje miasto, moja ojczyzna
Moje Przedszkole
Moje bezpiecze stwo i zdrowie
Mój system warto ci

Przedstawi teraz zadania i formy realizacji tych zada
w poszczególnych obszarach edukacyjnych oraz
zamierzone osi gni cia dzieci.

Obszar I.
Poznaj samego siebie
ZADANIA
1. Pomoc w budowaniu
pozytywnego obrazu w asnego
„Ja” i zaspokajaniu poczucia
bezpiecze stwa

2.Umo liwienie dzieciom poznania
charakterystycznych cech
cz owieka. Dziecko uzyskuje
poczucie autonomii i samodzielno ci

3. Uczenie nawi zywania bliskiego i
serdecznego kontaktu z innymi
lud mi

FORMY REALIZACJI
- Ustalenie dla ka dej grupy Kodeksu
przedszkolaka
- Diagnozowanie samopoczucia dzieci
w grupie i stosunków spo ecznych
(portrety twarzy, test socjometryczny)
- Umieszczanie w sali zdj dzieci
wraz z ich imionami
- Obchody urodzin i imienin dzieci
- Organizowanie uroczysto ci z okazji
Dnia dziecka
- Podtrzymywanie tradycji
wi tecznych
- Przynoszenie do przedszkola swoich
„skarbów”
- Indywidualna opieka nad dzie mi
wymagaj cymi indywidualnego
traktowania ze wzgl du na deficyty
emocjonalne, intelektualne
- Stosowanie technik relaksacyjnych
- Umo liwianie dzieciom wchodzenia
w ró ne role
(dy urni)
- Spotkania z psychologiem,
pedagogiem
- Prowadzenie dokumentacji
wychowawczej zawieraj cej
spostrze enia dotycz ce postaw i
zachowa poszczególnych dzieci

- Warsztaty dla rodziców i dzieci
organizowane poprzez instytucje
wspieraj ce przedszkole
- Rozwój grupy poprzez
wspó dzia anie oraz
wspó odpowiedzialno za
wykonywanie zadania
- U ywanie podstawowych form
grzeczno ciowych
- Comiesi czny konkurs
„Najgrzeczniejsze dziecko” - nagroda
miesi ca

Zamierzone osi gni cia dzieci:
Dziecko zna swoje prawa i obowi zki i je przestrzega
Dziecko dobrze si czuje w swojej grupie, uto samia si z ni
Dziecko bierze udzia w uroczysto ciach organizowanych w swojej
grupie
Socjalizacja dziecka,
Wspó dzia anie i wspó odpowiedzialno za swoj grup

Obszar II.
Moja rodzina, moje miasto, moja ojczyzna
ZADANIA
Nawi zanie kontaktu z
rodzicami
dziecka

FORMY REALIZACJI
- Rodzinny album- wspólne ogl danie
zdj , rozmowa na temat cz onków
rodziny
- Umo liwianie rodzicom udzia u w
zaj ciach adaptacyjnych – poznanie
przedszkola, personelu
- Spotkania z rodzicami w celu
przybli enia spraw organizacyjnych,
metod pracy nauczycieli
- Spotkania z nauczycielkami –
indywidualny, cz sty kontakt
- Spotkania warsztatowe z
pracownikami Poradni PPpedagogizacja rodziców, „Szko a dla
rodziców”
- Ciekawy zawód mamy i taty spotkania z rodzicami – rozmowa na
temat ich zawodu
- Udzia rodziców w akcji „Ca a
Polska czyta dzieciom
- Obchody wi t o charakterze
rodzinnym: Dzie Rodziców, Dzie
Dziadków.
- Poznanie historii swojej rodziny
- Konstruowanie wspólnie z
rodzicami drzewa genealogicznego.

- Poznanie legend, ba ni i poda na
temat naszego miasta
- Poznanie ró nych instytucji w
naszym mie cie, poznanie zawodów.
- Zapoznanie z zabytkami Rawicza –
herb miasta

- Wykonanie albumu naszego miasta

Poznawanie swojego miasta

Poznawanie tradycji
narodowych

- W trakcie zaj i przy ka dej
nadarzaj cej si okazji u wiadamianie
dzieciom ich przynale no ci
narodowej – jeste my Polakami,
mówimy po polsku, rozumiemy
znaczenie s owa ojczyzna.
- Zapoznanie dzieci z barwami
narodowymi, god em i hymnem
Polski.
- Pomaganie w orientowaniu si na
mapie Polski.
- Poznanie legend „Wars i Sawa”
- Nasza stolica
- Legenda o „Lechu, Czechu i Rusie”
- S uchanie pie ni patriotycznych
- Nauka wiersza W. Be zy pt.
„Kto ty jeste ”.

Zamierzone osi gni cia dzieci:

Dziecko posiada podstawowe wiadomo ci o swojej rodzinie, zna jej
histori
Integruje si ze swoj rodzin
Dziecko poznaje swoje miasto, kraj - wie e jest Polakiem
Zna legendy i podania dotycz ce swojego kraju

Obszar III.
Moje Przedszkole
ZADANIA

FORMY REALIZACJI

- Nabywanie przez dziecko
umiej tno ci samoobs ugowych

- Sprawne zdejmowanie i ubieranie
odzie y

- Umo liwianie dziecku bycie
gospodarzem w swojej sali

- Zawieranie z dzie mi umów
dotycz cych w ciwego zachowania
si w przedszkolu, konsekwentne ich
przestrzeganie

- Kszta towanie nawyków zgodnego
wspó ycia w grupie

- Umiej tno

- Wspólne organizowanie przestrzeni
do zabaw.
- Dba
o ad i porz dek,
szanowanie zabawek
- U ywanie form grzeczno ciowych
podczas zwracania si do siebie i
innych
- Rozmawianie z dzie mi na temat
prostych zasad savoir –vivru,
stosowanie ich w sytuacjach
codziennych

bycia tolerancyjnym

-Rozumienie, e inni maj takie same
potrzeby jak ja: uczestnictwa w
zabawach, korzystania z zabawek
-Opieka nad dzie mi potrzebuj cymi
pomocy: maluszki, dzieci nie mia e,
niepe nosprawne

- Organizowanie spotka , wspólnych
zabaw z dzie mi niepe nosprawnymi

- Analizowanie postaw bohaterów
literackich znanych i lubianych bajek

Zamierzone osi gni cia dzieci:

Dziecko wie jak ma si zachowa w przedszkolu, respektuje i przestrzega
umów tam stosowanych
Dziecko zna swoje potrzeby
Dziecko jest tolerancyjne dla „inno ci”
Dziecko dba o swoje przedszkole

Obszar IV.
Moje bezpiecze stwo i zdrowie
ZADANIA
- Zapoznanie dzieci z zasadami
bezpiecze stwa na terenie
przedszkola, placu zabaw oraz na
drodze

-Kszta towanie nawyków
higienicznych zachowa
prozdrowotnych i proekologicznych

FORMA REALIZACJI
- Pogadanka z nauczycielk - ustalenie
zasad warunkuj cych bezpiecze stwo
podczas pobytu w przedszkolu (sala,
teren) oraz na wycieczkach
- wiczenia profilaktyczne w terenie
dotycz ce bezpiecznego poruszania si
po drogach- konkurs „Bezpieczna
droga”
- Dostarczenie wzorców w ciwego
zachowania na ulicy – wycieczki,
filmy edukacyjne, ksi ki
- Zorganizowanie quizu „Umiem si
bezpiecznie porusza po drodze”
- Spotkania z policjantem
- Przygotowanie dziecka 6 - letniego
do samodzielnego poruszania si po
drodze

- Dostarczanie dzieciom wzorców
ciwego zachowania w ró nych
sytuacjach
- Pogadanka prowadzona przez
higienistk nt. utrzymania czysto ci
przez dzieci
- Prezentacja filmu ”Higiena jamy
ustnej”
- Uczenie umiej tno ci dokonywania
wyboru odpowiedniego ubrania
stosownie do pogody
- Korzystanie ze wie ego powietrza –
zabawy, spacery.

Zamierzone osi gni cia dzieci:

Dziecko zna zasady bezpiecznego zachowania si w przedszkolu, w domu
i na ulicy
Dziecko przestrzega zasad bezpiecze stwa w tych miejscach
Dziecko wie jak dba o swoje zdrowie
Zna zasady zdrowego od ywiania

Obszar V.
Mój system warto ci
ZADANIA

FORMA REALIZACJI

-Wprowadzanie dziecka w wiat
warto ci uniwersalnych, np. dobro,
prawda, pi kno
Poprzez:
Przekaz osobowy nauczyciela
Tworzenie otoczenia
sprzyjaj cego rozumieniu i
prze ywaniu tych warto ci

- Mówimy magiczne s owa: prosz ,
dzi kuj , przepraszam
- Okazujemy szacunek
doros ym, starszym osobom,
- Pami tamy o kulturalnym
zachowaniu w trakcie powita ,
po egna
- S uchamy kiedy inni mówi
- Rozpoznawanie prawdy i fa szu w
bajce
- Udzia dzieci w teatrzykach
- wycieczka do teatru, muzeum
- Spotkanie z muzykiem, rze biarzem,
malarzem.
- Ogl danie obrazów, rze b
- Zapoznanie dzieci z autorami
literatury dla dzieci oraz prezentacja
ich dorobku
- Konkurs recytatorski

-Poznawanie ró nych bohaterów
literackich, filmowych - próby oceny
ich post powania

- Zawieranie umów z dzie mi
dotycz cych w ciwego zachowania
w przedszkolu, konsekwentne ich
przestrzeganie

- Opracowanie wspólnie z dzie mi
zestawu zasad w ciwego
post powania:

„KODEKS GRZECZNEGO
PRZEDSZKOLAKA”
- U wiadamianie dzieciom o
czyhaj cych je zagro eniach

Zamierzone osi gni cia dzieci:

Dziecko zna podstawowe warto ci, zasady dobrego wychowania
Dziecko korzysta z dóbr kultury
Dziecko uczestniczy w opracowaniu „Kodeksu grzecznego
przedszkolaka”
Przestrzega zasady opracowanego Kodeksu

Dzieci cy kodeks zachowa opracowany
przez dzieci i nauczycielki Przedszkola nr 5
w Rawiczu
CHCEMY:
POMAGA SOBIE WZAJEMNIE
BY UPRZEJMI
BAWI SI ZGODNIE
SZANOWA W ASNO INNYCH
PYTA O ZGODE DOROS YCH I KOLEGÓW
UCHA POLECE DOROS YCH
DBA O KSI KI I ZABAWKI
DBA O CZYSTO I PORZ DEK
SZANOWA PRACE INNYCH
NIE MO EMY:
BI , POPYCHA , WYRZ DZA KRZYWDY INNYM
PRZEZYWA INNYCH
WY MIEWA SI Z INNYCH
PRZESZKADZA INNYM W ZABAWIE I PRACY
NISZCZY PRAC INNYCH
KRZYCZE , HA ASOWA
BIEGA W SALI ZAJ
NISZCZY ZABAWEK I INNYCH PRZEDMIOTÓW W
PRZEDSZKOLU

Ewaluacja programu:
Analiza dokumentacji pedagogicznej:
Plany pracy
Zapisy w dziennikach
Zeszyty obserwacji
Hospitacje diagnozuj ce
Ankiety ewaluacyjne dla nauczycieli

Analiza dokumentacji wspó pracy z rodzicami:
Ankiety – informacje o dzieciach
Protoko y z zebra z rodzicami
Informacja zwrotna od rodziców
Kronika przedszkolna

Program dopuszczono do u ytku
Zarz dzeniem dyrektora Nr 5/2005 z dnia 06. 12. 2005 po
pozytywnym zaopiniowaniu przez Rad Pedagogiczn oraz Rad Rodziców.

Wspó praca z rodzicami
Przedszkole dostrzega rol rodziców jako jednych z potencjalnych klientów,
podejmuje wi c dzia ania wychowawcze zmierzaj ce do podnoszenia wiedzy
psychologiczno - pedagogicznej rodziców, celem ujednolicenia frontu
oddzia ywa wychowawczych na dziecko, pomi dzy przedszkolem, a domem
rodzinnym dziecka. W zwi zku z powy szym wspó praca wychowawcza
przybiera nast puj ce formy;

Pedagogizacja rodziców prowadzona przez pedagoga, psychologa,
nauczycielki, dyrektora.
Rozmowy indywidualne z rodzicami
Zebrania ogólne i grupowe
Zaj cia otwarte dla rodziców
Warsztaty dla rodziców
Udost pnianie ciekawej literatury
Udzia rodziców w yciu przedszkola
- imprezy okoliczno ciowe –
- uroczysto ci, itp.

