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KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA 

 

 

Koncepcja pracy przedszkola pozytywnie zaopiniowana przez Radę Pedagogiczną 

Przedszkola nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie na posiedzeniu w dniu 

08.XI.2011r. 

Koncepcja pracy przedszkola została zatwierdzona  

Uchwałą Nr 3/2011/2012 z dnia 08.XI.2011r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przedszkole Nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie 

 

2 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA 

Koncepcja pracy przedszkola opracowana na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 

07.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324), Statutu 

Przedszkola uchwalonego przez Radę Pedagogiczną w dniu 4.X.2011r.  

 

ŹRÓDŁA OPRACOWANIA KONCEPCJI  

 

Koncepcja została opracowana przez zespół w składzie:  

Dorota Bednarczuk, Beata Goławska, Agnieszka Makowska, Lidia Owczarek, Beata 

Krzyszczyk, Bernadeta Maraszek. 

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji 

przedszkolnej, stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego 

oraz samoocena dokonana w oparciu o obserwacje, analizę dokumentów, wywiady, ankiety. 

W wyniku samooceny określono wnioski, na podstawie których określono specyfikę 

przedszkola oraz wskazano kierunki dalszych działań. 

  

WIZJA PRZEDSZKOLA 

 

Nasze przedszkole 

1. Tworzy warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz 

ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami 

(tempem, zakresem potrzeb, zainteresowaniami). 

2. Zapewnia warunki do wszechstronnego rozwoju aktywności: społecznej, językowej, 

poznawczej, ruchowej, artystycznej i zdrowotnej. 

3. Przygotowuje dzieci do podjęcia  nauki w  szkole. 

4. Przedszkole nasze otwarte jest  na dzieci niepełnosprawne  oraz na  diecie. 

5. Rodzice są dla nas partnerami uczestniczącymi czynnie w życiu przedszkola. 

6. Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną , kompetentną,  zaangażowaną  i  

odpowiedzialną kadrę pedagogiczną. 

7. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym. 
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MISJA PRZEDSZKOLA 

 

1. Zapewniamy dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne  i fizyczne. 

2. Wspieramy  działania wychowawcze i edukacyjne rodziców. 

3. Tworzymy  warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego 

możliwościami rozwojowymi. 

4. Szanujemy  i  przestrzegamy  prawa dziecka. 

5. Prowadzimy edukację proekologiczną i prozdrowotną, wyrabiamy  u dzieci nawyki 

higieniczne, zdrowotne, ekologiczne. 

6. Jesteśmy otwarci na propozycje  współpracy z  rodzicami oraz środowiskiem 

lokalnym. 

7. Zapewniamy dzieciom potrzebę swobodnej i bezpiecznej zabawy. 

8. Organizujemy różnorodne i atrakcyjne zajęcia: wycieczki, spotkania z ciekawymi 

ludźmi,  wyjazdy do teatru, kina, pikniki, uroczystości przedszkolne. 

9. Prowadzimy działania mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkich 

dzieci. 

 

CELE GŁÓWNE 

 

I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności 

statutowej  

1. Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa. 

2. Przedszkole doskonali efekty swojej pracy. 

 

II. Procesy zachodzące w przedszkolu 

1. Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu   koncepcji 

pracy. 

2. W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych. 

 

III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym 

1. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa. 

2. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego. 

3. Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa. 
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IV. Zarządzanie przedszkolem 

Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją rozwoju. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

 

1. Współpraca z rodzicami płaszczyzną jednolitych oddziaływań. 

2. Stworzenie najkorzystniejszych warunków do rozwoju dziecka. 

3. Rozbudzenie zaciekawienia poznawanym światem. 

4. Kultywowanie własnej, naturalnej chęci uczenia się. 

5. Nauka przez aktywne działanie. 

6. Stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego 

indywidualnym   tempem. 

7. Głębokie poszanowanie osobowości dziecka, zapewnienie mu samodzielności 

i niezależności od dorosłych. 

 

KRYTERIA SUKCESU 

 

1. Wzrośnie liczba  rodziców, biorących udział w organizowanych w przedszkolu 

przedsięwzięciach. 

2. Wzrośnie zakres umiejętności nauczycieli i rodziców w zakresie  metod radzenia sobie 

z trudnymi zachowaniami dzieci. 

3. Wzrośnie pozytywne  postrzeganie placówki w środowisku lokalnym. 

4. Znane będą  i akceptowane prawa dziecka. 

5. Wzrośnie atrakcyjność  oferty edukacyjnej przedszkola. 

6. Wzrośnie motywacja nauczycieli do podejmowania działań   mających na celu 

podnoszenie kwalifikacji. 

7. Wzrośnie bezpieczeństwo dzieci zarówno psychiczne jak i fizyczne. 

 

 

 

PLANOWANE DZIAŁANIE : 

1. Wdrożenie koncepcji pracy przedszkola w tym promowanie zdrowego stylu 

odżywiania w domu i przedszkolu  oraz wychowawczego przedszkola. 
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2. Wdrożenie systemu pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 

3. Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli zgodnie potrzebami. 

4. Współpraca z lokalnymi instytucjami oraz placówkami oświatowymi. 

5. Doskonalenie procedur wspomagania rozwoju dziecka, w tym obserwacje, badanie 

gotowości szkolnej. 

6. Tworzenie nowatorskich metod pracy: 

 zabawy w teatr, 

 kółko plastyczne; 

METODY PRACY 

 

 Metoda Dobrego Startu; 

 Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne; 

 Taniec kreatywny z elementami jogi; 

 Przedszkolaki  Krok Drugi; 

 Trzy Kroki Dziecka w Przyszłość; 

 Klucz do Uczenia się wg J.Wygotskiego; 

 Psychomotoryka wg M.Block i M.Procus; 

 Pedagogika zabawy; 

 Kinezjologia Edukacyjna P. Denisona; 

 Relaksacja; 

 Gimnastyka Orffa i  Labana; 

 Aktywne słuchanie muzyki  wg B.Strauss. 

 

UZNAJEMY, ŻE ZABAWA JEST  

 

niezbędnym czynnikiem rozwoju dziecka. Ma duże  znaczenie dla rozwoju psychicznego 

i uspołeczniania dzieci. W jej toku kształtują się uczucia społeczne. Dzieci przyswajają 

sobie normy, których następnie przestrzegają. Zabawa jest działaniem swobodnym, 

podjętym dobrowolnie, z własnej woli, uczy rozwiązywania konfliktów, szacunku i 

tolerancji oraz wytrwałości i umiejętności porozumiewania. 
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SYSTEM MOTYWACJI DZIECI 

 

Stosowane nagrody: 

 pochwała indywidualna; 

 pochwała i uznanie przed całą grupą; 

 pochwała i uznanie przed rodzicami; 

 oklaski; 

 drobne nagrody  - emblematy uznania (serduszka); 

 przywilej pełnienia funkcji. 

  

Stosowane kary: 

 brak nagrody; 

 tłumaczenie i wyjaśnianie; 

 czasowe odebranie przydzielonej funkcji; 

 chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy; 

 poinformowanie rodziców o zachowaniu; 

 praca użyteczna na rzecz przedszkola; 

 wyrażenie przez nauczyciela swojego smutku. 

  

 

SYSTEM DIAGNOZOWANIA OSIĄGNIĘĆ DZIECI 

 

1. Przeprowadzenie diagnozy wstępnej; 

2. Szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie 

wyników, wspomaganie rozwoju; 

3. Informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej; 

4. Półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy; 

5. Bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu edukacyjno-

terapeutycznego IPET, PDW, dokumentowanie wyników obserwacji; 

6. Przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy. 
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SYSTEM OBSERWOWANIA OSIĄGNIĘĆ NAUCZYCIELI 

 

Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają 

poddani ocenie przez dyrektora. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie: 

 ankiet, 

 rozmów z nauczycielami, rodzicami, 

 obserwacji zajęć (hospitacji), 

 obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw, 

 kart oceny pracy nauczyciela, 

 arkusza samooceny, 

 innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela. 

  

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena pracy przedszkola 

omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno - podsumowujących odbywających się 

co pół roku. 
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SYSTEM INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH EDUKACYJNYCH DZIECI 

  

1. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach 

edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu wychowania 

przedszkolnego, 

2. Nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania 

jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu (teczka obserwacji), 

3. Informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, 

innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli, 

4. Rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach 

grupowych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy 

nauczyciela lub rodzica, 

5. Na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju 

dziecka, 

6. Informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku - po 

przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej, 

7. Rodzice otrzymują informację o gotowości szkolnej w kwietniu. 
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ZASADY WSPÓŁPRACY ORGANIZOWANEJ W PRZEDSZKOLU 

 

ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZINĄ DZIECKA 

 

Cele: 

1. Dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i 

środowiska rodzinnego; 

2. Wszechstronny rozwój dziecka; 

3. Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami; 

4. Zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami pracy 

przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu; 

5. Przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka; 

6. Przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu 

przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy, 

wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych; 

7. Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola; 

8. Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola; 

9. Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez szkolenia; 

10. Ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców, 

promowanie placówki w środowisku lokalnym. 

Formy współpracy z rodzicami: 

 zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców; 

 zebrania grupowe; 

 zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci; 

 konsultacje indywidualne; 

 prowadzenie kącika dla rodziców (informacje, eksponowanie prac); 

 organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców; 

 organizacja szkoleń , warsztatów integracyjnych dla rodziców; 

 organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów; 

 włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych, 

konkursy, wycieczki; 

 angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup. 
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ZASADY WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM 

 

Przedszkole nasze jest otwarte na współpracę ze środowiskiem lokalnym. 

Współpracujemy z uczelniami kształcącymi kadrę pedagogiczną. Praktyki pedagogiczne 

odbywają studenci edukacji przedszkolnej oraz  pedagogiki specjalnej. Praktykanci są 

przydzielani do nauczycieli z kilkuletnim stażem w pracy pedagogicznej.  

Uczestniczymy w licznych konkursach i przeglądach, jesteśmy organizatorami różnych 

uroczystości, konkursów , imprez.  

        Nasze przedszkole organizuje Dzień Dziecka, w którym biorą udział dzieci z 

przedszkola oraz te, które zamierzają uczęszczać do placówki w nowym roku szkolnym. 

        Bierzemy udział również w różnego rodzaju akcjach charytatywnych : 

 zbieramy plastikowe korki; 

 bierzemy udział w akcji „Góra grosza”; 

 pomagamy Domom Dziecka; 

 udzielamy wsparcia potrzebującym rodzinom 

 

WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA Z INSTYTUCJAMI WSPIERAJĄCYMI NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ 

 

        W naszej pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej podejmujemy współpracę z 

instytucjami na terenie miasta.  

 

Celem współpracy z innymi instytucjami jest: 

 rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci, 

 satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień i nagród, 

 kształtowanie postaw społecznych, 

 kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci. 

 

Współpracujemy  z: 

 Urzędem Dzielnicy Rembertów (udział w akcjach i festynach), 

 Akademią Zdrowego Przedszkolaka, 

 Jednostką Straży Pożarnej (wzajemne wizyty, laurki dla strażaków), 
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 Strażą Miejską (pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpiecznego 

spędzenia wakacji), 

 Bibliotekę Publiczną (spotkanie z autorami książek dla dzieci), 

 Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

 zakładem krawieckim, 

 apteką, 

 pocztą, 

 nadleśnictwem w Drewnicy, 

 muzykami z orkiestry wojskowej, 

 innymi  przedszkolami (organizowanie i udział w  różnych przedsięwzięciach). 

  

Nasze przedszkole współpracuje również z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną 

Nr 23 w Wesołej ( wizyty psychologa, obserwacja i diagnoza wybranych dzieci, poradnictwo 

dla rodziców). Systematycznie aktualizujemy stronę internetową przedszkola, umieszczamy 

zdjęcia  z imprez i wycieczek dzieci z poszczególnych grup przedszkolnych. 

Współpracujemy również z Dzielnicowym Centrum ds. Integracji w Edukacji 

w Rembertowie. Działania podjęte wspólnie z DCI mają na celu zapewnić prawidłowy proces 

integracji dzieci niepełnosprawnych. Przyczyniają się także do fachowej pomocy rodzinie 

dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (wyboru placówki, formy 

kształcenia, dodatkowych zajęć terapeutycznych). 

Współpraca z samorządem lokalnym ma na celu: 

 wyrównywanie szans edukacyjnych 

 rozpropagowanie działalności przedszkola w lokalnej gazecie (notatki prasowe 

dotyczące istotnych wydarzeń z życia przedszkola); 

 pozyskiwanie sponsorów na nagrody dla dzieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przedszkole Nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie 

 

12 

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY 

 

REGUŁY ZACHOWANIA OBOWIĄZUJĄCE W NASZYM PRZEDSZKOLU 

Jest to system wybranych elementów wartości, które zostały ujęte w zasady wraz 

z określonymi przez przedszkole normami postępowania.                                                                                                                 

 

Wartość – kultura bycia 

Zasada – „Bądź kulturalny” 

 

Normy postępowania: 

1. Używaj form grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do 

widzenia; 

2. Poznaj proste zasady savoir-vivre  np. chłopiec ustępuje miejsca dziewczynce, 

przepuszcza ja pierwszą w przejściu, dziecko otwiera drzwi pani woźnej, która coś 

niesie itp.; 

3. Okazuj szacunek dorosłym (osobom starszym) – rodzicom, pracownikom przedszkola, 

sąsiadom, znajomym; 

4. Bądź życzliwy, serdeczny i uprzejmy dla rówieśników i osób dorosłych; 

5. Złóż koledze życzenia imieninowe bądź urodzinowe.  

 

Wartość – bezpieczeństwo 

Zasada – „Jesteś bezpieczny” 

 

Normy postępowania: 

1. Akceptujemy ciebie takiego jakim jesteś; 

2. Dziel się swoimi wątpliwościami; 

3. Okazuj swoje uczucia innym; 

4. Dostrzegaj sytuacje zagrażające bezpieczeństwu twojemu i innych:  

 poznanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie przedszkola (bezpieczne 

korzystanie z zabawek i sprzętu terenowego zgodnie z ustalonymi regułami); 

 przestrzeganie zasad warunkujących bezpieczeństwo dziecka poza terenem 

przedszkola; 

 zapamiętanie własnego imienia, nazwiska, adresu. 
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5. Powiedz, czego się boisz; 

6. Mów o swoich uczuciach, nie bój się okazywać emocji.  

 

Wartość – zdrowie 

Zasada – „Dbaj o swoje zdrowie” 

 

Normy postępowania: 

1. Dbaj o swoje zmysły i higienę układu nerwowego,  

 unikaj hałasu, mów umiarkowanym głosem; 

 dbaj o siebie. 

2. Bierz udział w zabawach ruchowych, spacerach, wycieczkach,  

 przebywaj jak najczęściej na świeżym powietrzu,  

 hartuj swój organizm,  

 rozwijaj swoją sprawność ruchową poprzez gry, zabawy ruchowe, ćwiczenia 

poranne i gimnastyczne, korzystaj z ruchu na świeżym powietrzu,  

3. Doświadczaj samodzielności i przyswajaj nawyki higieniczne:  

a) Dbaj o czystość osobistą:  

 Myj ręce przed posiłkiem i po wyjściu z ubikacji; 

 Samodzielnie korzystaj z toalety; 

 Zasłaniaj usta przy kichaniu i kasłaniu. 

b) Opanuj umiejętności kulturalnego jedzenia:  

 Zjadaj przygotowane dla ciebie posiłki,  

 Prawidłowo posługuj się widelcem, próbuj korzystać z noża,  

 Jedz tylko umyte owoce i warzywa,  

c) Ubieraj się stosownie do pory roku:  

 Dbaj o schludny i estetyczny wygląd – dbaj o własne ubranie,  

 Ucz się samodzielności przy ubieraniu i rozbieraniu się. 

 

Wartość – współżycie w grupie rówieśniczej 

Zasada – „Kontroluj swoje zachowanie” 

 

Normy postępowania: 

1. Wyrażaj swoje emocje w sposób dla nas zrozumiały. 

2. Jeśli masz problem, zwróć się o pomoc do nauczyciela. 
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3. Nie obrażaj się. 

4. Nie bądź agresywny, nie bij kolegów – przestrzegaj zasady, że nie wolno nikogo 

krzywdzić. 

5. Baw się tak, abyś nie przeszkadzał innym. 

6. Pamiętaj o konsekwencjach swojego postępowania. 

7. Przestrzegaj zasad, norm i reguł ustalonych w grupie, odnoszących się do:  

 zgodnego zachowania podczas zabaw,  

 kulturalnego włączania się do zabaw kolegów,  

 korzystania ze sprzętu i zabawek,  

 mądrego rozwiązywania zaistniałych konfliktów.  

 

Wartość – bądź koleżeński 

Zasada – „Jestem dobrym kolegą” 

 

Normy postępowania: 

1. Uprzejmie witaj się personelem przedszkola i kolegami, kulturalnie zwracaj się do 

innych. 

2. Nie wyśmiewaj się z koleżanki czy kolegi. 

3. Szanuj własne wytwory i wytwory pracy swoich kolegów. 

4. Dziel się z tym co masz. 

5. Opiekuj się młodszymi kolegami oraz tymi, którzy tej opieki i pomocy potrzebują. 

6. Okazuj życzliwość i taktownie zachowuj się wobec odmienności innych (wygląd 

zewnętrzny, zachowanie, zwyczaje). 

7. Naucz się słuchać innych. 

8. Nie wyrządzaj krzywdy innym.  
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STANDARDY JAKOŚCI PRACY PRZEDSZKOLA 

 

Jakość pracy z dziećmi w naszym  przedszkolu wyznaczają standardy wypracowane 

podczas warsztatów „Przedszkole na piątkę”. Dotyczą one: 

1. żywienia,  

2. snu i odpoczynku, 

3. higieny i korzystania z toalety,  

4. adaptacji nowych dzieci w przedszkolu, 

5. uczestnictwa rodziców w życiu placówki. 

W statucie przedszkola znajdują się zapisy dotyczące spójnego i jednolitego stosunku całego 

zespołu przedszkola w zakresie zaspokajania potrzeb : żywienia, snu i odpoczynku, higieny i 

korzystania z toalety, systemu adaptacji nowych dzieci w przedszkolu, obecności i 

uczestnictwa rodziców w życiu przedszkola. 

 

PROGRAM PROFILAKTYKI  

 

Charakterystyka programu: 

Program profilaktyczny przeznaczony jest do realizacji w przedszkolu w każdej grupie 

wiekowej. W swoim założeniu obejmuje pracę wychowawczo- dydaktyczną nad całością 

osobowości dziecka celem kształtowania pożądanych postaw i wartości, uświadamiania  

dzieciom zagrożeń mogących wystąpić w środowisku przedszkolnym, w domu czy na drodze. 

Podjęte działania mają przygotować dzieci do umiejętnego współdziałania w grupie 

rówieśników, poznania zasad dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo w sposób 

pozwalający na radzenie sobie w sytuacjach trudnych czy kryzysowych w dorosłym życiu. 

Program ten ma za zadanie promować zdrowy styl życia. 

Program profilaktyczny  zakłada współpracę z domem rodzinnym dziecka jak również z 

instytucjami pożytku publicznego, takimi jak: policja, straż miejska czy przychodnia zdrowia. 

 

Cele programu: 

 Promowanie zdrowego stylu życia (aktywność ruchowa, zdrowe żywienie) 

 Kształtowanie nawyków higienicznych, kulturalnego zachowania się wobec dzieci i 

dorosłych 

 Uświadomienie dzieci o istniejących zagrożeniach w życiu człowieka (np. zwianych z 

dostępem do sieci Internet) 

 Wyposażenie dzieci w umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia 

 Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z niewłaściwego zachowania się (np. 

w kontaktach z nieznajomymi) 
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 Poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w przedszkolu (sala zabaw, podwórko 

przedszkolne) i poza nim 

 Rozróżnianie dobra i zła 

 Kształtowanie postaw empatycznych 

 Uczenie się odpowiedzialności za siebie i innych 

 Uczenie się postaw asertywnych 

 

 

Metody i formy realizacji programu: 

Metody: 

 podające (pogadanki, opowiadania, historyjki obrazkowe) 

 problemowe (inscenizacje, scenki dramowe, dyskusja, burza mózgów) 

 praktyczne (działanie na konkretach, symulacje, spotkania, wycieczki, spacery) 

 eksponujące (filmy, ekspozycje) 

 programowane (z użyciem komputera ) 

Formy: 

 grupowa 

 zespołowa 

 indywidualna 

 

Bloki tematyczne programu: 

1. Bawimy się bezpiecznie. 

 

Zamierzone cele bloku: 

Dziecko: 

 Przestrzega ustalonych zasad zachowania się w grupie(kontrakt grupowy) 

 Stosuje się do zasad bezpiecznego korzystania z placu zabaw 

 Nie oddala się samo od grupy 

 Wie, że jest pod opieką osoby dorosłej 

 Jest świadome zagrożeń jakie niosą ze sobą urządzenia elektryczne  

 Nie bawi się przedmiotami niebezpiecznymi (zapałki, ostre narzędzia, szkło) 

 Przewiduje sytuacje zagrażające bezpieczeństwu, zna ich konsekwencje 

 Wykazuje ostrożność w stosunku do osób nieznajomych 

 Bezpiecznie organizuje sobie czas wolny 

 

2. Bezpieczeństwo na ulicy. 

 

Zamierzone cele bloku: 

Dziecko: 

 

 Wykazuje znajomość imienia i nazwiska, adresu zamieszkania 

 Zna imiona i nazwisko rodziców/opiekunów 
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 Zna zasady bezpiecznego poruszania się na ulicy 

 Rozróżnia podstawowe znaki drogowe (informacyjne, ostrzegawcze, zakazu)  

 Stosuje się do sygnalizacji świetlnej 

 Zna numery telefonów alarmowych (997, 998, 999,112) 

 Wie, do kogo może zwrócić się o pomoc 

 

3. Piramida zdrowego żywienia. 

 

Zamierzone cele bloku: 

Dziecko: 

 Poznaje schemat piramidy (poszczególne piętra) 

 Orientuje się w zasadach zdrowego odżywiania 

 Dostrzega związki między zdrowiem a chorobą 

 Zna skutki nieprawidłowego odżywiania się 

 Przezwycięża niechęć do spożywania niektórych potraw 

 Komponuje zdrowy posiłek  

 Myje owoce i warzywa przed jedzeniem 

 Kulturalnie zachowuje się przy stole 

 

4. Ruch to zdrowie. 

 

Zamierzone cele bloku: 

Dziecko: 

 Rozumie znaczenie aktywności fizycznej w życiu człowieka 

 Chętnie bierze udział w zabawach i zajęciach ruchowych 

 Wie o potrzebie codziennego przebywania na świeżym powietrzu 

 Ubiera się odpowiednio do warunków pogodowych 

 Dba o prawidłową postawę ciała 

 Interesuje się dyscyplinami sportowymi 

 

5. Higieniczny tryb życia. 

 

Zamierzone cele bloku: 

Dziecko: 

 Rozumie pojęcia: higiena, higieniczny tryb życia 

 Zna i używa przyborów potrzebnych do utrzymania higieny 

 Używa wyłącznie swoich przyborów toaletowych 

 Dba o swój wygląd 

 Myje ręce przed każdym posiłkiem, po skorzystaniu z toalety, po przyjściu z 

podwórka, po kontaktach ze zwierzętami 

 Utrzymuje porządek w najbliższym otoczeniu 

 Rozumie potrzebę chodzenia spać o tej samej porze 

 Zna sposoby relaksacji i odprężenia 

 Wykazuje wrażliwość na nadmierny hałas 

 Umiejętnie korzysta z chusteczek higienicznych 
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6. Bawimy się wspólnie. 

 

Zamierzone cele bloku: 

Dziecko: 

 Zna swoje prawa i obowiązki 

 Potrafi nazywać i okazywać swoje uczucia  

 Rozpoznaje  uczucia przeżywane przez innych, stara się je zrozumieć 

  Umie jasno sformułować opinię, prośbę oraz porozumiewać się bez słów, 

  Pomaga innym kolegom i koleżankom w ich problemach, 

 Chętnie bawi się z dziećmi o różnych potrzebach edukacyjnych 

 Pokonuje uprzedzenia wobec osób chorych i niepełnosprawnych, 

 Jest gotowe nieść pomoc osobom słabszym,  niepełnosprawnym i 

potrzebującym 

 

 

7. Jak radzić sobie ze złością, agresją ? 

 

Zamierzone cele bloku: 

Dziecko: 

 

 Zna, rozumie, wyraża emocje i potrafi o nich opowiedzieć 

 Wie, jak można radzić sobie w trudnych sytuacjach 

 Zna sposoby odreagowania złości (nie krzywdząc innych) 

 Potrafi opanować w niektórych sytuacjach negatywne emocje 

 Reaguje na różne formy agresji i przemocy 

 Rozumie znaczenie słów: zgoda, kompromis 

 Orientuje się, jakie są skutki agresji i przemocy  

 

8. Dziecko w świecie wirtualnym (gr.5-6 latków) 

 

Zamierzone cele bloku: 

Dziecko: 

 Korzysta z Internetu tylko za wiedzą i zgodą dorosłych 

 Dostrzega pozytywne strony korzystania z sieci 

 Jest świadome skutków długotrwałego  korzystania z komputera (zmęczenie, 

niedotlenienie, złe samopoczucie, itp.)  

 Zna zagrożenia związane z korzystaniem z sieci internetowej  

Ewaluacja programu: 

Oceny efektów wdrażania programu profilaktycznego przedszkola nauczyciele dokonają na 

Radzie Pedagogicznej po I i II semestrze roku szkolnego. Ewaluacja będzie miała postać 

krótkiego sprawozdania z jego realizacji. Sprawozdania poszczególnych grup będą się 

opierały w szczególności na: 

 obserwacjach dzieci 

 rozmowach z innymi nauczycielami/pracownikami  

 rozmowach z rodzicami 

 analizie dokumentów (dziennik pracy dyd.-wych., plany pracy) 

 analizie wytworów dzieci 
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ROCZNY PLAN PRACY  

 

Opracowywany jest w każdym roku szkolnym przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez 

dyrektora przedszkola  w ramach modyfikacji oferty programowej przedszkola.  Uwzględnia 

się w nim wyniki i wnioski z wewnętrznej ewaluacji przedszkola oraz diagnoz dzieci. 

 

INNE ZAGADNIENIA UZNANE ZA WAŻNE DLA DANEGO PRZEDSZKOLA 


