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I. WSTĘP. 

Program wychowawczo-profilaktyczny jest zgodny z Podstawą Programową 

Wychowania Przedszkolnego.  Program ten ma charakter profilaktyczny, wspomagający 

edukację dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie bezpiecznych zachowań i obejmuje wiele 

zajęć wychowawczych promujących bezpieczne zachowania. Jest skierowany do 

przedszkolaków, rodziców, nauczycieli oraz personelu niepedagogicznego przedszkola.  

Przeznaczony jest do realizacji w każdej grupie wiekowej w przedszkolu, po to aby każdego 

dnia tworzyć warunki sprzyjające spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej 

dziecka w warunkach bezpieczeństwa i zdrowia. Poprzez program profilaktyczno-

wychowawczy pragniemy ukazać dzieciom wartości zdrowia jako potencjału, którym 

dysponują, kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo, wyposażyć 

w wiedzę i umiejętności, ukształtować pewne postawy i nawyki wobec zdrowia i 

bezpieczeństwa. Wiek przedszkolny jest bardzo ważnym etapem w kształtowaniu 

prozdrowotnych wyborów dziecka oraz jego stosunku do środowiska. Budowanie 

„świadomości prozdrowotnej” poprzez edukację oznacza nie tylko wzbogacanie wiedzy o 

zdrowiu, ale i „odpowiedzialność” za własne zdrowie. Jest to szczególnie ważne w przypadku 

dzieci w wieku przedszkolnym. Dobry stan zdrowia warunkuje dobre samopoczucie, większą 

odporność organizmu oraz umożliwia systematyczne uczęszczanie do przedszkola, a także 

ułatwia zabawę i naukę. Dzieci w wieku przedszkolnym charakteryzują się znacznymi 

różnicami indywidualnymi w zakresie tempa rozwoju umysłowego i emocjonalnego. 

Efektywność wspomagania będzie zależeć od korzystnego wyboru  treści edukacyjnych w 

zależności od możliwości rozwojowych dziecka i potrzeb wynikających z warunków 

środowiskowych. Edukacja zdrowotna w przedszkolu powinna opierać się na potrzebach 

zdrowotnych wychowanka, podlegających charakterystycznym przemianom w wyniku 

rozwoju dziecka. Należy ją rozumieć jako zamierzony ciąg planowanych działań 

wychowawczych, które uwzględniają intensywność rozwoju psychofizycznego i społecznego 

oraz uwarunkowania środowiskowe. W naszym przedszkolu profilaktyka jest kategorią 

nadrzędną w stosunku do różnych problemów,  z którymi spotykamy się. Dlatego szczególną 

uwagę zwracamy na wychowanie emocjonalne przedszkolaków. Emocje towarzyszą 

człowiekowi od chwili jego narodzin przez całe życie. Poznanie ich, uczenie się 

rozpoznawania uczuć własnych i innych ludzi, a w efekcie umiejętności panowania nad 

emocjami to trudna sztuka, której musi nauczyć się każdy, kto chce prawidłowo 
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funkcjonować w grupie społecznej. Program profilaktyczno-wychowawczy został 

opracowany dla dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat, z myślą o twórczych nauczycielach 

przedszkola, którzy w oparciu o zawarte w nim cele, treści i propozycje, pomogą 

przedszkolakom poznać emocje swoje i innych, pozwolą na akceptację zachowań, a w 

konsekwencji na budowę własnego, społecznie akceptowanego systemu wartości. Okres 

przedszkolny ma duży wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka. Nauczyciel powinien 

dążyć do wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka, a najlepszymi sprzymierzeńcami w 

osiągnięciu tego celu będą m. in. wpojone zasady i normy oraz poznanie przez dzieci 

środowiska. To spowoduje, że zostaną uruchomione mechanizmy do kształtowania w 

przyszłości aktywnej postawy dziecka w życiu społecznym. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

II.  CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO. 

 

1. Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną oraz najbliższym środowiskiem dziecka. 

2. Wzbogacanie wiedzy o otaczającym świecie i zdobywanie nowych doświadczeń. 

3. Zapoznawanie z prawami i obowiązkami dziecka. 

4. Kształtowanie podstawowych postaw moralnych. 

5. Stwarzanie dzieciom warunków do odkrywania siebie i innych przez własne działania. 

6. Rozwijanie umiejętności komunikowania się w sposób werbalny i niewerbalny. 

7. Umożliwienie dzieciom dokonywania wyborów i przeżywania pozytywnych efektów 

własnych działań. 

8. Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo i 

zachowanie zdrowia. 

9. Kształtowanie umiejętności skutecznego radzenia sobie w sytuacji zagrożenia. 

10. Pomoc dziecku w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „ja”. 

11. Kształtowanie życzliwego i otwartego stosunku do ludzi i przyrody. 

12.   Uczenie dzieci rozwiązywania sytuacji trudnych na zasadzie kompromisu i 

uwzględniania potrzeb innych. 

13. Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych. 

14. Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci poprzez tworzenie warunków sprzyjających 

spontanicznej i zorganizowanej aktywności wychowanków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

III. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW. 

Cele zawarte w programie profilaktyczno-wychowawczym zostaną osiągnięte poprzez: 

1.  Uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka.  

2.  Zapewnienie każdemu dziecku równych szans.  

3. Zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w bezpiecznym, przyjaznym i 

zdrowym środowisku.  

4. Umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu.  

5.  Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenie do osiągania celów.  

6. Podejmowanie odpowiedzialności za siebie i innych.  

7.  Rozwijanie wrażliwości moralnej.  

8. Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i kulturowej dziecka.  

9.  Kształtowanie umiejętności obserwacji oraz ułatwianie rozumienia zjawisk 

zachodzących w bliskim otoczeniu dziecka (przyrodniczym, społecznym, 

kulturowym) . 

10.  Rozbudzanie ciekawości poznawczej.  

11. Zachęcanie do aktywności badawczej oraz wyrażania własnych myśli i przeżyć.  

12. Rozwijanie wrażliwości estetycznej – tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, 

fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej.  

13. Zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego 

postępowania oraz realizacji działań prozdrowotnych. 

Osiągnięciu celów służyć będą: 

 Metody pracy: 

1. Przyswajanie-metody podające: opowiadania, pogadanki, wiersze, piosenki, 

rozmowa, historyjki obrazkowe; 

2. Odkrywanie-metody problemowe: gry dydaktyczne, „giełda pomysłów”, „burza 

mózgów”, inscenizacja; 

3. Przeżywanie-metody aktywizujące: pokaz, drama, wystawa-ekspozycja; 

4. Działanie-metody praktyczne: ćwiczenia, gry dydaktyczne, zabawy intelektualne 

typu krzyżówki, rebusy, rozsypanki itp.. 
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 Formy pracy: 

1. Praca indywidualna; 

2. Zabawa oraz inne rodzaje działalności dzieci rozwijające własną inicjatywę; 

3. Czynności samoobsługowe dzieci oraz prace użyteczne na rzecz przedszkola, 

domu itp.; 

4. Spacery i wycieczki; 

5. Zajęcia zorganizowane przez nauczyciela z całą grupą lub prowadzone w małych 

zespołach. 

6. Udział w uroczystościach i imprezach organizowanych przez przedszkole oraz 

środowisko lokalne; 

7. Udział w konkursach, przeglądach, festiwalach, quizach, turniejach; 

8. Udział w programach i projektach promujących zdrowy i bezpieczny sposób życia. 

 Warunki bazowe niezbędne do realizacji programu: 

1. Sale zabaw dla każdej grupy; 

2. Program wychowania przedszkolnego realizowany przez nauczycieli; 

3. Pomoce dydaktyczne; 

4. Dobrze wyposażony ogród przedszkolny. 
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IV. KODEKS PRZEDSZKOLAKA, PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA 

PODSTAWA PRAWNA. 

 

1. Deklaracja Praw Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 

1959r. 

2. Konwencja o Prawach Dziecka. 

 Dziecko ze względu na swoją niedojrzałość psychofizyczną i niezaradność wymaga 

specjalnej ochrony i opieki. Ma ono niepodważalne prawo do życia, nazwiska, 

narodowości, do życia w rodzinie. Specjalne uprawnienia przyznane dziecku przez prawo 

mają mu zapewnić odpowiednie warunki życia, pełny rozwój jego osobowości, a także 

możliwości pozytywnej samorealizacji i współtworzenia swojego losu.  

      

PRZEDSZKOLAK MA PRAWO:  

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

2.  Mieć i wyrażać swoje zdanie. 

3.  Podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje. 

4.   Uczestniczyć we wszystkich formach aktywności proponowanych przez przedszkole. 

5.  Przebywać w warunkach zapewniających bezpieczeństwo. 

6.  Bawić się i wybierać towarzyszy zabaw. 

7.  Zdobywać wiedzę i umiejętności, badać i eksperymentować. 

8.  Do indywidualnego tempa procesu rozwojowego. 

9.  Popełniać błędy i zmieniać zdanie. 

10.  Odnosić sukcesy. 

11. Do swojej prywatności, samotności i niezależności. 

12.  Do nienaruszalności cielesnej. 

13.   Do jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione. 

14.  Do pomocy nauczyciela w sytuacjach trudnych dla niego. 

15.  Znać swoje prawa i umieć korzystać z nich. 

Z prawami idą w parze obowiązki na miarę możliwości wiekowych dziecka 

przedszkolnego. Dziecko musi zrozumieć, ze funkcjonowanie w grupie przedszkolnej nie 

tylko polega na braniu, ale także na dawaniu czegoś od siebie innej osobie.    
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PRZEDSZKOLAK MA OBOWIĄZEK: 

1.   Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, stosować formy 

grzecznościowe w stosunku do kolegów i osób dorosłych.  

2.  Dbać o bezpieczeństwo, zdrowie swoje oraz kolegów. 

3.  Przestrzegać zasad obowiązujących w grupie, respektować polecenia nauczyciela. 

4. Utrzymywać porządek wokół siebie. 

5.  Dbać o swój wygląd. 

6.  Starać się wywiązywać z przyjętych obowiązków. 

7.  Przyjaźnie odnosić się do przyrody. 

8.   Szanować godność i własność drugiego człowieka. 

9.  Informować nauczyciela o problemach. 
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V. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW. 

Rodzice mają prawo: 

 Zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju 

przedszkola i planów pracy nauczyciela w danej grupie. 

 Uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka. 

 Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków, propozycji 

oraz uwag dotyczących pracy przedszkola. 

 Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi 

prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje 

przedstawicielstwa tj. Radę Rodziców. 

 Decydować o liczbie godzin pobytu dziecka w przedszkolu. 

 Uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych. 

 Znać jadłospis na dany dzień. 

 Proponować rodzaje zajęć dodatkowych. 

 

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należą: 

 Przestrzeganie Statutu Przedszkola Samorządowego im. Misia Uszatka w Nowym 

Mieście. 

 Wyposażenie dziecka w niezbędną odzież, przedmioty i przybory. 

 Respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich 

kompetencji. 

 Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnione 

osoby pełnoletnie zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo. 

 Przestrzeganie godzin pracy przedszkola. 

 Przyprowadzanie dziecka do przedszkola w dobrym stanie zdrowia. 

 Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu. 

 Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne 

zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych. 

 Przestrzegania zasad higieny i bhp na terenie przedszkola. 

 Wykazywanie zainteresowania postępami dziecka w procesie dydaktyczno-

wychowawczym, uczestniczenie w zebraniach rodziców, utrzymywanie stałego 
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kontaktu z nauczycielem bądź dyrektorem przedszkola w celu uzyskania aktualnych 

informacji o dziecku. 

VI.  ZADANIA NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA. 

Nauczyciel: 

1. Współdziała z rodzicami i opiekunami prawnymi, współpracując w zakresie realizacji 

zadań wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i 

włączając rodziców w życie przedszkola. 

2. Planuje i prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz jest odpowiedzialny za jej 

efekty. 

3. Zbiera informacje o dzieciach, prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu 

poznanie i zabezpieczenie potrzeb dziecka. 

4. Współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 

5. Wspiera każdego wychowanka w jego rozwoju. 

6. Kształci i wychowuje dzieci w umiłowaniu ojczyzny, w atmosferze wolności sumienia 

i poszanowania drugiego człowieka. 

7. Dba o  kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich. 

8. Tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań oraz 

dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci 

poprzez wykorzystywanie ich inicjatywy. 

9. Wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka. 

10. Otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków oraz dostosowuje metody i 

formy pracy do ich potrzeb i możliwości. 

11. Utrzymuje stały kontakt z rodzicami (opiekunami) dziecka oraz udziela im rzetelnych 

informacji. 

12. Współpracuje ze środowiskiem rodzinnym wychowanka w celu ujednolicenia 

oddziaływań wychowawczych. 

13. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków. 

14. Codziennie sumiennie przygotowuje się do pracy. 

15. Prowadzi dokumentację zgodnie z przepisami. 

16. Doskonali swoje kwalifikacje zawodowe. 

17. Dąży do pełni własnego rozwoju osobowego. 

18. Współtworzy dobrą atmosferę w pracy. 

19. Przestrzega zasady BHP i ppoż. oraz dyscypliny pracy. 
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VII. STANDARDY OSIĄGNIĘĆ DZIECI. 

 

Bądź kulturalny 

Dziecko: 

 Używa form grzecznościowych (proszę, dziękuję, przepraszam). 

 Okazuje szacunek rówieśnikom, dorosłym i osobom starszym. 

  Posiada nawyk witania się i żegnania z innymi osobami poprzez stosowanie form 

grzecznościowych. 

 Jest miłe dla innych osób (dorosłych i rówieśników). 

 Dba o  porządek wokół siebie. 

 Słucha kiedy inni mówią, mówi kiedy inni słuchają. 

 Nie mówi z pełnymi ustami. 

 

Bądź koleżeński: 

Dziecko: 

 Bawi się zgodnie z rówieśnikami. 

 Szanuje cudzą własność. 

 Okazuje pomoc słabszym, bierze pod uwagę potrzeby innych. 

 Nie wyrządza nikomu krzywdy, nie wyśmiewa się, nie przedrzeźnia, nie przezywa. 

 Pomaga potrzebującym kolegom. 

 Rozwija umiejętność zgodnego współżycia i współdzielenia z rówieśnikami. 

 

Kontroluj swoje zachowanie: 

Dziecko: 

 Unika krzyku, kłótni, przestrzega określonych umów, norm i zasad, rozumie 

konsekwencje złego zachowania. 

 Nazywa pozytywne cechy charakteru: koleżeńskość, życzliwość, uprzejmość i 

tolerancję. 

 Wyraża swoje emocje w sposób akceptowany społecznie, korzysta z pomocy 

dorosłych w trudnych sytuacjach. 

 Mówi o swoich uczuciach. 

 Unika kłamstwa. 
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 Rozróżnia prawdę i fałsz, dobro i zło. 

 Prawidłowo przyjmuje krytykę, cieszy się z sukcesów. 

 Umiejętnie rozwiązuje sprawy konfliktowe i dochodzi do kompromisu. 

 Sprzeciwia się przemocy fizycznej wobec siebie i innych dzieci ze strony 

rówieśników. 

 

Poznaj tradycje rodzinne i narodowe: 

Dziecko: 

 Kultywuje tradycje swojej rodziny. 

 Pamięta o uroczystościach rodzinnych. 

 Jest dumne z kraju, w którym mieszka. 

 Szanuje język ojczysty, symbole narodowe i tradycje. 

 Zna piękno swojego kraju, regionu i miasta. 

 Wie, gdzie pracują jego rodzice i zna wartości wykonywanego zawodu. 

 

Dbaj o swoje bezpieczeństwo: 

Dziecko: 

 Przestrzega zakazu nieoddalania się od grupy. 

 Zna normy i zasady zachowania się przedszkolu. 

 Rozumie zakaz brania do rąk nieznanych przedmiotów, produktów. 

 Informuje dorosłych o swoich dolegliwościach i złym samopoczuciu. 

 Zna swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania. 

 Unika niebezpiecznych zabaw i zachowań. 

 Zachowuje ostrożność w kontaktach z obcymi. 

 Nie zbliża się do nieznanych zwierząt. 

 Przestrzega zasad ruchu drogowego dla pieszych. 

 Obdarza szacunkiem i zaufaniem osobę policjanta. 

 Doskonali umiejętność zapamiętywania numerów alarmowych. 

 Wie jak zachować się w środkach lokomocji i na przystankach.  

 Nie boi się wizyty u lekarza.  
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Dbaj o higienę osobistą i otoczenia oraz zapobiegaj chorobom: 

Dziecko: 

 Zna zasady porozumiewania się z nauczycielem i kolegami. 

 Rozumie znaczenie pobytu na świeżym powietrzu. 

 Rozumie znaczenie prawidłowego dobierania odzieży do warunków pogodowych. 

 Dba o czystość swojego ciała i ubrania. 

 Dba o estetykę swojego otoczenia i kulturę spożywania posiłków. 

 Rozumie znaczenie zdrowego odżywiania. 

 Potrafi samodzielnie skomponować zdrowy posiłek. 

 Utrwala nawyki higieniczne. 

 Porozumiewa się umiarkowanym głosem, unika hałasu. 

 Lubi zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne. 
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VIII. SYSTEM NAGRÓD I KAR. 

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

Opracowując wspólnie z nimi ,,Kontrakt grupowy” musimy zarówno wspierać i motywować 

je do przestrzegania obowiązujących norm i zasad, jak również konsekwentnie egzekwować 

go. Skutecznym środkiem wychowania są nagrody i pochwały. Mają one wartość 

zachęcającą do pracy dla każdego człowieka, a tym bardziej dla dziecka. Uznanie i akceptacja 

mobilizują do dalszych wysiłków. 

Formy nagradzania zachowań respektujących ustalone normy i zasady: 

 pochwała wobec grupy, 

 pochwała indywidualna, 

 pochwała przed rodzicami, 

 atrakcyjne spędzanie czasu, atrakcyjna zabawa w grupie według pomysłu dzieci, 

 okazywanie dziecku szczególnego zaufania np. zwiększając zakres jego 

samodzielności,  

 drobne nagrody rzeczowe, np. emblematy uznania ( odznaka, order ), 

 dostęp do atrakcyjnej zabawki. 

Nagradzamy za: 

 stosowanie ustalonych umów i zasad, 

 wysiłek włożony w wykonanie pracy, zadania, 

 wypełnienie podjętych obowiązków, 

 bezinteresowną pomoc innym, 

 stosowanie zasad ochrony przyrody, 

 aktywny udział w pracach grupy. 

Po ustaleniu norm postępowania powinniśmy także ustalić konsekwencje za brak 

podporządkowania się im. 
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Formy karania za niestosowanie się do ustalonych wspólnie zasad 

 zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji, 

 upomnienie słowne ( przypomnienie obowiązujących zasad ), 

 rozmowa – przedstawienie następstw zachowania (skłonienie dziecka do 

autorefleksji), 

 wyrażenie przez nauczyciela smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka, 

 odsunięcie na krótki czas od zabawy, 

 poinformowanie rodziców o przewinieniu. 

Kary stosujemy za: 

 nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu, 

 stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych, 

 zachowania agresywne, 

 niszczenie wytworów pracy innych, ich własności, 

 celowe nie wywiązanie się z podjętych obowiązków. 
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IX. MODEL ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO IM. 

MISIA USZATKA W NOWYM MIEŚCIE 

ABSOLWENT WYKAZUJE: 

 Motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego. 

 Zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego. 

 Umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z 

posiadanych wiadomości, uważnego słuchania. 

 Umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość. 

 Umiejętność radzenia sobie z trudnościami (nie zniechęca się, gdy mu się coś nie 

uda, podejmuje próby radzenia sobie z zadaniem). 

 Umiejętność współpracy w grupie (podporządkowuje się poleceniom, normom, umie 

współpracować z innymi). 

 Tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań. 

 Samodzielność. 

 Odporność na stres. 

ABSOLWENT POSIADA: 

 Zdolność do obdarzania nauczycielki i innych dorosłych uwagą i porozumiewania 

się w zrozumiały dla innych sposób. 

 Wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia. 

 Podstawową wiedzę o świecie. 

ABSOLWENT ROZUMIE, ZNA: 

 Prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi. 

 Zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną. 

 Zasady kultury postępowania. 

 Kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe. 

 Potrzebę szanowania przyrody i środowiska. 
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ABSOLWENT NIE OBAWIA SIĘ: 

 Występować publicznie. 

 Reprezentować grupę, przedszkole. 

 Chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, 

sukcesami. 

 Wykazywać inicjatywę w działaniu. 

 Wyrażania swoich uczuć. 
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X. MODEL NAUCZYCIELA. 

Nauczyciel: 
  

 Jest przyjacielem dzieci, zna ich rozwój psychofizyczny; systematycznie śledzi ich 

rozwój. 

 Zna i przestrzega praw dziecka. 

 Wspiera każdego wychowanka w jego rozwoju. 

 Jest otwarty na problemy dzieci i ich otoczenia. 

 Potrafi zaplanować pracę opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczną zgodnie  

z misją  Przedszkola. 

 Identyfikuje się z Przedszkolem i pracą pedagogiczną; odznacza się kulturą osobistą i 

taktem pedagogicznym. 

 Posiada wysokie kwalifikacje zawodowe i stale wzbogaca swój warsztat pracy dbając 

o swój indywidualny rozwój. 

 Systematycznie doskonali swoje wiadomości i umiejętności poprzez samokształcenie i 

aktywny udział w różnorodnych szkoleniach. 

 Jest twórczy, aktywny,  poszukujący, pomysłowy i otwarty na nowości pedagogiczne. 

 Zna i stosuje nowoczesne, ciekawe i twórcze metody pracy rozwijające dzieci 

wszechstronnie. 

 Starannie i sumiennie przygotowuje się do codziennych zajęć z dziećmi. 

 Wykorzystuje wszelkie dostępne środki dydaktyczne. 

 Korzysta z osiągnięć współczesnej techniki. 

 Dba o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich. 

 Zaspakaja potrzebę ruchu poprzez organizowanie ciekawych zabaw i zajęć ruchowych 

z wykorzystaniem różnorodnych przyborów i muzyki. 

 Organizuje działania na rzecz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa własnego oraz 

innych. 

 Systematycznie organizuje wycieczki i spacery; propaguje wśród dzieci i rodziców 

aktywny wypoczynek. 

 Aktywnie współpracuje z rodzicami; tworzy przyjazny klimat. 

 Posiada własne przekonania i wartości. 

 Potrafi współpracować w zespole; jest koleżeński, komunikatywny, dzieli się 

doświadczeniami z innymi, jest dobrym organizatorem. 
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 Podejmuje z własnej inicjatywy różnorodne czynności poza ustalonym 

harmonogramem godzin. 

 Prowadzi prawidłowo i systematycznie dokumentację. 

 Jest obowiązkowy i odpowiedzialny za realizacje zadań. 
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XI. MODEL PRACOWNIKA OBSŁUGI. 

Dobry pracownik to ktoś, kto: 

 Potrafi współdziałać z nauczycielem. 

 Dba o bezpieczeństwo dzieci. 

 Jest odpowiedzialny i kulturalny. 

 W kontaktach interpersonalnych jest życzliwy i taktowny. 

 Zna swoje obowiązki i sumiennie się z nich wywiązuje. 

 Jest otwarty na problemy przedszkola. 

 Nie angażuje się w kontakty nauczyciela z rodzicami. 
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XII. ZASADY WSPÓŁPRACY. 

Ze środowiskiem rodzinnym dziecka: 

 Poznanie środowiska rodzinnego wychowanków. 

 Współdziałanie obu środowisk w celu ujednolicenia działań wychowawczych. 

 Prowadzenie pedagogizacji rodziców. 

 Stwarzanie pozytywnej atmosfery we wzajemnych kontaktach. 

 Inspirowanie rodziców do działań na rzecz grupy i przedszkola. 

 Przekazywanie rzetelnych informacji na temat dziecka, jego postępów i przyczyn 

trudności. 

 Przedstawianie pozytywnych zachowań i osiągnięć dziecka, a dopiero w drugiej 

kolejności uwag negatywnych. 

Ze środowiskiem lokalnym: 

 Kontynuowanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, placówkami 

oświatowymi i organizacjami społecznymi działającymi na terenie Nowego Miasta 

poprzez udział w przygotowywanych imprezach i akcjach charytatywnych. 

 Organizowanie imprez kulturalnych dla rodziców i środowiska lokalnego. 

 Współdziałanie w pozyskiwaniu sponsorów na potrzeby związane z wychowaniem 

dzieci. 
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XIII. SYSTEM INFORMACJI O POSTĘPACH EDUKACYJNYCH DZIECKA. 

Informacja o postępach edukacyjnych dziecka ma: 

 Służyć jego rozwojowi, wskazywać jego mocne i słabe strony. 

 Motywować do osiągania postępów rozwojowych i edukacyjnych. 

 Służyć jako podstawa do rozmowy z rodzicami. 

 Ułatwić kontakt z rodzicami, tworząc w ten sposób partnerski układ mający na celu 

pomoc dziecku w osiągnięciu jak najpełniejszego rozwoju. 

Formy przekazywania informacji: 

 Rozmowa indywidualna, konsultacja. 

 Zebrania ogólne i grupowe. 

 Kącik dla rodziców, informacja pisemna, arkusze diagnozy, obserwacji 

 Wspólne uroczystości i festyny. 
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XIV. ZASADY ZACHOWANIA. 

Bezpieczeństwo i zdrowie dziecka na terenie przedszkola jak i poza nim  to 

podstawowe zadanie dla nauczycieli, opiekunów  oraz innych pracowników przedszkola. 

 Dzieci mają bowiem małe doświadczenie życiowe, niewielki zasób wypróbowanych 

technik radzenia sobie z różnymi problemami, niejednokrotnie są nieświadome zagrożeń 

swojego zdrowia czy też życia. Dlatego też bardzo ważne jest, aby przedszkole od 

najwcześniejszych lat wyposażyło dzieci  w nawyki unikania, zapobiegania i możliwie 

szybkiego pokonywania wszelkich niebezpieczeństw. Najlepszymi sprzymierzeńcami w 

osiągnięciu zamierzonego celu są przede wszystkim zasady  i normy  wpajane dzieciom 

każdego dnia  i konsekwentnie przestrzegane zarówno przez pracowników przedszkola  jak i  

poszczególnych członków rodzin dzieci.  

Oto kilka wskazówek dla dzieci i ich rodziców/opiekunów, gwarantujących 

bezpieczny pobyt przedszkolaka na terenie przedszkola. 

           ZASADY ZACHOWANIA W SALI 

Rodzic/opiekun: 

 Dziecko przyprowadza do przedszkola do godz. 9.00, bezpośrednio do sali, 

przekazując je pod opiekę nauczyciela. 

 Nie wchodzi do sali, gdyż nie ma obuwia zamiennego, a przecież nie chce aby dzieci 

bawiły się na brudnej podłodze. 

Dziecko: 

 W sali i łazience nie biega. 

 Nie wychodzi bez pozwolenia z sali. 

 W żaden sposób nie jest agresywne wobec kolegów i osób dorosłych. 

 Przestrzega zawartych umów ( przez umowę rozumiemy kodeks przedszkolaka, który 

zawierany jest w każdej grupie między dziećmi a nauczycielem). 

 

ZASADY ZACHOWANIA W SZATNI  

Rodzic/opiekun: 

 Pilnuje swoich pociech aby nie biegały i nie zrzucały ubrań z  wieszaków innych 
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dzieci, a jeśli to się zdarzy to stara się naprawić „szkody”. 

Dziecko: 

 Nie biega, słucha osób dorosłych. 

 

ZASADY ZACHOWANIA W SALI GIMNASTYCZNEJ I HOLU 

Rodzic/opiekun: 

 Sprzęt, który znajduje się w naszej sali służy do zabaw i zajęć dydaktycznych 

organizowanych przez przedszkole. Dzieci korzystają z niego tylko pod opieką 

nauczyciela.  

 

Dziecko: 

 Sala gimnastyczna to miejsce wspólnych zabaw, podczas których zachowujemy się 

tak, aby nikomu nie stała się krzywda i wszyscy świetnie się bawili. Słuchamy osób 

dorosłych i przestrzegamy zawartych umów. 

 

 

ZASADY ZACHOWANIA W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM 

Rodzic/opiekun: 

 Po odebraniu dziecka z grupy odpowiada za jego bezpieczeństwo.  

 Dba by dzieci korzystały ze sprzętu ogrodowego zgodnie z jego przeznaczeniem, np. 

zjeżdżalnia służy do zjeżdżania, więc po jej powierzchni nie wspinamy się, zjeżdżamy 

siedząc przodem do kierunku jazdy. Dzieci znają te wszystkie zasady, wystarczy tylko 

je egzekwować. 

 Zasady bezpiecznej zabawy w ogrodzie przedszkolnym dotyczą również rodzeństwa 

wychowanków przedszkola. 

 Na podwórku odbiera dziecko bezpośrednio od nauczyciela. 

 Wchodząc i wychodząc z terenu przedszkola zamyka drzwi 
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Dziecko: 

 Przestrzega zasad zachowania się na podwórku przedszkolnym bez względu na to czy 

jest z nauczycielem czy z rodzicem. 

 Nie oddala się od nauczyciela i swojej grupy. 

 Przed odejściem do domu żegna się z nauczycielem. 

 

ZASADY ZACHOWANIA PODCZAS SPACERÓW I WYCIECZEK 

Rodzic/opiekun: 

 Ubiera dziecko stosownie do pogody, najlepiej „na cebulkę”, by w razie potrzeby 

dziecko ubrać lub rozebrać. Preferowany jest strój sportowy ze względu na wygodę 

malucha. 

 Plecaki, które przedszkolaki zabierają ze sobą nie powinny zawierać napojów w 

szklanych butelkach, słodyczy szczególnie tych brudzących, gum do żucia, które 

podczas zabaw mogą grozić zakrztuszeniem. 

Dziecko: 

 Przestrzega zasady nieoddalania się od grupy i nauczyciela oraz umów zawartych w 

kodeksie przedszkolaka. 
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XV. PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM 

IM. MISIA USZATKA W NOWYM MIEŚCIE 

 

W naszym przedszkolu funkcjonują procedury, które opisują zasady zachowania się w 

różnych sytuacjach. 

 

PROCEDURA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI PODCZAS ICH 

POBYTU W PRZEDSZKOLU 

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby 

oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb 

środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w 

szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu 

w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem. 

2. Nauczyciel musi być świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jaka 

na nim spoczywa. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być 

priorytetem wszelkich jego działań. 

3. Nauczyciel  musi mieć świadomość, że odpowiada za zdrowie i życie dzieci, a w 

przypadku ich narażenia poniesie za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną. 

4. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - zarówno pod 

względem fizycznym, jak i psychicznym, za to poczucie bezpieczeństwa również 

odpowiada nauczyciel. 

5. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz przeciwpożarowe, które są określone w „Instrukcji BHP” i 

„Instrukcji Ppoż.” obowiązujących na terenie przedszkola. 

6. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola do godz.9
00

 przez rodziców bądź inne 

osoby dorosłe upoważnione przez rodziców. Rodzice są poinformowani o 

sposobie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. Obowiązuje zasada, 

że rodzice rozbierają dziecko i wprowadzają do sali grupy. Analogicznie sami 

odbierają dziecko bezpośrednio z grupy. 

7. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub inne 

osoby dorosłe przez nich upoważnione (pisemne upoważnienie powinno być 
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złożone na początku roku szkolnego, a potem przechowywane w dokumentacji 

przedszkola). 

8. Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z 

przedszkola. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero 

wtedy, gdy rodzic dotarł na miejsce pobytu grupy. 

9. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez 

rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą 

dziecku pełne bezpieczeństwo – powinny być wywieszone  na tablicy ogłoszeń. 

10. Dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką, nie mogą być pozostawione bez opieki 

dorosłych (nawet na sekundę). 

11. Punktualnie o godzinie 7
30

 placówka rozpoczyna pracę. Dzieci rozchodzą się do 

swoich sal pod opieką nauczycieli. 

12. Od rana są organizowane zajęcia i zabawy, aby dzieci mogły spędzić czas 

atrakcyjnie i aktywnie. Na nauczycielu spoczywa obowiązek takiego zajmowania 

się  dziećmi, aby nie miały czasu tęsknić za rodzicami. 

13. Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej 

samowolnie, bez pozwolenia i dozoru. Nie wolno im też samowolnie wychodzić z 

budynku przedszkola. Dziecko przez cały czas powinno być otoczone opieką 

nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola. 

14. Podczas zabaw dowolnych w sali zwraca się uwagę na zgodną i bezpieczną 

zabawę dzieci, zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek i uczy dzielenia się 

nimi.  

15. Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, 

ewentualnie ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie same ich 

rozwiązać. W czasie zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim 

uwagę na bezpieczeństwo dzieci, odpowiada za stan zabawek i sprzętu, którym 

bawią się dzieci. 

16. Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, 

wdraża dzieci systematycznie do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad 

zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci. Zapoznaje 

dzieci i ich rodziców z systemem kar i nagród obowiązujących w grupie. 

17. Nauczyciel nie prowadzi rozmów z innymi osobami podczas zabaw dzieci. Jego 

uwaga powinna być skupiona wyłącznie na podopiecznych. Nauczyciel powinien 
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mieć świadomość, jakie mogą być konsekwencje jego nieuwagi. 

18. Podczas zajęć obowiązkowych zawsze należy przemyśleć organizacyjnie zajęcia, 

tok ćwiczeń ruchowych, przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. 

Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać. 

19. Przy przemieszczaniu się grupy, np. do szatni, na wycieczki piesze, dzieci 

ustawiają się parami i tak samo się przemieszczają. 

20. Każde wyjście nauczyciela z grupą poza teren przedszkola wpisywane jest do 

zeszytu wyjść. Ponadto sporządzana jest karta wycieczki podpisana przez 

dyrektora placówki. 

21. Organizacja wycieczek wyjazdowych odbywa się na podstawie pisemnej zgody 

rodziców na udział dziecka w wycieczce. Przed wyjazdem nauczyciel powinien 

przygotować pisemną listę dzieci i opiekunów oraz sporządzić wspomnianą już 

kartę wycieczki. Opiekunowie i kierownik wycieczki powinni podpisać, że biorą 

odpowiedzialność za wymienione na liście dzieci podczas wycieczki. Należy 

pamiętać, że rodzice nie mogą brać odpowiedzialności, ponieważ nie byli w tym 

celu przeszkoleni. Odpowiedzialność ponoszą tylko pracownicy przedszkola. 

22. Planowanie, organizacja i przebieg wycieczek powinny być zgodne z 

obowiązującym w przedszkolu regulaminem wycieczek. 

23. W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim 

nauczyciel zobowiązany jest natychmiast powiadomić dyrektora oraz: 

 Zapewnić udzielenie pierwszej pomocy; 

 Zawiadomić rodziców, opiekunów dziecka; 

 Podjąć środki zapobiegawcze (w stosunku do dzieci, nauczycieli czy 

pozostałych pracowników przedszkola); 

 Zawsze gdy wypadek jest ciężki, powiadomić karetkę pogotowia, organ 

prowadzący i prokuraturę. 

24. Procedura powypadkowa określona jest w „Instrukcji BHP” obowiązującej w 

przedszkolu. 
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REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW W PRZEDSZKOLU 

SAMORZĄDOWYM IM. MISIA USZATKA W NOWYM MIEŚCIE 

1. Regulamin obowiązuje cały personel zatrudniony w przedszkolu oraz dzieci, rodziców 

i osoby upoważnione do odbioru dzieci. 

2. Plac zabaw zlokalizowany w ogrodzie przedszkolnym jest terenem przeznaczonym dla 

dzieci uczęszczających do Przedszkola. 

3. Na terenie placu zabaw zakazuje się: 

 Niszczenia sprzętu i urządzeń, 

 Zaśmiecania terenu, 

 Niszczenia zieleni, 

 Wprowadzania zwierząt oraz przywiązywania ich do płotu przy wejściu 

do przedszkola, 

 Spożywania alkoholu, 

 Palenia papierosów. 

4. Każdorazowo przed wejściem na plac zabaw nauczycielki zobowiązane są do 

zawierania umów z dziećmi warunkujących ich bezpieczeństwo oraz do 

egzekwowania przestrzegania tychże umów (rozmowy bezpośrednio przed wejściem). 

5. Każdego dnia pracownik-konserwator sprawdza plac zabaw, likwiduje ewentualne 

niebezpieczeństwa i zgłasza ten fakt dyrektorowi. 

6. Za utrzymanie w czystości placu, systematyczny przegląd, konserwację i naprawę 

urządzeń odpowiedzialny jest pracownik przedszkola – konserwator. 

7. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw muszą być zamknięte furtki, obowiązek ten 

dotyczy wszystkich rodziców, osób upoważnionych do odbioru dzieci z przedszkola, a 

w szczególności wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu. 

8. Dzieci mogą korzystać ze swoich zabawek i urządzeń ogrodowych pod warunkiem, że 

nie stwierdzono w nich żadnych usterek, oraz z tych przy których bezpieczeństwa 

pilnuje dorosła osoba. Dzieci powinny korzystać ze sprzętu i zabawek w ogrodzie 

przedszkolnym w sposób bezpieczny i zgodnie z zasadami ich użytkowania 

(prawidłowy siad na huśtawach, zabawkach sprężynowych, prawidłowe trzymanie 

uchwytów, nie wchodzenie na górne części urządzeń – nie przeznaczone do zabawy, 

podczas niektórych zabaw należy asekurować wychowanków przed upadkiem lub 

uderzeniem o twarde przedmioty itp.). 
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9. Nauczyciel dba o stosowny ubiór dziecka, odpowiedni do pory roku i panującej 

temperatury ( konsultacje z rodzicami). 

10. W czasie dużego nasłonecznienia dzieci powinny być zaopatrzone w odpowiednie 

nakrycie głowy, przebywać w zacienieniu oraz zabezpieczyć się kremem z filtrem UV 

przeciwko promieniom słonecznym i mieć stały dostęp do napojów ( woda 

niegazowania, napoje owocowe). Napoje na plac zabaw dostarczają woźne, po 

konsultacji z nauczycielką. 

11. Na terenie ogrodu mogą przebywać tylko dzieci, nauczyciele, rodzice i osoby 

upoważnione do odbioru dzieci. 

12. Na placu zabaw opiekę nad dzieckiem przejmuje rodzic lub osoba upoważniona z 

chwilą przywitania się z nim i nauczycielką. 

13. Wszyscy przebywający na placu zabaw powinni przestrzegać porządku. 

14. W czasie pobytu na placu zabaw dziecko może skorzystać z toalety znajdującej się w 

budynku przedszkola udając się do niej tam i z powrotem pod opieką nauczyciela lub 

woźnej. 

15. Każdy pobyt w ogrodzie przedszkolnym jest związany z ogromną odpowiedzialnością 

osób sprawujących nadzór nad bezpieczeństwem dzieci powierzonych och opiece. 

Dlatego też osoby te powinny dołożyć wszelkiej staranności w wykonywaniu swoich 

obowiązków i zwracać uwagę na inne, nie ujęte w niniejszym regulaminie sytuacje i 

zdarzenia, mogące mieć wpływ na zapewnienie pełnego bezpieczeństwa dzieci 

przebywających na terenie przedszkolnego placu zabaw. 

16. W czasie prowadzenia zajęć oraz po zamknięciu przedszkola obowiązuje bezwzględny 

zakaz przebywania na placu zabaw nieupoważnionych osób. 

17. Za rzeczy pozostawione na terenie ogrodu przedszkole nie ponosi odpowiedzialności. 

 

PROCEDURA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU 

SPORTOWEGO W SALI GIMNASTYCZNEJ 

1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć sportowo – 

rekreacyjnych i innych przedszkolnych. 

2. Wejście na salę pod nadzorem nauczyciela. 

3. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia. 

4. Za stan sali, sprzętu i urządzeń oraz ich przydatność w czasie zajęć odpowiada 
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nauczyciel (prowadzący zajęcia). 

5. Każdy nauczyciel korzystający z sali odpowiedzialny jest za ład i porządek po jej 

zajęciach. 

6. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać w obecności nauczyciela. 

7. Wszelkie uszkodzenia sprzętu trzeba natychmiast zgłaszać do konserwatora lub 

dyrektora. 

8. Wszystkich ćwiczących korzystających z sali gimnastycznej obowiązuje strój 

gimnastyczny i obuwie na podeszwach gumowych.  

9. W sali gimnastycznej mogą przebywać grupy ćwiczebne tylko w obecności 

nauczyciela. 

10. Prowadzący zajęcia jest zobowiązany powiadomić dyrekcję przedszkola o każdym 

zaistniałym nieszczęśliwym wypadku lub kontuzji ćwiczącego. 

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WYCIECZEK 

1. PIESZYCH 

 Liczebność grupy do 30 dzieci-2 opiekunów(może być rodzic lub inna pełnoletnia 

osoba). 

 W czasie wycieczki jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na końcu. 

 Uczestnicy ubrani są odpowiednio do miejsca i warunków 

atmosferycznych(ważne są wygodne buty). 

 W mieście należy poruszać się po chodnikach, a poza miastem-lewą stroną drogi, 

pojedynczo, ustępując nadjeżdżającym pojazdom. Dwójkami poza miastem można 

poruszać się wyłącznie po drogach o bardzo małym ruchu. 

 W lesie należy poruszać się po oznakowanych szlakach turystycznych(na terenie 

parków narodowych lub krajobrazowych) lub wyznaczonych ścieżkach. 

 Opiekun powinien mieć mapę, dobrze również aby znał teren. 

 Przed wyruszeniem z przedszkola uczestnicy powinni być poinformowani o 

zasadach poruszania się po drogach i po lesie. 

 Należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy. 

2. AUTOKAROWYCH 

 Liczebność grupy należy do stosować do możliwości technicznych autokaru(liczba 

dzieci nie może być większa od liczby miejsc oznaczonej w dowodzie 
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rejestracyjnym pojazdu). 

 Każdy opiekun zajmuje się grupą maksymalnie 15 dzieci. 

 Miejsca przy drzwiach zajmują osoby dorosłe. 

 Przejścia w autokarze muszą być wolne, nie mogą znajdować się tam dodatkowe 

miejsca do siedzenia. 

 Kierowca posiada kwalifikacje kierowcy zawodowego oraz potwierdzenie 

sprawności technicznej autokaru-ważne przez sześć miesięcy. 

 Kierowca może pracować maksimum osiem godzin. 

 Autokar musi być oznakowany napisem „przewóz dzieci” 

 Przestoje, o których decyduje kierowca, są dozwolone w miejscach do tego 

przeznaczonych, tj. na oznakowanych parkingach.  

 Po każdej przerwie w podróży należy sprawdzić stan liczebny dzieci. 

 Opiekunowie zapewniają dzieciom bezpieczne przejście z pojazdu i do pojazdu 

przy wsiadaniu i wysiadaniu. 

 Opiekunowie pilnują bezpieczeństwa dzieci w czasie jazdy. 

 Planując wycieczkę autokarową należy poznać stan zdrowia uczestników-w 

przypadku choroby lokomocyjnej należy podać tabletkę, poprawiającą komfort 

jazdy. 

 Należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy. 
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XVI. KRYTERIA SUKCESU I EWALUACJA. 

Miarą osiągnięcia celu programu wychowawczo - profilaktycznego będzie: 

1. OBRAZ DZIECKA, KTÓRE:   

 zna normy i zasady obowiązujące w przedszkolu 

 jest zainteresowane otaczającym światem 

 wie, co sprzyja i zagraża jemu samemu i kolegom 

 jest samodzielne, bezinteresownie pomaga innym 

 jest tolerancyjne, podejmuje próby oceny swojego postępowania, szanuje własność 

swoją i cudzą 

 rozumie konieczność ponoszenia konsekwencji swojego postępowania 

  zna swoje prawa i obowiązki, działa na rzecz środowiska naturalnego 

2. DOBRA WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:  

 podejmują systematyczną współpracę z placówką 

  są otwarci na rady i sugestie nauczyciela 

 czują się współgospodarzami 

 biorą czynny udział w pracach przedszkola 

 służą radą i pomocą 

3. ZADOWOLENIE NAUCZYCIELI WYNIKAJĄCE Z:  

 jednolitych oddziaływań wychowawczych wszystkich nauczycieli 

  osiągania dobrych efektów pracy 

 bliższego kontaktu z dzieckiem, akceptowania jego podmiotowości 

  wzrostu poziomu kompetencji wychowawczych 
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 SPOSOBY EWALUACJI:  

  ocena realizacji "Programu Wychowawczo-Profilaktycznego" na półrocznej i 

końcowej Radzie Pedagogicznej 

 analiza dokumentów: dziennik, plany pracy, arkusze obserwacji 
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