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Wstęp: 

Program wychowawczy Miejskiego Przedszkola Nr 4 został opracowany 
dla stworzenia optymalnych warunków dla indywidualnego rozwoju dzieci i dla 
wspomagania tego procesu. Aby proces ten przebiegał prawidłowo, należy 
zwrócić uwagę na rozwój poszczególnych umiejętności wychowanków, takich 
jak samodzielność, dbałość o bezpieczeństwo, dostrzeganie i rozwiązywanie 
problemów, podejmowanie i realizowanie zadań, kształtowanie nawyków 
kulturowych, estetycznych i higienicznych.  

Program ten ma na celu ujednolicenie oddziaływań wychowawczych       
w przedszkolu i domu. Poprawę jakości pracy edukacyjnej, uwzględniając 
potrzeby społeczności przedszkolnej tj. dzieci, rodziców, środowiska oraz 
pracowników przedszkola. 

Program pozwala na refleksję nad tym co ważne, potrzebne, dobre, co 
zaspokaja potrzeby i rozwija możliwości, skutecznie przeobraża świadomość, 
postawy, zachowania i sposób życia. Przekłada zasady werbalne na 
rzeczywistość dając możliwość zmiany sposobu rozumienia tego kim jesteśmy, 
naszej wewnętrznej natury i jej wpływu na rzeczywistość. 

Podstawa prawna: 

• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 
r. nr256, poz. 2572 z późn. zm.); 

• Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego w poszczególnych  typach  szkół (Dz. U          
z dnia 15.01.2009 r. Nr 4, poz. 17); 

• Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie 
dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania 
przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do 
użytku podręczników ( Dz. U. Nr 89, poz.730); 

• Powszechna Deklaracja Praw Dziecka; 

• Program wychowania przedszkolnego – J. Andrzejewska, J. 
Wierucka pt. „Razem w przedszkolu” 

• Statut przedszkola nr 4 w Bochni. 



Cele ogólne: 

1. Kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania w grupie            
w oparciu o wzmocnienia pozytywne.  

2. Kształtowanie umiejętności zabawy i pracy w grupie w trakcie zajęć 
samorzutnych i zorganizowanych w przedszkolu i poza budynkiem 
przedszkolnym.  

3. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych   
i kulturalnych.  

4. Uczenie wzajemnej tolerancji, akceptacji, zrozumienia potrzeb              
i odrębności drugiego człowieka oraz rodziny; rozwijanie empatii.  

5. Wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych: dobro, 
prawda, miłość, piękno, patriotyzm.  

6. Kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty – małej i dużej 
ojczyzny oraz tożsamości narodowej i regionalnej.  

7. Rozwijanie postaw prozdrowotnych.  

8. Wspieranie rodziców w ich działaniach wychowawczych. 

 

Cele szczegółowe: 

- rozróżnianie pozytywnych i negatywnych form zachowania,  

- rozróżnianie dobra od zła,  

- przestrzeganie kompromisu w zabawie,  

- rozwiązywanie konfliktów,  

- stosowanie się do umów ustalonych w grupie (Kodeks przedszkolaka),  

- kształtowanie odporności emocjonalnej,  

- używanie form grzecznościowych,  

- kulturalne zachowywanie się w każdej sytuacji,  

- kształtowanie samodzielności,  



  - akceptowanie drugiego człowieka,  

  - rozpoznawanie i nazywanie uczuć innych,  

 - pomaganie niepełnosprawnym i innym,  

 - dbanie o dobro własne i innych,  

           - dostrzeganie odrębności innych i rozumienie ich potrzeb,  

- kształtowanie poczucia przynależności do grupy, rodziny oraz  

    wypełnianie   obowiązków na ich rzecz,  

 - odczuwanie i wzmacnianie więzi z przedszkolem, domem rodzinnym      

   i   ojczyzną,  

 - rozwijanie zainteresowań własną miejscowością i regionem,  

 - wzmacnianie poczucia przynależności narodowej, historycznej,  

  kulturowej,  

 - uświadamianie oraz wpajanie szacunku dla kultury własnego narodu  

   oraz jego  dziedzictwa,  

           - kształtowanie postaw otwartych, tolerancyjnych, nastawionych na  

             różnorodność i akceptację innych kultur i narodów,  

 - szanowanie praw człowieka,  

          - kształtowanie opiekuńczej postawy dzieci wobec istot żywych        

            i środowiska  naturalnego,  

          - ukazywanie walorów estetycznych przyrody i budzenie potrzeby  

            zachowania jej  piękna,  

- kształtowanie u dzieci poczucia odpowiedzialności za stan środowiska     

  w swoim  otoczeniu,  

         - zachęcanie dzieci i ich rodziców do podejmowania konkretnych działań  



         na rzecz  przyrody ojczystej,  

 - kształtowanie świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania  

     zdrowia; 

- nabywanie właściwych nawyków higienicznych, żywieniowych i aktywności   

    ruchowej,  

 - stwarzanie poczucia bezpieczeństwa własnego i innych oraz życia w zgodzie  

    ze środowiskiem naturalnym,  

 - angażowanie rodziców w działalność prozdrowotną przedszkola. 

 
Zadania nauczyciela wynikające z procesu wychowania: 

 
 

• kreować sytuacje, w których dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery 
swojej osobowości, 

• kształtować umiejętność nawiązania bliskiego i serdecznego kontaktu           
z innymi, 

• pomagać dziecku w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „ja”, 

• rozwijać umiejętności radzenia sonie w sytuacjach trudnych, dokonywania   
wybory oraz przeżywania efektów własnych działań, 

• wdrażać do zachowań społecznie akceptowanych, 

• systematycznie poszerzać zakres swoich kompetencji wychowawczych, 

• poznać środowisko wychowawcze dziecka, w szczególności oczekiwania 
rodziców wobec przedszkola, 

• tworzyć bezpieczną dla dziecka atmosferę warunkującą zdrowie fizyczne      
i psychiczne, 

• kształtować powszechnie uznane postawy zgodnie z wartościami: dobra, 
prawdy, piękna, miłości, 

• stosować środki wychowawcze wzmacniające pozytywne zachowania dzieci, 

• eliminować zachowania niepożądane, 

• ściśle współdziałać z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań 
wychowawczych, 

• wzajemnie wspierać swoje działania w ramach współpracy koleżeńskiej  
  



 Obowiązki nauczycieli: 

  
1.      Systematyczne poszerzanie zakresu swoich kompetencji wychowawczych. 
2.      Poznanie środowiska wychowawczego dziecka, w szczególności oczekiwania 
         rodziców wobec przedszkola. 
3.      Tworzenie bezpiecznej dla dziecka atmosfery, warunkującej zdrowie fizyczne  
          i psychiczne. 
4.      Kształtowanie powszechnie uznanych postaw, zgodnie z wartościami: dobra, 
         prawdy, piękna, miłości. 
5.      Stosowanie środków wychowawczych wzmacniających pozytywne  
         zachowania dzieci. 
6.      Eliminowanie zachowań niepożądanych. 
7.      Ścisłe współdziałanie z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań  
         wychowawczych. 
8.      Wzajemne wspieranie swoich działań w ramach współpracy koleżeńskiej. 

  
  

Formy nagradzania zachowań zgodnych z regulaminem norm i zasad 
obowiązujących w grupie:  

� nagradzanie pochwałą i uznaniem; 
� pochwała na forum grupy; 
� pochwała w obecności rodziców dziecka; 
� darzenie dziecka szczególnym zaufaniem, zwiększając zakres jego 

samodzielności; 
� przywilej wykonywania prostych czynności wskazanych przez 

nauczyciela ; 
� atrakcyjna zabawa w grupie według pomysłu dziecka;  
� otrzymanie przez dziecko dyplomu; 
� nagroda rzeczowa; 

 

Środki zaradcze w przypadku niestosowania się do ustalonych zasad:  

� tłumaczenie i wyjaśnianie;  
� ukazywanie następstw postępowania , tłumaczenie dziecku ,aby skłonić 

go do autorefleksji ; 
� wyrażenie przez nauczyciela swojego smutku i niezadowolenia z powodu 

zachowania dziecka;  
� propozycje aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych 

emocji ; 



� wykonanie na rzecz poszkodowanego np. rysunku, jako forma 
przeproszenia; 

� odsuniecie od zabawy- polecenie wykonania zadania mającego na celu 
wyciszenie złych emocji; 

� rozmowa dziecka z dyrektorem; 
� rozmowa nauczyciela z rodzicami w obecności dziecka;  

  

 Jak pomagać dziecku w sytuacjach trudnych: 
 
 

� ograniczać zbędne wypowiedzi, 
� kierować polecenia do grupy, a gdy jednostka nie reaguje – do niej kierować 

jednakowe polecenie, 
� wydawać krótkie polecenia, długie dzielić na etapy, 
� nie zmieniać intonacji głosu, 
� nie krzyczeć, 
� stosować podpowiedzi werbalne i manualne.  
                                                                                                              

  

Cele ogólne Cele szczegółowe Cele operacyjne 
1. Pomaganie sobie jako 

członka wspólnoty 
rodzinnej, przedszkolnej – 
budowanie więzi 
społecznej. 

• Zapoznanie z zasadami        
i normami panującymi       
w grupie 

• Wyrabianie umiejętności 
przedstawiania swoich 
uczuć i emocji 

• Uczenie nawiązywania 
bliskich kontaktów z innymi 

• Pomoc w budowaniu 
pozytywnego obrazu 
własnego „ja” 

• Wyrabianie umiejętności 
współdziałania na rzecz 
innych  

• Tworzenie okazji do 
wspólnego realizowania 
zadań 
 

� Zna zasady i normy panujące           
w grupie 

� Potrafi przedstawić swoje uczucia      
i emocje 

� Nawiązuje bliskie kontakty z innymi 
� Buduje pozytywny obraz własnego 

„ja” 
� Współdziała na rzecz innych 
� Wspólnie realizuje zadania  

2. Wyposażenie dzieci         
w umiejętności pozwalające 
na ocenę sytuacji 
zagrażającej bezpieczeństwu 
dziecka. 

• Przestrzeganie zasad 
warunkujących 
bezpieczeństwo                  
w przedszkolu i poza nim 

• Praca prewencyjna              
z dziećmi 

� Przestrzega zasad warunkujących 
bezpieczeństwo w przedszkolu           
i poza nim 

� Zna swój adres i telefon kontaktowy 
 



3. Przeciwdziałanie agresji  
w tworzeniu dobrego, 
przyjaznego klimatu  
w grupie przedszkolnej 
(załącznik Charles A. Smith, 
Ph. D „Grupa bez 
przemocy”)  

• Nabywanie umiejętności 
budowania zaufania do 
innych osób 

• Stwarzanie warunków do 
współdziałania ze sobą 
dzieci w sytuacjach 
zabawowo-zadaniowych 

• Pomoc w przezwyciężeniu 
nieśmiałości, wyzwolenie 
pozytywnych emocji 

• Korygowanie napięć, 
harmonizowanie ciała          
i ducha 

• Odnajdywanie wewnętrznej 
równowagi 

• Dostrzeganie agresywnych 
uczuć i ich wyrażanie  

• Umiejętność pokojowego 
rozwiązywania konfliktów 

 

� Buduje zaufanie do innych osób 
� Współdziała z innymi dziećmi          

w sytuacjach zabawowo-
zadaniowych 

� Komunikuje się na różne sposoby 
� Dostrzega agresywne uczucia i wie 

jak je wyrazić 
� Przezwycięża złość i agresję 
� Potrafi pokojowo rozwiązywać 

konflikty 

4.    Kształtowanie czynności 
     samoobsługowych 

 przyzwyczajanie do 
systematycznego dbania           
o czystość osobistą 

 wyrabianie u dzieci 
samodzielności i zaradności 

 dba o czystość osobistą 
 podejmuje samodzielne próby prostych 

czynności 
 

5.  Kształtowanie nawyków 
kulturalnych 

 poznanie zasad savoir-vivre 
 stosowanie zasad kulturalnego 

spożywania posiłków                
i właściwego zachowania przy 
stole 
 

 zna zasady savoir-vivre 
 stosuje zasady kulturalnego spożywania 

posiłków i właściwego zachowania przy 
stole 



6.   Indywidualizacja pracy    
w zależności od potrzeb        
i możliwości dziecka 
 

 rozwijanie u dzieci 
indywidualnych predyspozycji 

 rozwijanie wiary we własne siły 
i kreatywność 

 rozwija indywidualne predyspozycje 
 rozwija wiarę we własne siły                   

i kreatywność 

7.     Kształtowanie postaw 
patriotycznych 

 budowanie poczucia więzi        
z innymi osobami                      
i współuczestnikami                
w społeczności bliższej              
i dalszej 

 zapoznanie i kultywowanie 
tradycji rodzinnych, lokalnych, 
regionalnych i narodowych 

 wyrabianie szacunku dla 
tradycji i symboli narodowych 

 zainteresowanie dzieci innymi 
kulturami i narodami 

 buduje poczucie więzi z innymi osobami 
i współuczestnikami w społeczności 
bliższej i dalszej 

 zna tradycje rodzinne lokalne, regionalne 
i narodowe 

 okazuje szacunek dla tradycji i symboli 
narodowych 
 

8.     Uświadomienie 
dzieciom podstawowych 
praw i obowiązków 
wynikających z Konwencji 
Praw Dziecka 
 

 poznawanie przez dzieci 
podstawowych praw i 
obowiązków wynikających       
z Konwencji Praw Dziecka 

 zna podstawowe prawa i obowiązki 
wynikające z Konwencji Praw Dziecka 

9.     Kształtowanie poczucia 
estetyki 

 budzenie zaciekawienia 
otaczającym światem 

 dbanie o estetykę własną           
i otoczenia 

 rozwijanie wrażliwości 
estetycznej poprzez 
organizowanie działalności 
twórczej i odtwórczej 

 dba o estetykę własną i otoczenia 
 rozwija wrażliwość estetyczną 

 



 stwarzanie okazji do oceny 
własnej wrażliwości 
odniesienia sukcesu 
 

10.  Wytwarzanie 
emocjonalnego związku        
z przyrodą 

 rozbudzanie ciekawości 
poznawczej 

 wytwarzanie motywacji do 
działań przyjaznych przyrodzie 
 

 podejmuje działania przyjazne 
przyrodzie 
 

 

 

 

Dziecięcy kodeks zachowań przedszkola na bazie, którego powstają 
kodeksy grupowe. 

 

 

CHCEMY NIE MOŻEMY 
� Sanować kolegów, 
� Być kochanymi i umieć kochać, 
� Pomagać sobie wzajemnie, 
� Być uprzejmymi i uczciwymi, 
� Bawić się zgodnie, 
� Szanować własność innych, 
� Pytać o zgodę dorosłych i kolegów, 
� Słuchać poleceń dorosłych, 
�  Dbać o książki i zabawki, 
� Dbać o czystość i porządek, 
� Szanować pracę innych, 
� Okazywać, co czujemy i myślimy, 
� 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, hałasowa 
� Biegać w Sali zajęć, 
� Niszczyć zabawek i innych 

przedmiotów w przedszkolu, 
� Mówić brzydkich słów, 
� Bawić się niebezpiecznymi 

przedmiotami. 
 

 



Kodeks Rodzica 

 

OCZEKUJEMY DOŁOŻYMY STARAŃ W 
� Dostarczania nam informacji na temat 

zachowania mojego dziecka, jego 
osiągnięć i niepowodzeń, 

� Udzielania nam rad i wskazówek 
koniecznych do pracy z dzieckiem w 
domu, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, 

� Umożliwienie nam częstych 
kontaktów z nauczycielami dziecka, 

� Znalezienia wspólnych środków 
zaradczych i poczynienie wspólnych 
ustaleń, gdy wystąpią problemy z 
naszym dzieckiem, 

� Zapoznania nas z normami i 
zasadami panującymi w grupie oraz 
środkami ich respektowania, 

� Podmiotowego traktowania naszego 
dziecka 

� Przestrzeganiu zapisów statutowych 
przedszkola, 

� Interesowaniu się osiągnięciami i 
niepowodzeniami dziecka, 
wspomagać je w razie niepowodzeń, 

� Informowaniu nauczyciela o 
zmianach w zachowaniu dziecka 
pozytywnych jak i negatywnych, 

� Zapoznaniu się z treścią ogłoszeń 
zamieszczonych w „Kącikach dla 
rodziców”, 

� Angażowaniu się w prace społeczne 
na rzecz przedszkola, grupy, 

� Przyprowadzaniu i odbieraniu 
dziecka w określonych godzinach, 
tylko przez osoby pełnoletnie, 

� Respektowaniu uchwały podjętych 
przez Radę Rodziców, Radę 
Pedagogiczną. 

 

 

Spodziewane efekty: 

• Ukształtowanie pokolenia empatycznego, wrażliwego na potrzeby    

   i krzywdę innych. 

• Dzieci rozumieją potrzebę poszanowania cudzej własności. 

• Znają i cenią wartości moralne. 

• Rozumieją konsekwencje kłamstwa dla siebie i innych. 

• Znają swoje prawa i obowiązki. 

• Posiadają umiejętność współżycia w społeczeństwie, zgonie z przyjętymi  

  normami. 

• Zawierane są przyjaźnie przedszkolne. 



• Są tolerancyjne, szanują odmienność i indywidualność innych ludzi. 

• Znają dobre maniery i je stosują w życiu codziennym. 

• Posiadają umiejętność ponoszenia konsekwencji swoich czynów. 

• Rozumieją potrzebę stosowania się do zasad bezpieczeństwa. 

• Znają podstawy bezpiecznego i zdrowego stylu życia i się do nich  

   dostosowują. 

 

EWALUACJA 

Ewaluacja programu będzie polegać na ocenie ( poprzez obserwację ) stopnia 
przestrzegania wyodrębnionych norm postępowania. 

Po dokonaniu ewaluacji na koniec roku, program będzie zgodnie z jej wynikami 
modyfikowany i realizowany w następnych latach. 

UWAGI KOŃCOWE: 

• Za realizację programu wychowawczego odpowiedzialne są nauczycielki ze 
wszystkich grup wiekowych; 

• Zadania realizowane będą wspólnie z rodzicami. 

 

Bibliografia: 

1. Programy  
2. Mazlish E., „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas 
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3. Gordon T., „Wychowanie bez porażek” IW PAX, Warszawa 1999 r. 
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8.  Robertson „Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie” WSiP, Warszawa 1998 r. 
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10. Paters R. „Szczęśliwa rodzina – 25 zasad rodzicielstwa” Świat Książki, Warszawa 
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„Program wychowawczy Miejskiego Przedszkola nr 4 w Bochni przyjęty został: 

1)    Uchwałą nr  3/2011/12 Rady Rodziców z dnia   31 marzec 2011r. 

2)    Uchwałą nr 11/2011/12 Rady Pedagogicznej z dnia 24 czerwca 2011r. 

  

Wchodzi w życie z dniem 24  czerwiec  2011r. 
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Narzędzia do ewaluacji 

programu wychowawczego 

  

 

 

 

 

 

Narzędzia ewaluacji: 
• ankiety dla nauczycieli, rodziców, 
• obserwacja zachowań dzieci, 
• arkusze analizy dokumentacji przedszkolnej, 
• sprawozdania nauczycieli z realizacji programu, 
• kwestionariusze wywiadu z rodzicami. 

 

 

 

 

Modyfikacji programu dokonano ............................. i zatwierdzono do realizacji. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Arkusz analizy 

sytuacji wychowawczej w grupie 
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Lp. Występujące trudności 
Liczba 
dzieci 

Zastosowane 
działania 

Efekty 

1. 

Dzieci nerwicowe 

• lęk, 

• moczenie mimowolne, 

• zaburzenie łaknienia, 

• jąkanie, 

• tiki 

      

2. 

Dzieci zahamowane psychoruchowo 

• „zmotywowane – napięte” (przesadna stanowczość, 
skrupulatność), 

• „podporządkowane – uległe” (małomówne, nieśmiałe), 

• „z obniżoną samooceną – zrezygnowane” (bierne, 
apatyczne, powolne), 

• „nadwrażliwe – asteniczne” (skryte, powściągliwe, 
izolujące się). 

      

3. 

Dzieci obojętne uczuciowo 

• unikanie kontaktu, 

• brak współodczuwania radości i smutków innych, 

• mało ekspresyjna mimika twarzy, 

• odtrącanie przyjaźni, 

• czasami złośliwe w stosunku do otoczenia. 

      

4. 

Dzieci nadpobudliwe 

• zaburzenia uwagi, 

• impulsywność, 

• hiperkinezja, czyli nadmiernie wzmożona aktywność, 

• emocjonalna labilność 

      

5. 

Dzieci agresywne (zachowania, w rezultacie których powstaje 
szkoda, cierpienie i ból) 

• wywoływanie konfliktów, 

• bicie, przezywanie, wyśmiewanie, 

• niszczenie przedmiotów, 

• arogancja w stosunku do rówieśników i dorosłych, 

• brutalne narzucanie swojego zdania lub formy zabawy. 

      

  



Załącznik do   
Arkusza analizy sytuacji wychowawczej w grupie 

  

1. Dzieci nerwicowe (objawy): 
·        lęk, 
·        moczenie mimowolne, 
·        zaburzenie łaknienia, 
·        jąkanie, 
·        tiki 

  
2. Dzieci zahamowane psychoruchowo (objawy): 

·        „zmotywowane – napięte” (przesadna stanowczość, skrupulatność), 
·        „podporządkowane – uległe” (małomówne, nieśmiałe), 
·        „z obniżoną samooceną – zrezygnowane” (bierne, apatyczne, powolne), 
·        „nadwrażliwe – asteniczne” (skryte, powściągliwe, izolujące się). 

  
3. Dzieci obojętne uczuciowo (objawy): 

·        unikanie kontaktu, 
·        brak współodczuwania radości i smutków innych, 
·        mało ekspresyjna mimika twarzy, 
·        odtrącanie przyjaźni, 
·        czasami złośliwe w stosunku do otoczenia. 

  
4. Dzieci nadpobudliwe (niektóre objawy): 

·        reakcje nieadekwatne do bodźca (wybuch złości, płaczu, krzyku), 
·        rezygnacja z zadania w sytuacji pojawienia się trudności (złość, niszczenie 

własnych wytworów, np. budowli, rysunków) 
  
5. Dzieci agresywne – ogólnie zachowania, w rezultacie których powstaje 
szkoda, cierpienie i ból (objawy): 

·        wywoływanie konfliktów, 
·        bicie, przezywanie, wyśmiewanie, 
·        niszczenie przedmiotów, 
·        arogancja w stosunku do rówieśników i dorosłych, 
·        brutalne narzucanie swojego zdania lub formy zabawy. 

  
  

  
 

 
 
 

 



Charakterystyczne cechy nadpobudliwych i niespokojnych dzieci 
- według Wolfarma Wolfa-Wediego: 
  
            Zaburzenia uwagi: 

·        brak umiejętności postrzegania tylko określonych bodźców (ważnych), 
·        brak umiejętności ignorowania bodźców „nieważnych”, 
·        brak umiejętności skupienia uwagi przez pewien czas na jednym przedmiocie. 

Stan ten określa się jako „otwartość na bodźce” – dziecko rejestruje bardzo 
dużą ilość bodźców, wszystko słyszy i widzi. Za ten stan jest odpowiedzialny filtr 
bodźców znajdujący się w pniu mózgu, który przepuszcza zbyt wiele mniej ważnych 
bodźców, w wyniku czego dochodzi do rozpraszania uwagi. Dzieci nadpobudliwe 
odczuwają „głód bodźców”, jeżeli nie mają dość zajęć, same stwarzają sobie 
dodatkowe bodźce, biegając lub podskakując wokół. 

  
      Impulsywność: 

            Bodźce docierające poprzez drogi nerwowe do mózgu wywołują reakcje, które 
powodują motoryczne działanie, np. słyszę głos za sobą, odwracam się, aby sprawdzić, 
co to jest. Dzieci nadpobudliwe nie tylko się odwracają, ale zrywają się z miejsca         
i biegną w stronę, skąd pochodzi głos. Nagłe zrywanie się np. od stołu nakrytego do 
śniadania albo w samym środku trwania zabawy są oznakami nadmiernej 
impulsywności. Mówi się, że dzieci nadpobudliwe cierpią z powodu „zaburzeń           
w sterowaniu bodźcami”. Ma to fatalne skutki: 

·        dzieci te nie rozwijają zwykłych codziennych przyzwyczajeń, np. zapominają, że 
mają powiesić kurtkę, gdy ją zdejmą. 

·        Impulsywność przeszkadza w dokonywaniu porównań między właściwym celem     
w występującymi błędami, dzieci szybko coś robią, ale nie sprawdzają, czy rezultat 
zgadza się z początkowymi wyobrażeniami, 

·        Ruchy dzieci nadpobudliwych są gwałtowne i niekontrolowane, co prowadzi do 
znacznych ograniczeń w motoryce ruchów precyzyjnych lub rozpoznawaniu 
niebezpieczeństw, np. wyniku nagłego bodźca wybiegają na ulicę. 
  

Hiperkinezja, czyli nadmiernie wzmożona aktywność: 
Przejawia się w jednoczesnym występowaniu różnych rodzajów aktywności, 

np. dziecko bije, tupie nogami, krzyczy i płacze, buja się na krześle, macha nogami, 
bębni palcami o stół, śpiewa. 

  
Emocjonalna labilność: 

      Świadome sterowanie swoimi emocjami jest trudne dla wszystkich dzieci 
przedszkolnych ze względu na poziom ich rozwoju. Ale dzięki odpowiednim do ich 
wieku wymaganiom oraz dobremu pedagogicznemu prowadzeniu dzieci uczą się 
właściwych reakcji emocjonalnych. Nadpobudliwe dzieci mają z tym ogromne 
trudności, ponieważ ich zbytnia impulsywność, chaotyczność i szybkie 
zniecierpliwienie nie pozwalają na uzyskanie oczekiwanych efektów                            
w działaniu, co powoduje zmienne nastroje (nagły śmiech, po chwili płacz). 
  

  
  



ANKIETA DLA RODZICÓW 
  

            Szanowni Państwo, pragniemy pozyskać informacje na temat programu 
wychowawczego realizowanego w naszym przedszkolu. Państwa odpowiedzi będą 
cenną wskazówką do dalszej pracy. Proszę zakreślić wybraną odpowiedź. 
  
1. Czy program wychowawczy przedszkola spełnia Państwa oczekiwania? 
  
                        TAK                           NIE                             TRUDNO 
POWIEDZIEĆ    
  
Jeśli nie, to dlaczego:……………………………………………………………………. 
  
2. Do kogo zwrócilibyście się Państwo w razie problemów z dzieckiem? 

·        nauczyciel, 
·        dyrektor, 
·        poradnia psychologiczno-pedagogiczna, 
·       inne………………………………………………………………………………. 

  
3. Czy współpraca ze środowiskiem rodzinnym spełnia Państwa oczekiwania? 
                                                                                                          TAK                NIE 

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

  
4. Czy zdaniem Państwa przedszkole kształtuje w dziecku: 
            poczucie sprawiedliwości                                                  TAK                NIE 
            wpaja szacunek dla ludzi i prawdy                          TAK                NIE 
            uczy rozróżniania dobra i zła                                              TAK                NIE 
  
5. Jakie cele wychowawcze powinno realizować przedszkole? 
…………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………… 
6. Jakie formy powinna przyjmować współpraca między szkołą a rodzicami w zakresie 
wychowania? 
…………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………… 
7. Czy według Państwa stosowany w przedszkolu system motywacyjny przynosi 
oczekiwane rezultaty? 
  
                        TAK                           NIE                             TRUDNO 
POWIEDZIEĆ    
  
Jeśli tak, to co uległo zmianie w zachowaniu dziecka: 
…………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………… 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 



ANKIETA DLA NAUCZYCIELI 
  

Celem ankiety jest dokonanie ewaluacji programu wychowawczego 
realizowanego w przedszkolu. Uzyskane informacje posłużą planowaniu dalszej 
pracy wychowawczej. 
  
1. Czy zna Pani program wychowawczy przedszkola? 
  
            TAK                                       NIE                                        SŁABO          
…………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………… 
  
2. Który z elementów programu wychowawczego uważa Pani za najistotniejszy? 
Dlaczego? 
…………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………… 
  
3.Które z zadań są najtrudniejsze w realizacji? Dlaczego? 
…………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………… 
  
4. Czy realizacja programu przynosi efekty wychowawcze? 
  
                                   TAK                                       NIE 
  
DLACZEGO TAK?........................................................................................................... 
DLACZEGO NIE?............................................................................................................ 
  
5. Jakie metody wychowawcze uważa Pani za najbardziej skuteczne i dlaczego? 
…………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………… 
  
6. Czy systematycznie dokonuje Pani analizy oddziaływań wychowawczych i ich 
skuteczności (w jaki sposób)? 
…………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………… 
  
7. Jakie zadania wychowawcze realizuje Pani wspólnie z rodzicami? 
…………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………… 
  
Dziękujemy za wypełnienie ankiety 
  
  
 



ANEKS NR 1 z dnia 10.12.2011 DO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO 

PRZEDSZKOLA NR 4 W BOCHNIA 

  

  

W wyniku przeprowadzonej ewaluacji programu wychowawczego Przedszkola nr 4 

w Bochni Rada pedagogiczna postanowiła wprowadzić następujące zmiany w 

programie wychowawczym : 

 We Wstępie - Zadania przedszkola dodaje się  : 

 punkt 10 

       Analizowanie z rodzicami rezultatów pracy wychowawczej poprzez formy : 

          -zebrania informacyjno-organizacyjne 

          -ocenę postępów dziecka w ramach indywidualnych rozmów i zebrań 

grupowych 

          -wymianę informacji między nauczycielem, a rodzicami o metodach 

stosowanych w 

            domu i w przedszkolu(dobry przepływ informacji) 

          -konsultacje-raz w miesiącu 

          -listy lub dzienniczki zachowania-informacje w półkach dzieci 

          -kąciki dla rodziców 

          -warsztaty uczące umiejętności wychowawczych 

 punkt 11 

     Prezentowanie nabytych umiejętności dzieci w formach: 

         - konkursy 

         -zajęcia otwarte dla rodziców raz na dwa miesiące 

         -uroczystości przedszkolne 

         -imprezy integracyjne ,festyny 

         -przedstawienia z udziałem rodziców 

 


