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Podstawa prawna:  
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. -  Prawo oświatowe, Dz.U. 2017. Poz. 59.  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 

przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej,  Dz.U. 2017. Poz. 356, Zał. nr 1. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach 

systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii, Dz.U. 

2015. Poz. 1249 

 

 

 



Cele programu profilaktyczno – wychowawczego  
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a 1. Nabywanie samodzielności i przyswajanie nawyków higieniczno – kulturalnych; 
2. Stwarzanie sytuacji mających na celu zapewnienie dzieciom aktywności ruchowej; 
3. Promowanie zdrowego stylu życia; 
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a 4. Kształtowanie umiejętności rozwiazywania problemów i sytuacji konfliktowych w sposób zgodny z normami i zasadami 

obowiązującymi w przedszkolu; 
5. Wdrażanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych; 
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6. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych  mających na celu poznanie zagrożeń wynikających ze środowiska przyrodniczego; 
7. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych mające na celu poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo dziecka na terenie 

przedszkola i poza nim; 
8. Uświadamianie dzieciom potrzeby dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo; 
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9. Włączanie rodziców w działania wychowawcze przedszkola; 
10. Kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych; 
11. Kształtowanie pozytywnej postawy w stosunku do kolegi, osoby dorosłej, osoby niepełnosprawnej; 
12. Kreowanie sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych; 
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13. Rozwijanie wartości prowadzących do poszanowania dziedzictwa narodowego i kształtowanie świadomości narodowej; 
14. Wskazywanie autorytetów i wzorów moralnych; 
15. Upowszechnianie wśród dzieci wiedzy i umiejętności niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i 

światowej; 
16. Kultywowanie tradycji swojej rodziny. 

 
 



 

Zadania do zrealizowania w ramach programu profilaktyczno – wychowawczego – sfera fizyczna 

Cel Zadanie Formy 

Nabywanie samodzielności i 
przyswajanie nawyków 
higieniczno – kulturalnych 

Nauka dbania o  higienę jamy ustnej Codzienne szczotkowanie zębów przez dzieci 
Zajęcia edukacyjne - higiena jamy ustnej  

Nauka sprawnego wykonywania czynności 

samoobsługowych 

Codzienne ubieranie i rozbieranie się w odzież wyjściową 
Wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików, zamków 

Nakrywanie do stołu oraz dbanie o czystość i 

estetykę pomieszczeń 

Pełnienie roli dyżurnego 

 

Kształtowanie zasad kulturalnego spożywania 
posiłków z użyciem sztućców 
Opanowanie nawyków kulturalnego jedzenia 

Spożywanie posiłków z wykorzystaniem różnorodnych 
sztućców 
Konkurs grupowy  „Dama i rycerz” 

Stwarzanie sytuacji mających 
na celu zapewnienie dzieciom 
aktywności ruchowej 

Uczestnictwo dzieci w zajęciach ruchowych Zabawy ruchowe 
Ćwiczenia gimnastyczne, 
Ćwiczenia relaksacyjne, 
Zajęcia rytmiczne, 
Udział w zawodach i olimpiadach sportowych; 

Uczestnictwo dzieci w zajęciach dodatkowych Piłka nożna 
Tańce 
Karate 

Promowanie zdrowego stylu 

życia 

Spożywanie potraw niezbędnych dla zachowania 

zdrowia 

Tydzień zdrowia 

Kształtowanie u dzieci właściwej postawy ciała oraz 

nawyku prostego siedzenia przy stolikach  

Ćwiczenia gimnastyczne  



Udział w akcjach i konkursach o tematyce 

zdrowotnej i ekologicznej  

Akademia zdrowego przedszkolaka  
Dzień krwiodawstwa 
Zielony ogródek 
Maraton przedszkolaka 

 

 

Zadania do zrealizowania w ramach programu profilaktyczno – wychowawczego – sfera emocjonalna 

Cel Zadanie Formy 

Kształtowanie umiejętności 
rozwiazywania problemów i 
sytuacji konfliktowych w 
sposób zgodny z normami i 
zasadami obowiązującymi w 
przedszkolu 

Ustalenie reguł i norm panujących w przedszkolu i  

społeczności dziecięcej 

Kodeks grupowy  
Sytuacje edukacyjne, scenki dramowe – nazywanie cech 
charakteru głównych postaci 

Wdrażanie do rozumienia 
emocji, uczuć własnych i innych 

Poznawanie pozytywnych i negatywnych emocji  Zajęcia edukacyjne – emocje  

 
 
 

Zadania do zrealizowania w ramach programu profilaktyczno – wychowawczego – sfera poznawcza 

Cel Zadanie Formy 

Stwarzanie sytuacji 
edukacyjnych  mających na celu 
poznanie zagrożeń 
wynikających ze środowiska 

Rozumienie zakazu zbliżania się do nieznanych 

zwierząt  

Zajęcia edukacyjne - omówienie zachowań chorych  
i zdenerwowanych zwierząt 
Spotkanie z weterynarzem 
  



przyrodniczego Przestrzeganie zakazu próbowania nieznanych 

owoców, roślin, grzybów 

Zajęcia edukacyjne – grzyby i rośliny trujące 

Stwarzanie sytuacji 
edukacyjnych mające na celu 
poznawanie zasad 
warunkujących bezpieczeństwo 
dziecka na terenie przedszkola i 
poza nim 

Przypomnienie dzieciom zasad bezpiecznego 

przechodzenia przez jezdnię 

Wycieczka na skrzyżowanie 
Spotkanie z policjantem  

Utrwalanie zasad zachowania się podczas wyjść poza 

teren przedszkola 

Regulamin  wyjść i wycieczek 

Przypomnienie i egzekwowanie od dzieci zasad 

bezpiecznego korzystania z zabawek  i  sprzętu 

ogrodowego 

Regulamin placu zabaw 

Uświadamianie dzieciom 
potrzeby dbania o własne 
zdrowie i bezpieczeństwo 

 

Nauka numerów alarmowych, oraz zasad 

zachowania w sytuacji zagrożenia zdrowia 

Zajęcia  edukacyjne -  udzielanie pierwszej pomocy 
Spotkanie z policjantem, strażakiem  

Uświadamianie dzieciom, że nie mogą spożywać 

lekarstw bez wiedzy i zgody rodziców 

Wycieczka do apteki   
Zajęcia edukacyjne – kiedy jestem chory  

Uświadamianie dzieciom zagrożeń wynikających z 

kontaktu z obcymi   

Zajęcia edukacyjne – powiedz nie obcemu 

 
 

Zadania do zrealizowania w ramach programu profilaktyczno – wychowawczego – sfera społeczna 
 

Cel Zadanie Formy 

Włączanie rodziców w działania 
wychowawcze przedszkola 

Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez udział 

członków rodziny w uroczystościach i spotkaniach 

przedszkolnych  

Uroczystości grupowe  
Warsztaty 
Zajęcia otwarte 
Zebrania  

Udział rodziców w akcjach organizowanych w 

przedszkolu  

Zbiórka baterii 
Pokarmy dla zwierząt 
Zbiórka nakrętek 



Kiermasze  

Kształtowanie właściwych 
postaw wobec zagrożeń 
związanych z korzystaniem z 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych  

Rozumienie zagrożeń  wynikających ze świata 

wirtualnego  

Zajęcia edukacyjne - bezpieczeństwo w sieci   
 

Kształtowanie pozytywnej 
postawy w stosunku do kolegi, 
osoby dorosłej, osoby 
niepełnosprawnej 

Integracja dzieci z osobami starszymi, 

niepełnosprawnymi 

Spotkania integracyjne z osobami niepełnosprawnymi 
Wyjście do Domu Kombatanta 

Kreowanie sytuacji 
prowadzących do poznania 
przez dziecko wartości i norm 
społecznych 

Respektowanie praw i obowiązków swoich oraz 

innych 

Zajęcia edukacyjne – prawa dziecka 

 
 

Zadania do zrealizowania w ramach programu profilaktyczno – wychowawczego – sfera duchowa/ moralna  
 

Cel Zadanie Formy 

Rozwijanie wartości 
prowadzących do 
poszanowania dziedzictwa 
narodowego i kształtowanie 
świadomości narodowej 

Uświadamianie dzieciom ich przynależności 

narodowej  

Dzień niepodległości 
Święto flagi 

Poszanowanie dla języka ojczystego i tradycji 

narodowych  

Nauka hymnu państwowego 
Poznanie symboli narodowych  
Słuchanie legend 
Oglądanie filmów edukacyjnych np. „Polak mały” 

Wskazywanie autorytetów i 
wzorów moralnych 

Odróżnianie dobra od zła Bajki z morałem 



Upowszechnianie wśród dzieci 
wiedzy i umiejętności 
niezbędnych do aktywnego 
uczestnictwa w kulturze i 
sztuce narodowej i światowej 

Rozbudzanie w dzieciach zainteresowania sztuką i 
kulturą  

Wycieczka do muzeum 
Wycieczka do Teatru Lalek Pleciuga  
Wycieczka do Filharmonii  

Kultywowanie tradycji swojej 

rodziny 

Pobudzanie ciekawości do interesowania się historią 

i tradycjami swojej rodziny 

Zajęcia edukacyjne –drzewo genealogiczne 

Uczestnictwo dzieci i ich bliskich w uroczystościach 

przedszkolnych  

Uroczystości grupowe 
Dzień Babci i Dziadka 
Spotkanie Wigilijne 
Dzień Mamy i Taty 
Festyny  

 


