
PLAN WYCHOWAWCZY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO NR1
W SZKOLE PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 24 IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W GDYNI

 ROK SZKOLNY 2015/2016 

MISJA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO
 Punkt Przedszkolny jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
 Praca  ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
 Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
 Oferty  edukacyjne  stwarzają  warunki  do twórczości,  rozwijania  umiejętności  i kształtowania  samodzielności  oraz

wartości moralnych.
 Każde dziecko traktowane jest indywidualnie i podmiotowo.
 Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
 Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

CEL GŁÓWNY: 
Punkt Przedszkolny tworzy warunki i klimat wychowawczy zapewniający wielokierunkowy rozwój osobowy wszystkim
wychowankom  w wymiarze  intelektualnym,  emocjonalnym,  zdrowotnym,  społecznym  i moralnym,  zgodny  z ich
wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

CELE PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO:
 Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami 

rozwojowymi
 Zapewnienie opieki, wychowania, uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa
 Wykształcenie u dziecka jak największej liczby zachowań adaptacyjnych
 Prowadzenie działalności diagnostycznej dziecka
 Doskonalenie systemu motywacji dzieci do nabywania zachowań pożądanych
 Budowanie skutecznego systemu współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych
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 Kształtowanie nawyków w zakresie dbałości o własną higienę i bezpieczeństwo
 Kształtowanie u dzieci postawy badawczej wobec świata, życia i ludzi
 Rozwijanie kompetencji społecznych wychowanków
 Doskonalenie pracy zespołowej

ZADANIA FORMY REALIZACJI OKRES REALIZACJI UWAGI

Wszechstronne
poznanie

wychowanków
i ich potrzeb

1. Obserwacja zachowań wychowanków w czasie pobytu w Punkcie
Przedszkolnym:  podczas  zajęć  edukacyjnych,  gier  i zabaw
indywidualnych  i grupowych  (samodzielnych  i kierowanych),
wyjść, wycieczek, spacerów, czynności samoobsługowych itp

Cały rok przedszkolny

2. Wywiady  w domach  rodzinnych  wychowanków  –  poznanie
warunków  materialno-bytowych,  właściwości  psychicznych
rodziców  oraz  procesów  wychowawczych  przez  nich
realizowanych.

Wrzesień/
Październik

2015r.

3. Opracowanie,  realizacja  i ewaluacja  Indywidualnych  Programów
Edukacyjno - Terapeutycznych.

Wrzesień 2015r.

4. Wspomaganie  rozwoju  umysłowego  dzieci  zgodnie  z ich
możliwościami rozwojowymi.

Czerwiec 2016r

5. Stwarzanie warunków do harmonijnego rozwoju w celu rozwijania
zainteresowań i zdolności

Cały rok przedszkolny

Odnajdywanie
swojego miejsca

w grupie
rówieśniczej

1. Zaspokajanie  poczucia  bezpieczeństwa. Wdrażanie  dzieci
do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.

2. Udział  w zabawach,  grach  i zawodach  sportowych  na  świeżym
powietrzu

3. Uczenie nawiązywania kontaktu z innymi.
4. Kształtowanie poczucia przynależności go grupy.
5. Realizacja zajęć i zabaw integrujących grupę.
6. Rozwijanie  umiejętności  zgodnego  funkcjonowania  w grupie:

Cały rok przedszkolny
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dzielenia  się  zabawkami,  wdrażanie  do oczekiwania  na  swoją
kolej

Kształtowanie
postaw

społecznych

1. Wyrabianie nawyku poszanowanie własności oraz pracy własnej 
i innych.

2. Kształtowanie prawidłowych zachowań oraz redukowanie zachowań
niepożądanych, w tym autoagresji.  

3. Nauka umiejętności i wyrabianie zwyczaju składania sobie życzeń
z takich okazji jak: urodziny, święta.

4. Wyrabianie samodzielności i samoobsługi.
5. Rozwijanie  kompetencji  społecznych  wychowanków  w grupach

rówieśniczych na terenie Przedszkola nr 7 w Gdyni.

Cały rok przedszkolny

6. Udział w spotkaniach integracyjnych na terenie Przedszkola nr 28
w Witominie.

Cyklicznie w ciągu roku
przedszkolnego

Troska
o prawidłowy

rozwój umysłowy
wychowanków

1. Indywidualizacja wymagań w stosunku do wychowanka. Cały rok przedszkolny

2. Aktywizowanie podopiecznych w trakcie zajęć. 

3. Stały  kontakt  z pedagogiem,  psychologiem  szkolnym  oraz
superwizorem.

60 godzin w ciągu roku
przedszkolnego

4. Udział  wychowanków  w treningu  uwagi  słuchowej  Metodą
Tomatisa.

Raz w tygodniu  –  30 min

5. Udział w zajęciach metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Dwa razy w tygodniu – 30 min.

6. Udział w programie aktywności – metodą Knillów. Cyklicznie w ciągu roku
przedszkolnego7. Uczestnictwo  wychowanków  w Treningu  Globalnym,  autorskim

programie mgr Doroty Rudzińskiej-Friedel.

8. Korzystanie z pakietu edukacyjnego „Kraina Przedszkolaka” dla 3
i 4  latków  autorstwa  Beaty  Szurowskiej,  wydawnictwa  MAC
EDUKACJA.
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Kształtowanie
umiejętności
bezpiecznego

zachowania się

1. Uczenie  zasad  bezpiecznego  zachowania  w sali  oraz  na  terenie
szkoły.

2. Zwrócenie  uwagi  na  bezpieczne  korzystanie  z ulic  w czasie
poruszania się po mieście, wyjść i wycieczek. 

3. Uczenie  zasad  bezpiecznego  i kulturalnego  zachowania  się
w środkach  komunikacji  publicznej  i miejscach  użyteczności
publicznej, takich jak place zabaw, teatr, muzeum, sklep itp.

4. Poznanie  zasad  bezpieczeństwa  podczas  letnich  i zimowych
zabaw.

Cały rok przedszkolny

Kształtowanie
nawyków

higieniczno -
kulturalnych

1. Wspomaganie  rozwoju  społecznego  dzieci  poprzez  uczenie
pełnienia  różnych  ról  w grupie,  nabywanie  umiejętności
związanych z kulturą bycia oraz samoobsługą.

2. Wdrażanie  do dbania  o higienę  osobistą,  w tym:  mycie  zębów,
twarzy i rąk.

3. Prowadzenie  treningów  czystości  oraz  wdrażanie  uczniów
do prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych.

4. Wdrożenie do samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków,
rozszerzanie jadłospisu.

5. Wyrabianie nawyku używania zwrotów grzecznościowych „dzień
dobry”, „dziękuję”, „do widzenia”.

6. Kształtowanie nawyku kulturalnego zachowania się w miejscach
publicznych:  kino,  teatr,  w czasie  imprez,  uroczystości  i apeli
szkolnych oraz klasowych.

Cały rok przedszkolny

Przygotowanie
wychowanków

do udziału w życiu
szkoły i PP

1. Udział w imprezach i uroczystościach przedszkolnych i szkolnych,
np.:  Pasowanie  na  przedszkolaka,  Dzień  KEN,  zabawa
Mikołajkowa, Wigilia, Bal Karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka,
Dzień  Rodziny,  impreza  z okazji  Dnia  Dziecka,  urodziny
wychowanków oraz zakończenie roku przedszkolnego

Według harmonogramu
uroczystości PP
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Aktywizowanie
rodziców

do współpracy celem
realizacji założonych

celów

1. Regularne  spotkania  z rodzicami  (angażowanie  rodziców
do pomocy w realizacji planu wychowawczego).

2. Przekazywanie  rzetelnej  i obiektywnej  informacji  o postępach
i niepowodzeniach dziecka.

3. Rozmowy  Indywidualne  i telefoniczne  z rodzicami  zmierzające
w celu lepszego poznania dziecka oraz ujednolicenia oddziaływań
terapeutycznych.

4. Czynne  uczestnictwo  rodziców  w życiu  przedszkola. Udział
rodziców w uroczystościach i imprezach przedszkolnych.

5. Angażowanie rodziców w działalność prozdrowotną PP.

Przez cały rok przedszkolny

Promowanie wiedzy
prozdrowotnej

 i proekologiczne

1. Realizowanie programów edukacyjnych:
 „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”
 „Akademia Aquaresh”
 „Kubusiowi Przyjaciele Natury”
 „Mamo, Tato wolę wodę”
 Wielki Konkurs Ekologiczny dla Przedszkoli „Buliba”.
 Obchody Dnia Ziemi.
 Dokarmianie ptaków w okresie zimy.

Przez cały rok przedszkolny

 Opracowały: 
mgr Anna Jasińska
mgr Ewa Żebrowska-Wróbel
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