
Program wychowawczy
dla Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego

LP
Cele

edukacyjne
Realizacja Odpowiedzialny Współpraca Okresy realizacji

1. Wszechstronne
poznanie dzieci ich

potrzeb
w środowisku

rodzinnym
i szkolnym

1. Zaznajomienie się z wynikami badań, a w szczególności 
z materiałami stanowiącymi podstawy 
do zakwalifikowania dzieci do Punktu Przedszkolnego 
i Oddziału Przedszkolnego.

2. Wywiady w domach rodzinnych dzieci w celu poznania 
warunków materialno-bytowych rodzin, ich struktur, 
właściwości psychicznych rodziców oraz procesów 
wychowawczych przez nich realizowanych. 

Nauczyciele Pedagog, 
Psycholog,

Rodzice

IX każdego roku,

3. Obserwacja zachowań dzieci na zajęciach 
indywidualnych, grupowych i wycieczkach. 

4. Współpraca z rodzicami.

Cyklicznie w toku
całego etapu

edukacyjnego

2. Wdrażanie do życia
w społeczności
uczniowskiej

1. Organizowanie i udział w uroczystościach i apelach 
szkolnych.

2. Omówienie zasad obowiązujących w PP i OP.

Nauczyciele Pedagog, 
Psycholog,

IX każdego roku,

3. Dbanie o estetyczny wystrój sal . 
4. Wdrażanie wychowanków do systematycznego 

uczęszczania do placówki.

Cyklicznie w toku
całego etapu

edukacyjnego

4. Kształtowanie
postaw społecznych

1. Wyrabianie nawyku poszanowania dla własności 

osobistej i społecznej oraz pracy własnej i innych ludzi.
2. Dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami 

oraz uczniami z innych klas.
3. Kształtowanie u uczniów prawdomówności, 

życzliwości, szacunku dla rówieśników i dorosłych, 
Chęci niesienia pomocy, odpowiedzialności 
i punktualności.

4. Codzienna ocena postępowania wychowanków. 

Nauczyciele Pedagog Cyklicznie w toku
całego etapu

edukacyjnego
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5. Upowszechnianie zwyczaju składania życzeń z różnych 
okazji.

6. Upowszechnianie wśród uczniów posługiwania się 
zwrotami grzecznościowymi.

5. Troska o
prawidłowy rozwój

umysłowy
i emocjonalny
wychowanka

1. Indywidualizacja wymagań w stosunku 
do podopiecznych o różnych poziomach rozwoju 
psychoruchowego. 

2. Aktywizowanie wychowanków w czasie zajęć 
edukacyjnych.

3. Systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia 
rewalidacyjne.

4. Stały kontakt z pedagogiem szkolnym, psychologiem 
oraz nauczycielami rewalidacji indywidualnej.

5. Regularne sprawdzanie stopnia opanowania materiału.
6. Szukanie przyczyn niepowodzeń w nauce i próba ich 

przezwyciężania.
7. Stosowanie odpowiedniego systemu motywacyjnego.
8. Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych 

i językowych wychowanków.
9. Ksztaltowanie właściwego stosunku do pozytywnych 

i negatywnych emocji.
10. Kształtowanie umiejętności rozróżniania dobra od zła.
11. Kształtowanie postaw asertywnych.

Wychowawcy Psycholog
Pedagog

Superwizor

Cyklicznie w toku
całego etapu

edukacyjnego

6. Edukacja
czytelnicza
i medialna

1. Wdrożenie do korzystania z biblioteki szkolnej.
2. Dobór programów telewizyjnych.
3. Dobór programów multimedialnych adekwatny 

do wieku wychowanków.
4.  Poznanie zasad korzystania z Internetu.
5. Udział w uroczystościach i imprezach klasowych 

i szkolnych.
6. Wyjścia do muzeów, teatru i kina. Udział w spektaklach 

teatralnych i seansach filmowych.

Wychowawcy Biblioteka Cyklicznie w toku
całego etapu

edukacyjnego.

7. Kształtowanie
u dzieci

1. Poznawanie reguł życia obowiązujących w rodzinie.
2. Wzmacnianie więzi emocjonalnych z rodziną poprzez 

Wychowawcy Rodzice Cyklicznie w toku
całego etapu
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przynależności
społecznej (do
rodziny, grupy
rówieśniczej
i wspólnoty

narodowej) oraz
postawy

patriotycznej

organizowanie uroczystości o charakterze rodzinnym.
3. Poznawanie i przestrzeganie norm zgodnego współżycia

w grupie rówieśniczej. 
4. Zgodne współdziałanie podczas: zabaw swobodnych, 

tematycznych, prac zespołowych oraz grupowych zajęć 
edukacyjnych

5. Budzenie miłości do Ojczyzny i poczucia wspólnoty 
narodowej. 

6. Nabywanie podstawowej wiedzy o dziedzictwie 
kulturowym narodu (tradycje, zwyczaje, obrzędy).

7. Udział w uroczystościach szkolnych poświęconych 
ważnym wydarzeniom.

8. Poznanie Gdyni - ważne miejsca z punktu widzenia 
historii Miejsca pamięci narodowej.

9. Dekorowanie sal z okazji ważnych rocznic.

edukacyjnego.

8. Edukacja
prozdrowotna

1. Zapoznanie się z przebiegiem rozwoju fizycznego 
dziecka poczynając od okresu płodowego.

Wychowawcy Pielęgniarka
Nauczyciele PP i OP

IX każdego roku,

2. Stały kontakt z pielęgniarką szkolną.
3. Wdrażanie wychowanków do dbania o higienę osobistą 

i estetykę wyglądu miejsca pracy, sali.
4. Przeprowadzanie regularnego sprawdzania czystości.
5. Wdrażanie wychowanków do korzystania z urządzeń 

sanitarnych.
6. Nauka bezpiecznego zachowania się na terenie szkoły (w 

sali, na korytarzu, na placu przedszkolnym).

Cyklicznie w toku
całego etapu

edukacyjnego

7. Udział w realizacji programów edukacyjno-społecznych 
propagujących zdrowy styl życia.

Koordynator programu W terminie
realizowanego

programu

11. Współpraca
z rodzicami

1. Regularne spotkania z rodzicami.
2. Indywidualne rozmowy z rodzicami zmierzające 

do lepszego poznania funkcjonowania dzieci jego 
warunków bytowych i środowiska.

3. Udział rodziców w uroczystościach i imprezach 

Wychowawcy Rodzice 
Psycholog

Cyklicznie w toku
całego etapu

edukacyjnego
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szkolnych.

12. Organizowanie
pomocy dla dzieci

z rodzin
wielodzietnych

i niepełnych

1. Poznanie sytuacji materialno –bytowej dzieci.. Wychowawcy Pedagog
Psycholog

Nauczyciel świetlicy
Nauczyciele

IX każdego roku,
2. Pobyt w świetlicy dzieci, których rodzice pracują

Kierownik świetlicy
Cyklicznie w toku

całego etapu
edukacyjnego

3. Objęcie dowozem i odwozem dzieci.

4. Możliwość spożywania obiadu na stołówce szkolnej W ciągu roku
szkolnego

16. Przygotowanie
dzieci

do posługiwania się
językiem obcym

nowożytnym

1. Rozbudzanie świadomości językowej.
2. Budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków 

obcych.

Nauczyciel języka
obcego

Nauczyciele Cyklicznie w toku
całego etapu

edukacyjnego

17. Budowanie
dziecięcej wiedzy o

otaczającym go
świecie

1. Ukazywanie walorów estetycznych przyrody i budzenie 
potrzeby zachowania jej piękna.

2. Uczestniczenie wychowanków w wycieczkach 
i piknikach o tematyce ekologicznej.

Wychowawcy Nauczyciele Cyklicznie w toku
całego etapu

edukacyjnego

Program opracowały: 
mgr Chyła Danuta
mgr Jasińska Anna
mgr Żebrowska-Wróbel Ewa


