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Podstawa prawna 
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie Oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz 2016 r. poz. 
35, 64, 195 i 668) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej dla szkoły podstawowej, w 
tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnegodla szkoły specjalnej do 
pracy orac kształcenia ogólnrgo dla szkoły policealnej. kształcenia ogólnego w poszczególnych 
typach szkół ( Dz.U. z 2017r. Poz. 356 )
  
• Rozporządzenie MEN 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. z 2015 r., poz. 1249). 

• Statut Przedszkola 

1.WSTĘP

Program  wychowawczy  Przedszkola Miejskiego nr 3 w Lipnie  został  stworzony  w oparciu
 o  Podstawę Programową  Wychowania Przedszkolnego.

        „Wychowanie ” jest  jednym z  trudniejszych do zdefiniowania pojęć pedagogicznych.

Wychowanie rozpoczyna się w rodzinie, natomiast przedszkole tylko je kontynuuje  i 

ukierunkowuje. Przedszkole nie może zastąpić domu rodzinnego, może uzupełnić  i wzbogacić 

doświadczenia dziecka w tych sferach, w których oddziaływanie domu jest 

niewystarczające.Program  wychowawczy  ma na celu  poprawę  jakości  pracy  edukacyjnej, 

uwzględnia potrzeby  społeczności  przedszkolnej tj. dzieci, rodziców  i środowiska  oraz 

pracowników. Integruje  nauczycieli i rodziców  w  realizowaniu celów  wychowawczych, 

ujednolica  oddziaływania  wychowawcze, kieruje  procesy  wychowawcze  na  właściwe 

tory.Wychowanie to stwarzanie warunków do harmonijnego rozwoju dziecka.  Wychowanie nie może 

być procesem oderwanym od rodziny i środowiska, w których żyją dzieci. Celem ogólnym wychowania 

jest „wszechstronny rozwój” dziecka, które należy postrzegać w kategoriach jego podmiotowości, 

godności i wolności. Edukacja przedszkolna jest niezwykle ważnym etapem w życiu każdego dziecka. 

Stanowi fundament, na którym opiera się całe dalsze kształcenie i wychowanie.  Przedszkole tworzy 

warunki do wspomagania i ukierunkowania rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i 

możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym w 

celu przygotowania wychowanka do podjęcia obowiązków szkolnych i umożliwienia mu  sukcesu w 

dalszej edukacji. W pracy pragniemy rozwijać poczucie własnej godności dziecka i szacunku dla 

drugiego człowieka, uczyć miłości do bliźniego. Chcemy aby byli wartościowymi członkami

społeczeństwa, osobami twórczymi, wrażliwymi na piękno, wyróżniającymi się mądrością, 

odpowiedzialnością, wytrwałością oraz gotowością do podejmowania współpracy. Ważne jest dla nas 



nawiązanie kontaktu z dzieckiem, poznanie jego świata, podążanie za jego potrzebami. Każde dziecko 

jest inne –  ma problemy, inne cechy charakteru, nie mniej jednak każde jest tak samo ważne, tak samo 

kochane i bardzo potrzebne. Jest ono nierozerwalną częścią społeczności przedszkolnej i już od 

pierwszych dni pobytu w przedszkolu można kształtować jego charakter, spojrzenie na świat i 

otaczającą je rzeczywistość. Pragniemy budzić zainteresowanie i szacunek dla  tradycji naszego narodu. 

Chcemy uczyć odpowiedzialności i świadomego uczestnictwa w życiu rodzinnym i  społecznym. 

Przedszkole poza edukacją i wychowaniem dzieci, powinno także prowadzić działania profilaktyczne, 

tzn. zapewniające dzieciom zdrowie i bezpieczeństwo w każdym podejmowanym działaniu. Tylko 

kreatywna realizacja działań o charakterze wychowawczo- profilaktycznym przez nauczycieli umożliwi 

i ułatwi  funkcjonowanie w życiu następnych pokoleń w przyszłości.

2. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU 

Program przeznaczony jest do realizacji w przedszkolu. Do opracowania programu zainspirowały nas
 potrzeby naszych wychowanków i rodziców,  wynikające z przeprowadzonych obserwacji i wyników 
ewaluacji wewnętrznej. Braliśmy  pod uwagę specyfikę naszego przedszkola oraz pojawiające się 
problemy wychowawcze. Realizacja programu służyć będzie rozwojowi i wychowaniu dzieci, 
wspieraniu ich rodziców, przynoszeniu korzyści dla środowiska, przedszkola a później szkoły. 
Program realizuje proces uczenia się małego dziecka,  które polega na dążeniu do wiedzy, umiejętności i 
zdobywaniu doświadczeń.  Jest on zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego. 

3. CELE I ZADANIA WYCHOWAWCZE PRZEDSZKOLA 

Cele główne : 
Celem głównym jest stwarzanie warunków do pełnego rozwoju każdego z naszych wychowanków, 
zgodnego z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno - 
kulturowym i przyrodniczym. 
• wprowadzanie dzieci w system ogólnoludzkich wartości moralnych, 
• budowanie zachowań kulturalnych i społecznie akceptowanych. 

Cele szczegółówe : 
• kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne 
funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych, 
• kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i żywieniowych, 
• wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych, 
• wychowanie dla poszanowania świata roślin i zwierząt,
• kształtowanie wartości rodzinnych, obywatelskich i patriotycznych, 
• kształtowanie umiejętności zgodnego obcowania z ludźmi, 
• uczenie się rozróżniania dobra od zła i rozpoznawania własnych odczuć, 
• rozwijanie poczucia własnej wartości i zdolności emocjonalnej empatii, 
• tworzenie postawy zrozumienia i akceptacji. 

4. SYLWETKA ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA 
Absolwent przedszkola: 
• przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej, stara się współdziałać 
w zabawach i w sytuacjach zadaniowych oraz w świecie dorosłych, 
• samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań, 

• wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać innym dzieciom, 
• dba o swoje zdrowie, orientuje się w zasadach zdrowego żywienia 
• wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią 



poprosić, 
• wie, jak należy zachować się na uroczystościach np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, 
w kinie, 
• wie, jakiej jest narodowości, 
• wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa. 

5 . ZAŁOŻENIA PROGRAMU I SPOSOBY REALIZACJI  TREŚCI  

Do głównych założeń programu należą: 
• stwarzanie sytuacji, w których dziecko lepiej pozna siebie i innych, obserwowanie, naśladowanie 
przez dzieci rówieśników i dorosłych z otoczenia, 
• dokonywanie oceny zachowań innych oraz ustosunkowanie się emocjonalne do nich, 
• kierowanie doświadczeniami i kreowanie przez nauczyciela sytuacji edukacyjnych, sprzyjających 
kształtowaniu pozytywnego spojrzenia dziecka na świat,
• lepsze poznanie dzieci przez ich rodziców, 
• integracja dzieci, nauczycieli i rodziców we wspólnych uroczystościach , zajęciach jako pomoc w 
porozumiewaniu się, 
• poznawanie przez rodziców sposobów wspomagania rozwoju dziecka i dróg porozumiewania się z 
nim, 
• umożliwienie rodzicom i dzieciom spędzania wspólnego czasu w placówce, 
• przeżywanie przez dzieci i rodziców wspólnej radości z przebywania ze sobą i wspólnych działań, 
Przekaz treści wychowawczych :   
• powinien odbywać się w sytuacjach problemowych dla dziecka,  na którym dokonuje się oceny, 
• na zajęciach, gdzie teoretycznie postawione przez nauczycielkę zadanie wywołuje problem nie 
zaistniały, a konieczny do poznania przez dzieci, 
• w rozmowach, w których następuje zderzenie poglądów, wymiana doświadczeń i wypracowane 
zostają oceny moralne, 
• w działaniu, podczas którego utrwalają się pożądane cechy charakteru, 
• stwarzanie dziecku sztucznych sytuacji, wywołujących refleksję, z czasem przygotowujących go do 
prawidłowej reakcji. 

Metody i formy pracy wychowawczej 
Wszystkie zajęcia w przedszkolu uwzględniają założenia programu wychowawczo- profilaktycznego, 
nauczyciele dostosowują przekazywanie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności i postaw 
wychowanków do odpowiedniej w tym wieku aktywności. Realizując program wychowawczy 
przedszkola wykorzystujemy elementy wielu atrakcyjnych form i metod wspierających aktywność, 
samodzielność, zachęcających do twórczych poszukiwań każdego dziecka. 
Metody pracy: 
• metody podające (przyswajanie): opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze piosenki, 
praca z tekstem; 
• metody problemowe (odkrywanie): gry dydaktyczne, giełda pomysłów - „Burza mózgów", 
inscenizacja; 
• metody praktyczne (działanie): ćwiczenia, gry dydaktyczne, rebusy, krzyżówki, rozsypanki, prace 
użyteczne, proste doświadczenia, 
• metody aktywizujące: – pedagogika zabawy, ruchu , 
• metoda projektów, drama, wystawa (ekspozycja), pokaz; 
Formy pracy: 
• praca indywidualna, 
• zabawa oraz inne rodzaje działalności dzieci pozwalające na rozwijanie własnej inicjatywy,
• czynności samoobsługowe dzieci (np. związane z utrzymaniem higieny osobistej, porządku w sali, 
szatni ) oraz prace użyteczne na rzecz przedszkola, domu itp., 
• spacery i wycieczki, 
• zajęcia organizowane przez nauczycielkę z całą grupą lub prowadzone w mniejszych zespołach, 
• udział w imprezach i uroczystościach organizowanych w przedszkolu i poza nim, 



• udział w konkursach, przeglądach, turniejach. 

6. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI, JAKO WYCHOWAWCÓW 

Przedszkole w równej mierze pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Naszym zadaniem 
jest zapewnienie dzieciom możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, 
przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. 
Osiągnięcie celów wychowania zawarte jest w następujących obszarach: 
• kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne 
funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych 
• kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci 
do utrzymania ładu i porządku,
• wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych 
• wychowanie do poszanowania roślin i zwierząt 
• wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne 

Zadania wychowawcze przedszkola: 
1. Zbadać oczekiwania rodziców w zakresie metod wychowawczych. 
2. Poznać i stosować metody skutecznego oddziaływania wychowawczego. 
3. Systematycznie przeprowadzać zajęcia profilaktyczno – edukacyjne uczące dzieci jak chronić się 
przed niebezpieczeństwem i radzić sobie w trudnych sytuacjach. 
4. Współdziałać z instytucjami oraz specjalistami w celu otoczenia opieką dzieci zaniedbane 
wychowawczo. 
5. Wspierać działania wychowawcze rodziców, integrować oddziaływania wychowawcze własne, 
rodziny, środowiska. 
6. Prowadzić dostosowane do możliwości dzieci formy zabaw wyrabiające asertywność, poczucie 
własnej wartości, umiejętności słuchania innych i skutecznej komunikacji międzyludzkiej. 
7. Stosować system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci. 
8. Uczyć tolerancji i akceptacji .

7. ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI 

Rodzina i przedszkole to dwa ważne środowiska wychowawcze dziecka mające decydujący wpływ na 
prawidłowy jego rozwój. Współdziałanie nauczycieli i rodziców jest jednym z istotnych czynników 
prawidłowego procesu wychowawczego. Wpływa zarówno na postępy dzieci w nauce, jak i w 
zachowaniu. Daje też szansę ciągłego doskonalenia się nauczycieli i rodziców jako wychowawców 
odpowiedzialnych za wszechstronny  rozwój dzieci. Skuteczność tego oddziaływania uwarunkowana 
jest wzajemnym i ścisłym współdziałaniem. Dlatego nauczyciele  dążą do ujednolicenia oddziaływań 
dydaktyczno – wychowawczych na płaszczyźnie przedszkole-dom oraz do pełnej współpracy rodziców 
z placówką. 
Zakres tej współpracy obejmuje: 
1. Udzielanie pełnej i wyczerpującej informacji na temat zachowania dziecka, jego postępów. 
2. Zaznajomienie rodziców z dokumentami regulującymi pracę przedszkola, a w szczególności ze 
statutem przedszkola, programem wychowawczo - profilaktycznym. 
3. Udział rodziców w różnego rodzaju formach działalności placówki (uroczystości organizowane w 
przedszkolu, zajęcia pokazowe, i inne spotkania) . 

Formy współpracy z rodzicami: 
• zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców, 
• zebrania grupowe, 
• konsultacje indywidualne, 
• spotkania okolicznościowe, 
• organizacja dni /zajęć otwartych dla rodziców/dni adaptacyjnych, 
• uroczystości, 



• prelekcje, pogadanki, 
• prowadzenie kącika dla rodziców (pedagogizacja rodziców), 
• kontakty telefoniczne i mailowe, 
• kontakty miedzy rodzicami,  plany współpracy z rodzicami, 
• program wychowawczo-profilaktyczny,
• tablice informacyjne dla rodziców, 
• strona internetowa przedszkola, 
• włączenie rodziców do organizacji imprez  przedszkolnych, 
• angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola. 

8. PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA. 

W naszym przedszkolu dziecko ma prawo do: 
1. Zaspokajania potrzeb rozwojowych, a szczególnie potrzeby bezpieczeństwa i akceptacji; 
2. Zdrowego jedzenia; 
3. Zaspokojenia ciekawości i poznania otaczającej go rzeczywistości; 
4. Badania, odkrywania; 
5. Kontaktu i zabawy z innymi, wyboru towarzyszy zabaw; 
6. Rozwijania swoich zainteresowań i własnych możliwości twórczych; 
7. Decydowania i dokonywania wyborów wyrażania własnego zdania;
8. Poznania, nazywania i wyrażania własnych emocji; 
9. Zrozumiałego dla siebie systemu wyróżnień, nagród i logicznych konsekwencji. 

W naszym przedszkolu dziecko ma obowiązek: 
1. Przestrzegać zasad i norm współżycia w grupie; 
2. Nie oddalać się od grupy bez pozwolenia osoby dorosłej; 
3. Zgłaszać swoje problemy zdrowotne; 
4. Nie przeszkadzać innym w zabawie, gdy sam nie ma na nią ochoty; 
5. Po skończonej zabawie posprzątać miejsce zabawy; 
6. Umieć dzielić się z kolegami  zabawkami; 
7. Szanować prawo do zabawy wszystkich kolegów; 
8. Zachowywać zasady bezpieczeństwa podczas zabawy; 
9. Nie przeszkadzać innym;
10. Poprawnie zachowywać się w miejscach publicznych 

9 . ZASADY ZACHOWAŃ OBOWIĄZUJĄCYCH W PRZEDSZKOLU 
CHCEMY NIE MOŻEMY 
- Szanować kolegów - Bić, popychać, wyrządzać krzywdy innym 
- Być kochanym i umieć kochać - Przezywać innych 
- Pomagać sobie wzajemnie - Wyśmiewać się z innych, 
- Być uprzejmym i uczciwym - Przeszkadzać innym w zabawie i pracy 
- Bawić się zgodnie, - Niszczyć pracy innych 
- Szanować własność innych - Zabierać cudzej własności bez pytania 
- Pytać o zgodzę dorosłych i kolegów - Oszukiwać 
- Słuchać poleceń dorosłych - Krzyczeć, hałasować 
- Dbać o czystość i porządek - Biegać w sali zajęć 
- Szanować pracę innych 
-Okazywać, co myślimy i czujemy
- Być czystym i schludnym

- Nie niszczyć zabawek i innych 
przedmiotów
- Mówić brzydkich słów

- Bawić się bezpiecznie - Bawić się niebezpiecznymi przedmiotami 

- Zdrowo się odżywiać - Bawić się niebezpiecznymi przedmiotami 



10. STOSOWANE NAGRODY 
Dzieci potrzebują precyzyjnego określenia, co jest dozwolone, a czego nie wolno. Opracowując 
„Kodeks zachowań ” musimy zarówno wspierać i motywować je do przestrzegania obowiązujących 
norm i zasad, jak również konsekwentnie egzekwować. Skutecznym środkiem wychowania są nagrody 
i pochwały. Mają one wartość zachęcającą do pracy dla każdego człowieka, a tym bardziej dla dziecka. 
Nagradzamy za : 
• Stosowanie ustalonych zasad i umów. 
• Wysiłek włożony w wykonaną pracę. 
• Wywiązanie się z podjętych obowiązków. 
• Bezinteresowną pomoc innym. 
• Aktywny udział w pracach na rzecz grupy i przedszkola. 

•Nagradzanie uznaniem, pochwałą, uściskiem dłoni; 

• Nagradzanie poprzez sprawianie przyjemności dziecku przez nauczyciela lub kolegów w 
kontaktach indywidualnych lub na forum całej grupy; 

• Obdarzanie dziecka szczególnym zaufaniem, np. poprzez zwiększanie zakresu jego 
samodzielności; 

•Przywilej wykonywania prostych czynności wskazanych przez nauczyciela, obowiązków wobec 
grupy rówieśniczej realizowanych np. poprzez formę dyżurów; 

•Atrakcyjne spędzanie czasu, atrakcyjna zabawa w grupie wg pomysłu dzieci; 

• Drobne nagrody, elementy uznania; 

•Wywieszenie pracy dziecka w eksponowanym miejscu, 

• Pochwała przed rodzicem bądź dyrektorem przedszkola 
Po ustaleniu norm postępowania należy również ustalić konsekwencje za brak podporządkowania 
się im. 
11 . KONSEKWENCJE NIEPRZESTRZEGANIA OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD ZACHOWAŃ 

• Upomnienie słowne indywidualne - tłumaczenie, wyjaśnianie powodów, dla których dane 
zachowanie jest niewłaściwe

• Upomnienie słowne wobec grupy - wyrażanie przez nauczyciela smutku i zawodu z powodu 
zachowania dziecka; 

• Poinformowanie rodziców o przewinieniu - przekazanie informacji o niepożądanym zachowaniu 
rodzicom przez dziecko. 

• Odsunięcie od zabawy - chwilowe wykluczenie dziecka z zabawy, w celu przemyślenia swojego 
zachowania – „krzeseło, kącik ciszy” :(

• Zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji. 

• Rozmowa z dyrektorem -  ukazywanie następstw zachowań, tłumaczenie ich dziecku, w celu 
skłonienia go do autorefleksji; 

12.EFEKTY

•Radzi sobie z własnymi emocjami, właściwie reaguje na przejawy emocji u innych;  Zna swoje 
upodobania, zainteresowania, poszukuje różnych form aktywności; 

• Potrafi wyrazić słowami swój problem oraz samodzielnie lub z pomocą nauczyciela zdecydować, 
jak go rozwiązać; 



• Wyraża się w jasny i zrozumiały dla otoczenia sposób i potrafi wysłuchać wypowiedzi innych; 

• Współdziała w zespole podczas zabaw i prac porządkowych; 

• Potrafi wykorzystać swoją wiedzę w zaspokajaniu aktywności poznawczej i rozwoju swoich 
zainteresowań; 

• Współdziała z dorosłymi w opiekowaniu się młodszymi dziećmi; 

• Próbuje samodzielnie rozwiązywać konflikty zgodnie z ustalonymi normami postępowania; 

• Rozumie wartość koleżeństwa, dobroci, uczciwości, obowiązkowości; 

• Przeciwstawia się objawom samolubstwa, przezywania bądź dokuczania; 
 Jest świadome niebezpieczeństw związanych z uzależnieniami; 

•Wie, co sprzyja uzależnieniu człowieka (alkohol, papierosy, komputer, telewizja, narkotyki). 

TREŚCI  PROGRAMU  WYCHOWAWCZEGO 

1.Umiem funkcjonować w grupie.

2.Jestem dobrym kolegą.

3.Dbam o swoje bezpieczeństwo.

4.Jestem kulturalny.

5.Szanuję swoją rodzinę.

6.Jestem dobrym Polakiem.

7.Dbam o swoje zdrowie.

14. EWALUACJA PROGRAMU 

Ewaluacji programu wychowawczo - profilaktycznego dokonuje się na radzie pedagogicznej 
podsumowującej rok szkolny. 

1. Ustalenie kluczowych pytań w sprawie ewaluacji, np.: 

• W jakim stopniu nauczyciele, rodzice poznali ogólne założenia programu wychowawczo 
profilaktycznego przedszkola? 

• Czy założone cele programu są realizowane? 

• W jaki sposób realizuje się cele programu? 

• Czy program uwzględnia wszechstronny rozwój dziecka ? 

2.Ustalenie metod ewaluacji i ich opracowania np.:

>  ankiety, obserwacja zajęć, rozmowy z rodzicami. 
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                                                                                                                                                   Zał. nr 1. 

               ANKIETA DLA RODZICÓW: 
Szanowni Państwo , pragniemy  pozyskać informację  na temat programu 
wychowawczo-profilaktycznego  realizowanego w naszym przedszkolu.  Państwa 
odpowiedzi będą cenną wskazówką  do dalszej pracy.  Proszę zaznaczyć wybraną 
odpowiedź! 1.Czy program wychowawczo-profilaktyczny  przedszkola spełnia Państwa oczekiwania?                TAK                                            NIE                                                             TRUDNO POWIEDZIEĆJeśli nie, to dlaczego: ……………………………………………………………………………………………………2.Do kogo zwrócilibyście się Państwo w razie problemów z dzieckiem?

Nauczyciel,
Dyrektor,
Poradnia psychologiczno - pedagogiczna ,
Inne……………………………………………………………………………………………………….1.Czy współpraca przedszkola ze środowiskiem rodzinnym spełnia Państwa oczekiwania?                 TAK                                         NIE             Jeśli tak, to dlaczego………………………………………………………………………………………….             Jeśli nie, to dlaczego………………………………………………………………………………………….2.Czy zdaniem Państwa przedszkole kształtuje w dziecku:
Poczucie sprawiedliwości                                              TAK       NIE
Wpaja szacunek dla ludzi i prawdy                             TAK       NIE
Uczy rozróżniania  dobra od zła                                   TAK       NIE1.Jakie cele wychowawcze powinno realizować przedszkole?.............……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………...
2.Jakie formy powinna  przyjmować współpraca miedzy szkołą a rodzicami w zakresie wychowania?…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….3.Czy według  Państwa  stosowany w przedszkolu system motywacyjny  przynosi oczekiwane rezultaty?                    TAK                                                     NIE                                      NIE  MAM  ZDANIAJeśli tak, to co uległo zmianie w zachowaniu dziecka?  :……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………



                                                                                                                   Dziękujemy za wypełnienie ankiety!
                                                                                                                                         Zał. nr 2 

                               ANKIETA DLA NAUCZYCIELI:

Celem ankiety jest dokonanie ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego 
realizowanego w przedszkolu. Uzyskane  informacje posłużą planowaniu dalszej pracy 
wychowawczej.1.Czy zna Pani program wychowawczo-profilakyczy  przedszkola?TAK                                  NIE                                 SŁABO2.Który z elementów programu wychowawczo-profialktycznego  uważa Pani za najistotniejszy? Dlaczego ?……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3.Które z zadań są najtrudniejsze w realizacji? Dlaczego ?……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...4.Czy realizacja programu przynosi efekty wychowawczo-profilaktyczne ?                                    TAK                                                                     NIE     DLACZEGO TAK?..............................................................................................................................................................     DLACZEGO NIE?...............................................................................................................................................................5.Jakie metody wychowawcze uważa Pani za najbardziej skuteczne i dlaczego ?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6.Czy systematycznie Pani dokonuje analizy oddziaływań wychowawczych, profilaktycznych  i ich skuteczności ( w jaki sposób ) ?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7.Jakie  zadania wychowawczo-profilaktyczne  realizuje Pani  wspólnie z rodzicami?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                   Dziękujemy za wypełnienie ankiety.                                                                                                  



                                         UCHWAŁA NR 3/17  
Rady Pedagogicznej  Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Doroty Gellner

w Lipnie 
z dnia 15 września 2017 r.

w sprawie  programu wychowawczo-profilaktycznego 
        

Na podstawie art. 73 ust. 1 w związku z art. 84 ust. 2 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) oraz pkt 6 Regulaminu rady pedagogicznej uchwala się, co 

następuje:

§ 1
Przyjmuje się projekt  przedszkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego na rok  szkolny 

2017/2018 , celem przedłożenia radzie rodziców.

§ 2
Projekt programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły na rok  2017/2018  stanowi załącznik do 

niniejszej uchwały.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

          Krystyna Smolińska 



UCHWAŁA NR 1/17
Rady Rodziców   Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Doroty Gellner

w Lipnie 
z dnia 25 września 2017 r. 
w sprawie przedszkolnego 

programu wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny 2017/2018

Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 1 Ustawy Prawo  Oświatowe  Rada Rodziców, w porozumieniu z 
Radą Pedagogiczną, postanawia

                                                                   § 1

Uchwalić Program Wychowawczo-Profilaktyczny obejmujący treści i działania o charakterze
wychowawczym i profilaktycznym skierowany do dzieci , dostosowany do ich potrzeb
rozwojowych oraz potrzeb środowiska lokalnego; Program znajduje się w dokumentacji
przedszkola  i jest opublikowany na stronie internetowej Przedszkola.
                                                                 § 2

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Przedszkola  Miejskiego  nr 3 w Lipnie  będzie 
realizowany w roku szkolnym 2017/2018.
                                                                 § 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Przedszkola .
                                                                 § 5

                                    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                        Przewodniczący Rady Rodziców
                                                                                                                                Piotr  Czajkowski  





                                     


