
1 

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY 

PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 442, ul. św. J. Odrowąża 23 w Warszawie. 

 

Motto: „Każde dziecko może odnieść sukces, jeśli tylko na to dostanie szansę” 
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II. Wartości wybranie przez społeczność przedszkolną. 
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IV. Akty prawne. 

V. Wizja p r z e d s z k o l a .  

VI. Misja przedszkola. 

VII. Cel ogólny i cele szczegółowe programu wychowawczo-profilaktycznego. 

VIII. Sylwetka absolwenta przedszkola – jakim człowiekiem ma być nasz absolwent? 

IX. Strategia wychowawczo-profilaktyczna przedszkola. 

X. Ceremoniał i tradycje przedszkolne. 

XI. Tryb postępowania w trudnych sytuacjach. 

XII. Uchwalenie programu wychowawczo-profilaktycznego przedszkola. 
XIII. Plan działań wychowawczo-profilaktycznych w przedszkolu. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

I WSTĘP DO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO PRZEDSZKOLA. 
 

Nowy rok szkolny to szczególny czas dbania o bezpieczeństwo własne i innych. Pandemia 
Covid-19 wymaga od dzieci, rodziców i pracowników przedszkola zadbania o przestrzeganie 
procedur bezpieczeństwa. To również dobry czas na realizację podstawy programowej oraz 
odpowiedzialności za siebie nawzajem. Nie tylko chodzi tu o nasze zdrowie, ale również wszelkie 
zachowania społeczne w przedszkolu  i poza nim. Zadaniem dla wszystkich realizujących program 
profilaktyczno-wychowawczy, będzie umiejętne motywowanie się do systematycznej pracy oraz 
doskonalenie umiejętności naszych wychowanków. 

Pierwszymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice. Nauczyciele wspomagają wszechstronny 
i harmonijny rozwój podopiecznych, a dzieci akceptują siebie i są otwarte na potrzeby drugiego 
człowieka, żyją nie tylko z drugim, ale i dla drugich. 

Wychowanie to „wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, 
intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania 
z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży” (art. 1 pkt 3 Ustawy Prawo oświatowe). 
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Profilaktyka to proces wspomagania dziecka w radzeniu sobie z trudnościami, zagrażającymi 
prawidłowemu rozwojowi i jest to nauka zdrowego stylu życiu. 

Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość 
z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie 
wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w które zapisane jest 
doświadczenie. 

Program wychowawczo - profilaktyczny jest nieodłącznym elementem Statutu Przedszkola, 
dostosowany jest do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego 
i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym. 

Chcemy, aby nasze przedszkole było bezpieczne,  panował w nim klimat sprzyjający pracy 
dzieci i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi absolwenci byli kulturalni, odpowiedzialni, 
komunikatywni, kreatywni i empatyczni, aby panowało poczucie przynależności do grupy, którą łączą 
więzi koleżeństwa i przyjaźni. Program przeznaczony jest do realizacji przez nauczycieli realizujących 
program wychowania przedszkolnego oraz specjalistów prowadzących zajęcia z pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej i realizujących zajęcia rewalidacyjne. Program  jest adresowany do 
całego personelu przedszkola (pracownicy administracji i obsługi). Program wychowawczo- 
profilaktyczny będzie realizowany we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.  

 

 

Charakterystyka przedszkola 

Przedszkole Integracyjne to miejsce wyjątkowe – najbardziej wyjątkowe, jednak jest tam 
dziecko. 

- Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 442 zostało założone w 2021 r. oraz 
dostosowane do osób niepełnosprawnych. 

- Przedszkole jest wielodziałowe (4 oddziały) dla dzieci w wieku 3 do 5 lat. 

- Przedszkole mieści się w wolnostojącym budynku o nowoczesnej architekturze w sąsiedztwie 
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 

- Sale przedszkolne mają bezpośredni dostęp na wewnętrzne patio, zaplanowano też 
ogrodzony plac zabaw. 

- Nazwy grup związane z kolorami sal: zielona, niebieska, żółta i pomarańczowa. 

- Najnowsze rozwiązania architektoniczne: ogrzewanie podłogowe, sale akustyczne – panele 
akustyczne sufitu, rozsuwane ściany sal, oznakowanie świetlne sal – znak świetlny „chmurki”, 
konsekwencja kolorystyczna sal utrzymana we wszystkich pomieszczeniach,  szatnia i korytarze, 
wejście na patio wewnętrzne, windy do rozwożenia posiłków. 
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Przystosowanie placówki dla dzieci niepełnosprawnych 

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

- podjazd przy wejściu dla dzieci lub rodziców poruszających się na wózku inwalidzkim, 

- jednopoziomowe usytuowanie sal i pomieszczeń dla dzieci, 

- sale znajdują się w ciągu architektonicznym w promenadzie co ułatwia przemieszczanie się       
niepełnosprawnym, 

- łazienki dostosowane są do potrzeb dzieci niepełnosprawnych (uchwyty, dostęp do urządzeń  
sanitarnych), 

- oznakowanie sal ułatwiające poruszanie się po obiekcie,  

- duże okna (szyby antywłamaniowe), pomieszczenia bardzo dobrze doświetlone,  

- gabinety terapeutyczne,  

- strona internetowa spełniająca zasady dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej 
dla osób ze specyficznymi potrzebami. 

 

 

             I  WARTOŚCI WYBRANE PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ PRZEDSZKOLNĄ. 
 

Ustalenie wartości uznawanych przez społeczność przedszkolną. 

Wybór z listy wartości (rodzice i nauczyciele): 

 

 

• Wywiązywanie się z obowiązków. 

• Postępowanie zgodne z dobrem społeczności przedszkolnej. 

• Dbałość o honor i tradycje przedszkola. 

• Dbałość o piękno mowy ojczystej. 

• Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób. 

• Godne i kulturalne zachowanie się w przedszkolu i poza nim. 

• Okazywanie szacunku innym osobom. 

• Poszanowanie wartości i godności ludzkiej. 

• Uczciwość, szczerość, wiarygodność. 

• Rzetelność i odpowiedzialność, sumienność. 

• Prawdomówność. 

• Sprawiedliwość 

• Ogólnoludzkie normy i wartości religijne. 

• Kierowanie się własnym sumieniem. 

• Pomoc potrzebującym. 

• Zapobieganie dyskryminacji. 

• Kreatywność. 
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II  DIAGNOZA 

 

 Program wychowawczo – profilaktyczny został opracowany na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa oświatowego, analizy aktualnej sytuacji epidemicznej, sytuacji wychowawczej 
przedszkola, diagnozy potrzeb środowiska szkolnego oraz aktualnej diagnozy w zakresie 
występujących w środowisku szkolnym czynników ryzyka oraz czynników chroniących, dotyczących 
dzieci, rodziców, nauczycieli, wychowawców i innych pracowników przedszkola.  

Diagnozę potrzeb środowiska szkolnego oraz diagnozę czynników chroniących i czynników ryzyka 
przeprowadzono na podstawie analizy: 

• dokumentacji (teczki indywidualne, dzienniki, analizę sytuacji wychowawczej grup,  
zachowania dzieci w sytuacjach trudnych , analiza środowiska wychowawczego rodzin dzieci 
rozmów indywidualnych z dziećmi, nauczycielami i rodzicami; 

• potrzeb rodziców; 

• potrzeb nauczycieli; 

• wyniki badań ankiet ankietowych przeprowadzonych w przedszkolu między 01.03 a 
30.08.2021  

 
Przeprowadzona analiza sytuacji wychowawczej pozwoliła wyodrębnić czynniki ryzyka i czynniki 
chroniące występujące w środowisku lokalnym. Stanowiły one ważną podstawę przy 
projektowaniu działań zapobiegawczych.  
Jednocześnie zidentyfikowano oczekiwani  rodziców i nauczycieli, co pozwoliło na sformułowanie 

potrzeb i priorytetów w działalności wychowawczej i profilaktycznej przedszkola. 

Czynniki ryzyka: 

• Skutki psychospołeczne pandemii koronawirusa Covid-19:  
syndrom PTSD 
depresja 
przygnębienie 
zaburzone poczucie bezpieczeństwa 

• trudności z samokontrolą, w szczególności problemy z wyrażaniem złości w sposób społecznie 
akceptowany 

• wulgaryzmy, przezywanie, wyśmiewanie  

• trudności w umiejętności rozwiązywania konfliktów 

• nadmierne korzystanie z Internetu, gier komputerowych, telewizji 

• trudne sytuacje rodzinne, konflikty okołorozwodowe 

• trudne sytuacje rodzinne będące skutkiem przymusowej izolacji społecznej 

• samotne rodzicielstwo 
 
Czynniki chroniące: 

• dobra atmosfera w przedszkolu 

• dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie 

• „małe przedszkole” – brak anonimowości w przedszkolu 

• sukcesy dzieci 

• działania integrujące w przedszkolu  

• dobra współpraca ze środowiskiem rodzinnym 

• silna więź emocjonalna dziecka z rodzicami 

• zdecydowany brak akceptacji dla przemocy 
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• współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną 

• obecność w przedszkolu specjalistów (terapeuta pedagogiczny, pedagog, logopeda, psycholog) 

• wypracowane procedury bezpieczeństwa 
 

 
III AKTY PRAWNE 

 

 1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997r. ; nr 78; poz. 483) 

2. Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 20 listopada 1989 r. 
(Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526) 

 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59) 

5. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1189) 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 
w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2016r., poz. 895) 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. 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. z 2017r., poz. 356) 

9. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2005r. Nr 179, poz. 1485 
z późniejszymi zmianami: Dz. U. z 2006r. Nr 7 poz. 47 i 48; Dz. U. z 2006r Nr 66 poz. 469; Nr 120 poz. 
826) 

10. 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. z 2015r., poz. 1249) 

11. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 
r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.1231; Dz. U. z 2007r.Nr 70, poz. 473) 

12. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 23 lipca 2008r. (Dz. U. z 2008r. 
Nr 180 poz. 1108). Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 

1994 r. (Dz.U. Nr 111, poz. 535; z późniejszymi zmianami - Dz.U. Nr 113, poz. 731 z 1997 r., Dz.U. 
Nr 141, poz. 1183 z 2005 r.) 

13. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 
9 listopada 1995 r. (tekst jednolity: Dz.U. Nr 10. z 1996 r., poz. 55 z późniejszymi zmianami; tekst 
jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 957) 

14. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 180,oz. 1493) 

15. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 z późniejszymi zmianami) 
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16. Narodowy Program Zdrowia (NPZ) na lata 2016 – 2020 w zakresie celu operacyjnego nr 2 
„Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, 
uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi”, w którym się mieszczą: 
Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Krajowy Program Profilaktyki Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

17. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 2 lipca br. dla przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych, 

18. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 
roku 

17. Statut szkoły 

18. rozporządzenie MEiN z 17 sierpnia 2021. 

 
                                                                V  WIZJA PRZEDSZKOLA 

 

Jesteśmy publicznym Przedszkolem z Oddziałami Integracyjnymi działającym na rzecz kształcenia i 
wychowania dzieci.  

Zgodnie z tym, nasz główny cel to kształcenie i wychowanie w duchu DOBRA, PIĘKNA I PRAWDY. 

Kierunki rozwoju – wizja  

- Kierunki pracy dydaktyczno-wychowawczej: 

* stwarzanie warunków do twórczego rozwoju 

* promowanie działań twórczych  w sferze plastycznej, muzycznej, konstrukcyjnej i teatralnej 

* rozwijanie dziecięcych pasji. 

Przedszkole realizuje bogaty program edukacyjny i programy własne, artystyczne oraz terapeutyczne 
preferując działalność terapeutyczno – artystyczną, ekologiczną w oparciu o najnowsze technologie 
informatyczne.  

Nasi wychowankowie to przyszli ludzie kultury, nauki, sztuki, biznesu, dyplomaci, ludzie wartościowi 
żyjący z pasją.  

Jesteśmy bezpieczną i przyjazną dla dzieci placówką, w której: 

• wyrównujemy szanse edukacyjne poprzez indywidualizację procesu 
nauczania i wychowania; 

• stosujemy skuteczne metody pracy dydaktycznej z wykorzystaniem ich 
różnorodnych form (metody aktywne, projekty, eksperymenty); 

• zapewniamy wszechstronny rozwój d z i e c k a  pełnosprawnego i 
niepełnosprawnego; 

• wspieramy dzieci  w rozpoznawaniu predyspozycji i uzdolnień, 
udzielamy wskazówek co ich dalszej edukacji  

• kształtujemy pozytywne postawy społeczne i przygotowujemy uczniów 
do pełnienia różnych ról społecznych; 

• tworzymy życzliwy i przyjazny klimat; 

• zapewniamy dzieciom poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego. 
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                                                                           VI MISJA PRZEDSZKOLA 

Misja – jesteśmy przedszkolem integracyjnym – artystycznym nastawionym na twórczy rozwój  dziecka. 

 

Efekt działań edukacyjnych – dziecko otwarte, tolerancyjne, twórcze, wrażliwe na piękno języka  
ojczystego i przyrodę oraz bezpieczne w świecie rzeczywistym i wirtualnym. 

 

W przedszkolu  przyjaznemu dziecku chcemy kształtować człowieka ciekawego świata, twórczego 
i odpowiedzialnego. 

Dzieci w  naszym przedszkolu mają możliwość rozwoju we wszystkich sferach osobowości. Przygotowują 
się do wypełniania obowiązków rodzinnych i społecznych w oparciu o zasady solidarności, demokracji, 
tolerancji i sprawiedliwości. Wartościami nadrzędnymi, przyjętymi w naszym przedszkolu są: szacunek do 
drugiego człowieka, odpowiedzialność za siebie i innych oraz tworzenie wspólnoty dzieci, nauczycieli 
i rodziców wynikającej ze współpracy i wzajemnego zaufania. 

 

 

 

VII  CEL OGÓLNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 
 

CEL OGÓLNY: 
Dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny dziecka, tak by 
w przyszłości mógł wypełniać obowiązki rodzinne i obywatelskie w oparciu o zasady solidarności, 
demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. 
 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU: 

• Promowanie zdrowego stylu życia (sfera fizyczna) 

• Wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka, stosownie do jego potrzeb i możliwości (sfera 
emocjonalna i psychiczna). Rozwijanie potencjału  oraz sfery poznawczej u dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi (realizacja orzeczeń) również w formie on-line. 

• Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i promowanie bezpiecznych zachowań (sfera 
społeczna) 

• Kształtowanie więzi z krajem ojczystym, poszanowanie dla dziedzictwa narodowego oraz innych 
kultur i tradycji (sfera aksjologiczna) 
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VIII SYLWETKA ABSOLWENTA 

1. Absolwent przedszkola jest przygotowany jest przygotowany do  funkcjonowania  w otaczającym 
go świecie. Łatwo nawiązuje kontakty, ma swój krąg przyjaciół. Odnosi się z szacunkiem do innych 
ludzi. 

2. Jest samodzielny. Orientuje się w otaczającym świecie. Potrafi stawiać sobie cele dotyczące siebie 
i najbliższych, i je realizować. Korzysta z pomocą dorosłych z różnych źródeł wiedzy 

3. Jest ciekawy świata, ale też krytyczny. Z pewnym dystansem podchodzi do uzyskanych informacji, 
weryfikuje je, w oparciu o alternatywne źródła wiedzy. Odróżnia fikcje od świata realnego. 

4. Jest otwarty. Dobrze współpracuje w grupie; potrafi dyskutować dostosowując się 
do obowiązującej formy dyskusji, umie podporządkować się woli większości.  

5. Jest odpowiedzialny. Zdaje sobie sprawę z możliwości następstw różnych działań. Potrafi przyznać 
się do błędu i gotów jest ponosić odpowiedzialność za swoje postępowanie oraz swoje decyzje. 
W swym działaniu zwraca uwagę na względy bezpieczeństwa. W działaniach zbiorowych wykazuje 
poczucie współodpowiedzialności za efekty pracy w grupie.  

6. Jest rozważny. Potrafi przewidywać zagrożenia także w sytuacjach nowych i modyfikuje swoje 
zachowanie w ich przewidywaniu.  

7. Zachowuje się zgodnie z obowiązującymi zasadami. Rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o 
system wartości własny i obowiązujący w jego otoczeniu. Umie stopniować oceny moralne . 

 8. Jest tolerancyjny. Ze zrozumieniem traktuje różnice wynikające z niejednakowych możliwości, 
motywacji oraz odmienności kulturowej różnych ludzi 

 

 

IX  STRATEGIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNA PRZEDSZKOLA  

 
 

 

STRATEGIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNA SZKOŁY I PLACÓWKI 
 

Czynniki ryzyka 
wynikające z analizy 
ankiet 
przeprowadzonych 
wśród rodziców w 
ramach ewaluacji ( II 
semestr 2020/2021) 

 
 
Rekomendacje 

Czynniki chroniące 
wynikające z analizy 
ankiet 
przeprowadzonej 
wśród rodziców 

 
 
Rekomendacje 

Czynnik ryzyka: 
ograniczenie pobytu 
rodziców na terenie 
przedszkola zgodnie z 
MEN, GIS i BE.  

Dostarczenie rodzicom, 
nauczycielom oraz 
innym pracownikom 
p r z e d s z k o l a  

a k t u a l n y c h  
informacji p r z e z  
d o s t ę p n e  
k o m u n i k a t o r y  
t a k i e  j a k :  s t r o n a  

Czynniki chroniące: 
usprawnianie 
komunikacji 
interpersonalnej, 
rozbudowanie strony 
internetowej, 
umieszczanie 
informacji o życiu 
przedszkola w 

Wzbogacanie 
zaplecza 
technicznego, 
wyposażenie każdej 
z sal w laptopy. 
Poznawanie i 
korzystanie z 
aplikacji  Microsoft 
Teams. 
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p r z e d s z k o l a ,  e -
m a i l ,  
t e l e f o n i c z n e ,  
g a b l o t a .  

 

 

aktualnościach na 
stronie internetowej, 
korespondencja e-
mail. 
 
 

  

 

 

 

 

X. CEREMONIAŁ I TRADYCJE PREDSZKOLNE 
 

 

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 442 ma swojego honorowego patrona artystycznego – 

 p. Alicję Patey- Grabowską, logo i hymn przedszkola pt.: „Dziecko i słońce”, autor: p. Alicja Patey-
Grabowska. 

 

Stałe imprezy przedszkolne. 

Harmonogram uroczystości oraz ich realizacja w zależności od sytuacji pandemicznej (Covid 19): 

 

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 

Pierwszy dzień jesieni 

Dzień zwierząt 

Dzień Nauczyciela 

Pasowanie na przedszkolaka 

 Święto postaci z Bajek 

Obchody Dnia Niepodległości 

 Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka 

 Światowy Dzień Pluszowego Misia 

 Spotkanie z Mikołajem 

 Świąteczne warsztaty muzyczne 

 Uroczysty, świąteczny obiad  

Dzień Kubusia Puchatka 

 Dzień Babci i Dziadka  

 Bal karnawałowy  
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Dzień życzliwości w przedszkolu 

Szpital Pluszaka – warsztaty z ratownikiem medycznym 

 Żegnaj zimo – witaj wiosno. Zabawy z Marzanną w ogrodzie przedszkolnym 

 Wielkanocne warsztaty plastyczne 

 Uroczysty, wielkanocny obiad 

 Światowy dzień książki  

  Dzień Ziemi   

Tydzień Czytania Dzieciom 

 Dzień optymizmu 

 Dzień Praw Zwierząt 

 Dzień Rodziny (Dzień Mamy i Taty) 

 Uroczyste zakończenie roku szkolnego (czerwiec) 

uroczyste zakończenie roku szkolnego gr. I 

uroczyste zakończenie roku gr. II 

 uroczyste zakończenie roku szkolnego gr.  III 

 uroczyste zakończenie roku szkolnego gr. IV 

 Powitanie lata. 

 

 
 

XI TRYB POSTĘPOWANIA W TRUDNYCH SYTUACJACH 

 

W  Przedszkolu nr 442 obowiązuje tryb postępowania w sytuacjach trudnych określony w 
procedurach reagowania i interwencji. Procedury: 

1. Procedura postępowania w sytuacjach kryzysowych 

2. Procedura bezpieczeństwa Covid 19 

3. Instrukcja BHP przeciwpożarowa 

4. Instrukcja BHP gastronomii HACCP  

 

 

 

 

XII UCHWALENIE PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY I PLACÓWKI 

 

Uchwalenie programu wychowawczo- profilaktycznego następuje przez Radę Pedagogiczną i Radę 
Rodziców (Ustawa Prawo Oświatowe Art. 26. 3.) 
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XIII PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH 

 

 

Zadania Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni 

 Sfera fizyczna 

PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA 

Zapoznanie z 
podstawowymi zasadami 
dbałości o zdrowie 
własne i innych oraz 
higienę ciała i umysłu. 
Szczególne zwrócenie 
uwagi na zalecenia 
i wytyczne w związku 
z epidemią COVID-19. 

Prowadzenie zajęć z nauczycielem. 
Realizacja podstawy programowej: 
Realizacja bloków tematycznych: 
Jestem bezpieczny 
Coraz zimnej 
Sport to zdrowie 
Dbam o zdrowie 
 

 
 
cały rok 

 
nauczyciele  

Stałe monitorowanie sytuacji 
zdrowotnej dzieci w związku 
z epidemią COVID-19. Stosowanie 
zaleceń epidemicznych GIS, MEN, 
MZ. Pomiary temperatury ciała u 
uczniów, systematyczna 
dezynfekcja sal i pomieszczeń, 
przestrzeganie przepisów (noszenie 
maseczek, dystans społeczny, 
ochraniacze). 
W razie potrzeby, przejście w tryb 
edukacji zdalnej. 
Bieżące informowanie rodziców 
o sytuacji epidemicznej w szkole 
oraz wytycznych w tym zakresie. 
 
 

według aktualnych 
wytycznych 
rządowych 

Wszyscy pracownicy 
przedszkola. 

Zapoznanie z zasadami 
zdrowego, racjonalnego 
odżywiania się. 

 
Zajęcia z nauczycielem o tematyce 
zdrowego żywienia . 
Realizacja podstawy programowej 

Cały rok nauczyciele 

Warsztaty kulinarne kształtujące 
zdrowe nawyki żywieniowe 
zapobiegające  nadwadze oraz 
chorobom cywilizacyjnym. 
 

Cały rok – jeden raz 
w miesiącu 

Organizatorzy warsztatów 

Kształtowanie postawy 
dbałości o  własne zdrowie, 
nauka racjonalnego i 
aktywnego spędzania czasu 

Zajęcia z nauczycielem w ramach 
programu „Na sportowo jest 
zdrowo”. Kształtowanie nawyku 
aktywności    psychoruchowej i jej 

Cały rok Nauczyciele,  
Nauczyciel korektywy 
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wolnego. wpływu na rozwój i zdrowie 
człowieka. 
 

   

.    
 

   

  
 

 

   

   

   

Kształtowanie świadomości 
o roli rozwijania  
zainteresowań i uzdolnień 
jako skutecznego sposobu 
dbania o zdrowie fizyczne i 
psychiczne. 

Udział dzieci w zajęciach korektywy 
oraz realizacja podstawy 
programowej  

Cały rok Nauczyciele, 
Nauczyciel korektywy 

   

Upowszechnianie wiedzy 
prozdrowotnej  oraz 
kształtowanie właściwych 
postaw wobec zagrożeń 
środowiska. 

Pedagogizacja rodziców, 
zamieszczanie artykułów o 
tematyce prozdrowotnej. 

Cały rok Nauczyciele 

Realizacja podstawy programowej,  
Bloki tematyczne: 
Siły przyrody 
Cztery żywioły 
Tajemnice świata 
 

Cały rok Nauczyciele 
 

Udział w światowych akcjach 
ekologicznych – Sprzątanie Świata, 
Dzień Ziemi – sprzątanie placu 
zabaw. 
 

kwiecień 2022 Nauczyciele 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SFERA EMOCJONALNA 

Kształtowanie wytrwałości 
w działaniu i dążeniu do 
celu, umiejętności 
adekwatnego zachowania 
się w sytuacjach sukcesu i 

Udział w konkursach 
profilaktycznych. 
Warsztaty „Ja i moje emocje”, 
„Pozytywna dyscyplina” 
 

 
wg harmonogramu 

 
Nauczyciele, Fundacja „Ta 
szansa” 
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porażki. 
 

Zajęcia z psychologiem lub 
nauczycielem o tematyce: 
komunikacja interpersonalna. 
Warsztaty on- line dla rodziców 
„Pozytywna dyscyplina” 
 

Cały rok 
 

Psycholog, 
wychowawcy 
Fundacja „Ta szansa” 

Kształtowanie poczucia 
własnej wartości, 
świadomości mocnych stron, 
akceptacji ograniczeń i 
niedoskonałości. 
 

Zajęcia z nauczycielem 
psychologiem. 
Realizacja podstawy programowej: 
W przedszkolu 
Nasze przedszkole 
Jestem bezpieczny 
Pomocna dłoń 
Młodzi i starsi 
Rodzin razem się trzyma  
Moje hobby 
Ja i moi bliscy 
Święta, święta, biją dzwony 
 
 
Programy: 
„Mały miś w świecie wielkiej 
literatury” 
„Terapeutyczna rola poezji” 
„Na sportowo jest zdrowo” 
„Przedszkole talentów" 
 

Cały rok, 
według rozkładów 
zajęć 

Nauczyciel 

Sfera psychiczna  

WSPIERANIE INDYWIDUALNEGO ROZWOJU UCZNIA, STOSOWNIE DO JEGO POTRZEB I MOŻLIWOŚCI 

Zapoznanie z podstawowymi 
zasadami bezpieczeństwa, 
rozwijanie umiejętności 
reagowania w sytuacjach 
kryzysowych, niesienia 
pomocy poszkodowanym 

Zapoznanie dzieci z kodeksem 
przedszkolaka i egzekwowanie 
zasad panujących w przedszkolu. 
Realizacja podstawy programowej: 
W przedszkolu 
Nasze przedszkole 
Jestem bezpieczny 
 
Programy: 
„Mały miś w świecie wielkiej 
literatury” 
 
 
 
 
 

cały rok Nauczyciele 
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Realizacja podstawy 
programowej: 
Siły przyrody 
Cztery żywioły 
Kolorowe lato 
 
 

Według 
harmonogramy 

Nauczyciele 
 

Zapoznanie rodziców z procedurami 
obowiązującymi w szkole w 
sytuacjach zagrożenia i epidemii 
koronawirusa. 
Przeprowadzenie próbnej 
ewakuacji i alarmu 
przeciwpożarowego. 

I semestr Nauczyciele 
Dyrektor szkoły 
 

Prowadzenie zajęć z nauczycielem 
na temat zasad pierwszej pomocy. 
 

cały rok Nauczyciele 
ratownicy medyczni. 
 

Nauka numerów alarmowych 
oraz informacja o osobach i 
instytucjach, do których można 
zwrócić się o pomoc w sytuacjach 
zagrożenia i kryzysowych. 

cały rok Nauczyciele, 
psycholog 

Kształtowanie świadomości 
rodziców na temat 
uzależnień cyfrowych i 
zagrożeń z nimi związanych 

Zajęcia dla rodziców związane z 
tematyką uzależnień cyfrowych  
 

Cały rok Nauczyciele 
Psycholog,  

Kształtowanie 
umiejętności 
rozwiązywania 
konfliktów 

Prowadzenie zajęć nt. sposobów 
skutecznego radzenia sobie ze 
złością, nauka komunikacji 
interpersonalnej 

według rozkładów 
realizacji podstawy 
programowej. 
 

Nauczyciele 
psycholog 
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Budowanie atmosfery 
otwartości i tolerancji. 
Zapobieganie wzajemnej 
agresji i wulgaryzacji języka 
oraz mowie nienawiści.  

Tworzenie w przedszkolu 
atmosfery otwartości  dyskusji 
w relacjach z dziećmi, rodzicami, 
nauczycielami i całą społecznością 
szkolną. 
 
Program: 
„Terapeutyczna rola poezji” 
 
Realizacja podstawy programowej: 
Młodsi i starsi 
Z kulturą za pan brat 
Jestem kulturalny 
Ja i moi bliscy 
Książka -  mój przyjaciel 
Pomocna dłoń  

cały rok Wszyscy pracownicy 
przedszkola 

Sfera społeczna  

KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH I PROMOWANIE BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ 

Uwrażliwianie na różne 
obszary ludzkich problemów 
i potrzeb poprzez krzewienie 
potrzeby udzielania pomocy  

Prowadzenie zajęć 
z nauczycielem i pedagogiem 
propagujących idee 
wolontariatu 

 
według rozkładów 
zajęć  

Nauczyciel, pedagog 

Akcje charytatywne i wsparcie 
imprez i inicjatyw fundacji, 
stowarzyszeń – np. „Pola 
nadziei”, „ Piknik - Integracja 
środowiska lokalnego”.  

cały rok nauczyciele, 
dyrektor przedszkola 

Wsparcie Schroniska dla 
bezdomnych zwierząt w Radomiu: 
zbiórka karmy i innych artykułów 
dla zwierząt. 

Cały rok Nauczyciele 

Rozwijanie umiejętności 
komunikacyjnych, 
autoprezentacji, 
kompetencji społecznych. 
Wyrażanie własnych 
opinii, przekonań i 
poglądów w sposób 
szanujący innych. 

Programy: 
„Terapeutyczna rola poezji” 
„Mały miś w świecie wielkiej 
literatury” 
 
Realizacja podstawy programowej: 
Z kulturą za pan brat 
Jestem kulturalny 

według rozkładów 
zajęć  

Nauczyciel 
psycholog 

Udział w konkursach  o różnorodnej 
tematyce , imprezach i 
uroczystościach 

Cały rok Nauczyciele 
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Spotkania Rady Rodziców z Radą 
Pedagogiczną 

Według potrzeb Dyrektor 
Rada Pedagogiczna 
Rada Rodziców 
 

Odpowiedzialne 
budowanie relacji 
koleżeńskich, stosowanie 
się do obowiązujących 
reguł 

Realizacja podstawy programowej 
i programów przedszkolnych 
 
 

 
Cały rok 

Nauczyciele, 
psycholog 

Inspirowanie do 
aktywności twórczej i 
twórczego myślenia. 
Samorealizacja poprzez 
twórcze działanie.  
Kształtowanie postawy 
przedsiębiorczości. 

Udział dzieci w kołach 
zainteresowań i zajęciach 
dodatkowych: Plastyczne, 
sportowe, teatralnych.  
Realizacja podstawy programowej 
oraz kompetencji kluczowych. 
 

cały rok 
według potrzeb 

Nauczyciele 

Aktywny udział 
w uroczystościach szkolnych 
i konkursach: 

cały rok Nauczyciele wg 
harmonogramu 
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Strefa aksjologiczna  

Kultura, przekaz norm i wzorów zachowań, kształtowanie osobowości i tożsamości narodowej 

Kształtowanie pozytywnego 
stosunku do procesu 
kształcenia 

Realizacja podstawy 
programowej oraz programów i 
metod. 
 
Glottodydaktyka 
Metoda Krakowska 
Dziecięca matematyka Gruszczyk- 
Kolczyńskiej 
Sensoplastyka 
„Mały miś w świecie wielkiej 
literatury” 
„Mamo, tato – wolę wodę” 
„Na sportowo jest zdrowo” 
Warsztaty kulinarne 
Terapeutyczna rola poezji i 
literatury 
 
 

 
cały rok 

Dyrektor 
nauczyciel 

 

 

 

 

 

 

 


