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Naczelnym celem wychowania w Przedszkolu Publicznym Nr 6 w Rzeszowie                           

jest wychowanie dziecka świadomego swej roli w społeczeństwie, jednostki,                           

która szanuje własne zdanie i odrzuca negatywne formy postępowania. 

 

 

Zadania naszej placówki, jako środowiska wychowawczego, skupiają się wokół: 

 

 opieki wychowawców nad biologicznym i psychologicznym rozwojem 

wychowanków 

 ochrony wychowawczej nad działaniem wychowanka w życiu społeczności 

środowiskowej 

 przygotowanie wychowanka do samodzielnego życia, a w szczególności                         

do podjęcia roli ucznia 

 skoordynowania oddziaływań wychowawczych domu, przedszkola                            

i środowiska lokalnego 

 

 
Zadaniem nauczyciela wychowującego jest: 

 

 kreowanie sytuacji, w których dziecko aktywnie rozwinie wszystkie sfery 

swojej osobowości 

 kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie 

rówieśniczej i społecznej poprzez wspólną naukę i zabawę 

 budowanie obrazu własnej osoby 

 zaszczepienie postaw pozytywnego i zaangażowanego reagowania                          

w sytuacjach trudnych oraz właściwego sposobu wyrażania ocen i sądów 

aprobujących lub negujących różne zachowania swoje i innych 

 

 

„Szóstka” to przedszkole, którego społeczność stanowią wychowankowie, 

rodzice, nauczyciele i inni pracownicy placówki. Społeczność ta daje możliwość 

doświadczenia wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania, zaangażowania                     

w naukę, zabawę i pracę, chęci działania, kreatywnego myślenia, radości i humoru 

oraz entuzjazmu we własnej aktywności. 

 

Zawarte w programie wychowawczym treści wychowania stanowią spójny system 

wybranych fundamentalnych wartości, które zostały ujęte w określone zasady                          

wraz z ustalonymi przez nas normami postępowania dla dziecka i dorosłego. 

 

Nam, społeczności wychowującej przedszkolaków, wydają się one ważne                            

i potrzebne w procesie wychowania naszych dzieci. 



WARTOŚĆ ZASADA NORMY POSTĘPOWANIA: 

KULTURA BYCIA Bądź kulturalny 

 

 Używaj form grzecznościowych: „proszę”, „dziękuję”, 

„przepraszam”. 

 Stosuj zasadę: „Dziewczynka ma pierwszeństwo”. 

 Okazuj szacunek dorosłym (starszym osobom). 

 Bądź serdeczny dla innych (kolegów i dorosłych). 

 

BEZPIECZEŃSTWO Jesteś bezpieczny 

 

 Akceptujemy cię takiego, jakim jesteś. 

 Dziel się swoimi wątpliwościami. 

 Okazuj swoje uczucia innym. 

 Dostrzegaj sytuacje zagrażające bezpieczeństwu twojemu                           

i innych. 

 Powiedz, czego się boisz. 

 Zawsze będziesz wysłuchany. 

 Mów o swoich uczuciach (odczuciach). 
 

ZDROWIE Dbaj o zdrowie 

 

 Nie krzycz, mów umiarkowanym głosem. 

 Bierz udział w zabawach ruchowych, spacerach i wycieczkach 

(przebywaj na świeżym powietrzu). 

 Hartuj swój organizm. 

 Ubieraj się stosownie do pory roku.  

 Zjadaj przygotowane dla ciebie posiłki. 

 Myj ręce przed posiłkami i po wyjściu z ubikacji. 

 Zasłaniaj usta przy kichaniu i kasłaniu. 



 
WSPÓŁŻYCIE                  

W GRUPIE 
(WSPÓLNOCIE)    
RÓWIEŚNICZEJ 

 
 

Kontroluj swoje 
zachowanie 

 

 Wyrażaj swoje emocje w sposób dla nas zrozumiały. 

 Zwróć się z problemem do nauczyciela. 

 Nie obrażaj się. 

 Nie bądź agresywny; inaczej: nie bij rówieśników. 

 Baw się tak, abyś nie przeszkadzał innym. 

 Pamiętaj o konsekwencjach swojego działania. 
 

Bądź koleżeński 

 

 Nie wyśmiewaj się z kolegi, koleżanki. 

 Słuchaj, co mówią inni. 

 Nie wyrządzaj krzywdy innym. 

 Pomagaj młodszym, mniej sprawnym. 

 Dziel się z innymi tym, co masz. 
 



 


