
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM WYCHOWAWCZY 

PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO W ZGIERZU 

 

 

 

 

 

 



Zadania Treści Termin 
Osoby 

odpowiedzialne 
Uwagi 

Integracja dzieci  
ze środowiskiem 
przedszkolnym  
i szkolnym. 

1. Integracja dzieci w grupie przedszkolnej  
- poznawanie się wzajemne i umacnianie więzi 
koleżeńskich, 
2. Zapoznanie z budynkiem i personelem placówki. 
3. Poznawanie najbliższego otoczenia. 
 

Wrzesień Wychowawca 
grupy 
 Nauczyciele 
uczący 
 

 

Diagnoza sytuacji 
wychowawczej 
nowoprzyjętych dzieci. 

1. Analiza dokumentacji dzieci.  
2. Badanie sytuacji rodzinnej i problemów 
związanych z adaptacją do przedszkola. 
 

Wrzesień 
Według potrzeb 

Wychowawca 
grupy 
Pedagog  
Nauczyciele 
uczący 
 

 

Rozwijanie umiejętności 
komunikowania się. 

1. Motywowanie dziecka do podejmowania różnych 
form kontaktów z wychowawcą i innymi dziećmi. 
2. Modyfikowanie sposobów wyrażania stanów 
emocjonalnych zgodnie z przyjętymi normami 
społecznymi(stosownie do wieku i możliwości 
dziecka). 
 

Wrzesień 
Cały rok szkolny 

Wychowawca 
grupy 
Nauczyciele 
uczący 

 

Kształtowanie 
umiejętności i nawyków 
poprawnego zachowania 
się w miejscach 
publicznych. 

1. Realizacja zagadnień dotyczących przestrzegania 
zasad bezpiecznego i kulturalnego  zachowania się 
dzieci w miejscach publicznych . 
2.Uczestniczenie w wycieczkach do miejsc 
użyteczności publicznej i miejsc zabaw z innymi 
dziećmi, takich jak plac zabaw, inne przedszkola, 
Figloraj itp. 
 

Cały rok szkolny Wychowawca 
grupy 
Nauczyciele 
uczący 
 

 

Rozwijanie umiejętności 
współżycia w grupie 

1. Kształtowanie umiejętności współdziałania 
i przestrzegania norm współżycia w grupie.  

Cały rok szkolny Wychowawca 
grupy 

 



Zadania Treści Termin 
Osoby 

odpowiedzialne 
Uwagi 

rówieśniczej. 2. Kształtowanie właściwych postaw sprzyjających 
rozwiązywaniu konfliktów i niwelujących 
zachowania agresywne wśród dzieci. 
3. Stosowanie elementarnych form 
grzecznościowych 
4.Przejawianie postaw prospołecznych 
5.Podejmowanie zabaw i zajęć wspólnie z innymi 
dziećmi. 

Nauczyciele 
uczący 
 

Budowanie współpracy 
między przedszkolem 
 i rodziną. 

1. Włączanie rodziców w organizację imprez 
i uroczystości przedszkolnych i szkolnych. 
2. Organizowanie zebrań  z rodzicami, 
przeprowadzenie rozmów indywidualnych. 
 

Cały rok szkolny Wychowawca 
grupy 
Nauczyciele 
uczący 
 

 

Kształtowanie nawyków 
higienicznych, 
porządkowych 
 i umiejętności 
samoobsługowych. 
 

1. Systematyczne kształtowanie umiejętności 
samoobsługowych. 
2. Kształtowanie umiejętności utrzymywania 
porządku wokół siebie, w miejscu zabawy i posiłku. 
3. Umiejętności zachowania się podczas spożywania 
posiłków. 
 

Cały rok szkolny Wychowawca 
grupy 
Nauczyciele 
uczący 
 

 

 

SPODZIEWANE EFEKTY: 
- Zna i potrafi zastosować się do obowiązujących norm społecznych. 
- Szanuje dorosłych i rówieśników, okazuje im to w słowach i działaniach.  
- Potrafi współdziałać w grupie, współpracuje z rówieśnikami. 
- Stosuje podstawowe zasady związane z komunikowaniem się. 
- Potrafi wysłuchać innych. 
- Zna podstawowe zasady higieny i bezpieczeństwa, stosuje je w swoich codziennych czynnościach. 
- Umie wyrazić swoje prośby i potrzeby.  


