
 

Program wychowawczy 

 

Nasz Plan wychowawczy to dokument określający ścieżkę, którą pragniemy wraz z rodzicami podążać, 

wychowując nowe pokolenia. 

Plan został przedstawiony wszystkim nauczycielom i zatwierdzony przez nich do realizacji. 

Ze względu na dewaluację wartości w dziesiejszym świecie, zatracanie się własnej tożsamości, pogoń 

za materializmem i coraz większe oddalanie się człowieka od człowieka pragniemy zwrócić szczególną 

uwagę na wychowanie dzieci w wartościach takich jak: dobro, prawda, piękno, szacunek, przyjaźń, 

solidarność. Poprzez naszą pracę pragniemy wychować silnych ludzi, dla których owe wartości staną 

się busolą moralną na całe życie naprowadzającą na właściwą ścieżkę, niezależnie od tego gdzie dzieci 

się znajdą i co będą robiły w przyszłości. 

 

1. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO 

 

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

    wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611). 

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

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie 

    podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 

    w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 14 lutego2017 r. poz. 356). 

5. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004r. 

     Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 



6. Program Wychowania Przedszkolnego Marii Lorek: "Małe Przedszkole" 

7. Projekt Organizacji Bukowego Domu 

8. Podstawa Programowa dla szkoół podstawowych i przedszkoli 

9. Konwencja o Prawach Dziecka. 

 

2.  GŁÓWNY CEL : 

Naszym powołaniem, pracą i radością jest służyć społeczeństwu w kształtowaniu zdrowych postaw, 

wychowaniu dobrych, silnych, szlachetnych i wzorowych obywateli Ziemi, współczujących ludzi, 

wzbogacających świat swoimi talentami; pracowitych, pokornych, uczciwych, kochających kobiet i 

mężczyzn, matek i ojców, wdzięcznych pracowników i pracodawców, oddanych przyjaciół, genialnych 

twórców, wnoszących do świata dobro, prawdę i piękno, spełnionych ludzi. 

 

3. CELE SZCZEGÓŁOWE: 

I. Cel: Zmiana, transformacja edukacji i życia ku wolności we wspólnocie 

1. Zadanie: Doskonalenie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji 

Sposób realizacji i działania wspierające: 

- samodzielne decydowanie się na rodzaj zabawy w czasie wolnym 

- podejmowanie decyzji i zdawanie sobie sprawy z ich konsekwencji 

- samodzielne wybieranie zajęć w ciągu dnia 

 2.  Zadanie: Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie 

Sposób realizacji i działania wspierające: 

- udział w dyskusjach na życiowe tematy 

- wspólne przygotowywanie świąt oraz przedstawień 

- opracowywanie wspólnego scenariusza teatralnego 

- wspólne wycieczki, wyjścia, imprezy, bale 

II. Cel: Działanie i życie z pasją i entuzjazmem 

1. Zadanie: Pomoc uczniom w podejmowaniu działań sprawiających im radość i doskonalenie się w 

nich. 

Sposób realizacji i działania wspierające: 



- umożliwianie  dzieciom doskonalenia się w tych działaniach, które sprawiają im radość i które 

wykonują z własnej potrzeby 

- dawanie dzieciom przestrzeni na ich własne odkrycia i jak najczęstsze zauważanie ich w    

   sytuacjach, które ich cieszą 

- odzwierciedlanie radości dzieci 

III. Cel: Tworzenie relacji, zarówno międzyludzkich jak i z całym przyrodniczym otoczeniem, opartych 

na empatii, porozumieniu i wypracowywaniu zgody wszystkich członków społeczności 

1. Zadanie: Rozwijanie u dzieci empatii, uważności na drugiego człowieka, otwartości, 

prawdomówności, komunikacji i dochodzenia do porozumienia 

Sposób realizacji i działania wspierające: 

- tworzenie żywych teatrzyków z udziałem dzieci uwrażliwiających na drugiego 

- dawanie dobrego przykładu ze strony nauczycieli i rodziców 

- pomoc potrzebującym, udział placówki w akcjach charytatywnych i wolontaryjnych 

- w ważnych sprawach dla naszej społeczności decyzje podejmowane są w oparciu o zgodę 

wszystkich, nie głosujemy, nie liczymy głosów, a uzgadniamy decyzję tak, aby była pełna zgoda. 

IV. Cel: Wspieranie i wzmacnianie opartej na miłości relacji człowieka z samym sobą, z danymi mu 

naturalnie drogowskazami, czyli emocjami i nauka zarządzania nimi 

1. Zadanie: Doskonalenie umiejętności zdrowego radzenia sobie z emocjami. 

Sposób realizacji i działania wspierające: 

- dawanie własnego przykładu przez nauczycieli i rodziców 

- udział w teatrzykach , wcielanie sie w różne postaci, 

- czytanie książek, bajek o emocjach 

- mówienie o swoich uczuciach w codziennej komunikacji 

- wspieranie się wzajemne dzieci, nauczycieli i rodziców, troska o dobre wzajemne relacje 

V. Cel.: Edukacja i wychowanie człowieka w zgodzie i harmonii ze środowiskiem przyrodniczym – 

źródłem, z którego pochodzi, jako istota biologiczna i społeczna 

1. Zadanie: nauka zdrowego, zrównoważonego współżycia ze środowiskiem naturalnym, troska o 

środowisko. 

Sposób realizacji i działania wspierające: 

- własne, organiczne uprawy warzyw i owoców 



- udział dzieci w warsztatach ekologicznych 

- spotkania z gośćmi, ludźmi dbającymi o przyrodę 

- pokazywanie na co dzień, poprzez przykład jak produkować mało śmieci, 

  oszczędzać wodę, zarządzać pożywieniem na terenie placówki, włączanie dzieci do tych     

  codziennych zajęć 

- segregacja śmieci na terenie placówki, aktywny udział dzieci w segregowaniu 

2. Zadanie: Uzmysłowienie współzależności człowieka i przyrody 

Sposób realizacji i działania wspierające: 

- pokazywanie kręgu zależności człowiek-przyroda podczas zajęć 

- nauka i śpiewanie piosenek 

- kultywacja tradycji i świąt ukazujących wdzięczność człowieka dla przyrody 

- słuchanie baśni i legend naszych przodków 

VI. Dostrojenie się do rytmów natury w zakresie odżywiania i trybu życia 

1. Zadanie: Nauka zdrowego odżywiania organizmu 

Sposób realizacji i działania wspierające: 

- uczestnictwo w warsztatach kulinarnych, przygotowywanie zdrowych potraw 

- prowadzenie zdrowej, organicznej kuchni w placówce 

- odżywianie zgodne z sezonowością produktów żywnościowych 

- obserwacja wzrostu i dojrzewania roślin w naszym sadzie i na grządkach 

VII.Zapewnianie warunków do odkrycia i rozwoju indywidualnego, twórczego potencjału człowieka 

1. Zadanie: umożliwienie dzieciom odkrycia własnej, niepotwarzalnej tożsamości w świecie 

Sposób realizacji i działania wspierające: 

- podejmowanie swobodnych prac i zajęć przez dzieci 

- możliwość wyboru i zasmakowania różnych działań i dziedzin, aby zobaczyć co dziecko lubi 

- wspieranie zdrowego poczucia własnej płci 

- możliwość doskonalenia własnych zainteresowań 

- nauka akceptacji odmienności, oswojenie się i pełna akceptacja własnej odmienności,    



   tożsamości, myśli, pragnień, dążeń i wspieranie ich realizacji w świecie 

- zapraszanie gości reprezentujących różne zawody 

- rozumienie celowości pracy zawodowej np. lekarza, policjanta, strażaka 

2. Zadanie :wzmacnianie poczucia własnej wartości u dzieci, niezbędnego do samorealizacji 

Sposób realizacji i działania wspierające: 

- ukazywanie przykładów w życiu i w baśniach 

- wspólne świętowanie indywidualnych sukcesów 

- możliwość występów dzieci przed publicznością dzieci i dorosłych 

- ciepło i życzliwość ze strony nauczycieli i rodziców w kierunku dzieci 

- rozwijanie umiejętności radowania się , gdy ktoś jest lepszy ode mnie w jakiejś dziedzinie 

- uświadamianie dziecku podczas rozmów, że jest kochane niezależnie od swoich zwycięstw 

   czy porażek 

- uświadamianie dziecku, że ma prawo do błędów i są one naturalną drogą do mądrości 

3. Zadanie: rozwijanie wyobraźni 

Sposób realizacji i działania wspierające: 

- podejmowanie improwizacji ruchowych, teatralnych, muzycznych, plastycznych 

- opowiadanie baśni, legend, bajek 

- współtworzenie przez dzieci wspólnych lub indywidualnych opowieści, prac plastycznych, tańców 

itp. 

VIII.Wspieranie dziecka w zdobywaniu kompetencji niezbędnych do samodzielnego, krytycznego 

myślenia, uczenia się i świadomego, szczęśliwego życia w społeczeństwie 

1. Zadanie: darzenie szacunkiem otaczającego nas świata 

Sposób realizacji i działania wspierające: 

- ukazywanie szacunku na co dzień podczas wzajemnego witania się, pożegnań, traktowania 

   się wzajemnego dzieci, kadry i rodziców 

- okazywanie szacunku dla pożywienia, dla przedmiotów, zabawek, zwierząt roślin, przyrody 

- używanie na co dzień pieknego języka, słów takich jak: proszę, dziekuję, przepraszam, 

   wybacz mi 



2. Zadanie: Ukazywanie sensu życia, hierarchii wartości 

Sposób realizacji i działania wspierające: 

- rozmowy o sensie życia ludzkiego w oparciu o wybrane fragmenty baśni i z utworów          

   literackich 

- umożliwienie spotkań z ludźmi chorymi, niepełnosprawnymi 

- omawianie sytuacji z życia naszej społeczności 

- aktywna pomoc w trudnych sytuacjach członkom naszej społeczności jak róznież w okolicy i 

   dalszym świecie 

3. Zadanie: Rozumienie i odczuwanie wartości podejmowanych działań i prac 

Sposób realizacji i działania wspierające: 

- doprowadzenie do końca podejmowanych prac, zabaw, sprzątanie po nich 

- budzenie pozytywnego nastawienia do wykonywanej pracy 

- zachęcanie do przedstawiania własnych pomysłów 

4. Zadanie: Kształtowanie właściwych postaw 

Sposób realizacji i działania wspierające: 

- zwracanie uwagi podczas zabawy na umiejętność dzielenia się zabawkami 

- uczenie dzieci otwartej i życzliwej komunikacji, dochodzenia do porozumień 

- sprawiedliwe rozwiązywanie sporów, doznanej krzywdy przez dziecko (celowo lub 

   niechcący) 

- samodzielne rozwiązywanie konfliktów zgodne z naszymi wartościom 

5. Zadanie: Kształtowanie umiejętności dostrzegania drugiego człowieka jako daru 

Sposób realizacji i działania wspierające: 

- prowadzenie rozmów indywidualnych z dzieckiem 

- zwracanie uwagi na wartości koleżeństwa, dobroci, tolerancji, uczciwości i obowiązkowości 

  podczas sytuacji życiowych i edukacyjnych 

- inscenizowanie opowiadań, basni, legend, teatrzyków 

- codzienne budzenie poczucia wdzięczności za to, że tu jesteśmy i okazywanie go 



- uczenie wzajemnego wspomagania się podczas różnych działań, wrażliwości i 

   wyrozumiałości wobec dzieci słabszych lub zaniedbanych 

- zwracanie uwagi w codziennych sytuacjach na kulturę osobistą 

 

Dzieci przychodząc do Bukowego Domu wnoszą do niego wartości, którymi do tej pory wypełnione 

było ich życie w domu rodzinnym. Rodzic jest pierwszym nauczycielem dziecka, który w dzisiejszym, 

szybko zmieniającym się świecie ma przed sobą spore wyzwanie. Chcąc jak najlepiej zatroszczyć się o 

zrównowazony rozwój dziecka: dobro, miłość braterska, współpraca i dialog między placówką 

edukacyjną a domem są fundamentem zdrowego rozwoju dziecka. Tej relacji nie ureguluje prawo, ale 

świadomość  i wyczucie wzajemne. Codzienna troska o dobre, życzliwe wzajemne traktowanie. 

Codzienna rozmowa, ciekawość, wymiana spostrzeżeń między nauczycielami a rodzicami, wzajmene 

zainteresowanie i uznawanie różnych spojrzeń na dziecko jako bogactwo, czyni nas partnerami i 

buduje poczucie własnej wartości u dziecka. 

Chcąc wspierać rolę rodzica i jednocześnie czerpać z niej, nasza placówka podejmuje nastepujące 

działania: 

- każdego dnia nauczyciele sa gotowi do rozmów z rodzicami 

- Rodzice są zaproszeni do pomocy przy organizacji imprez, świąt, teatrzyków 

- Organizujemy spotkania i warsztaty wzbogajające kompetencje Rodziców 

- umożliwiamy konsultacje i rozmowy  ze specjalistami: Terapeuta, Oligofrenopedagog, 

   Logopeda 

- prowadzenie bloga przez nauczycieli na tematy wychowawcze, udostępnienie książek i 

   ciekawych artykułów 

- włączanie rodziców do współorganizacji działań podejmowanych przez placówkę oraz do 

   konkretnej pomocy np. naprawy sprzętu, porządków wiosennych, sprzątania itp. 

 

Dobra i przyjazna płaszczyzna współpracy z Rodzicami jest dla nas bardzo ważna. Dzięki otwarciu się 

wzajemnym, poznaniu przeszłości dziecka i aktualnej sytuacji rodzinnej dajemy sobie wzajemną 

możliwość wzięcia współodpowiedzialności za własny rozwój i wychowanie dziecka. W czasie 

wspólnie organizowanych spotkań, imprez i uroczystości wyzwala się wtedy wspaniała atmosfera 

pełna radości, sprzyjająca zacieśnianiu się więzi miedzy nauczycielami i rodzicami, pogłębia się 

wzajemne zaufanie i przyjaźń. Nasza serdeczna współpraca sprawi, iż dzieci nie będą przejawiały 

zachowań dysfunkcyjnych, a wartości które pragniemy w nich widzieć będą u wszystkich nas każdego 

dnia pielegnowane, szanowane, dostrzegane. 



Idźmy razem drogą prawdy, dobra i piękna. 

 

  


