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Zal1cznlki do r ory or z7dzen i a M in i stra Edukacl r
Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. (poz. 895)

Za,\4czniknr I

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Podstawa programowa wychowaniaprzedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objgtych
wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego w r6wnej mierze pelni4 funkcje
opiekuricze, wychowawcze iksztalcqce. Zapewniajq dzieciom mozliwoSd wsp6lnej zabary inauki wwarunkach bez-
piecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojorvych.

Celem wychowan ia przedszkolnego j est:

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolniert oraz ksztaltowanie czynnodci intelelctualnych potrzebnych dzieciom
w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2) budowanie systemu warto5ci, w tym wychowywanie dzieci tak, zeby lqpiej orientowaly sig w tym, co jest dobre, a co zle;

3) ksztattowanie u dzieci odpornodci emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie wnowych itrudnych
sytuacjach, w tym takhe do lagodnego znoszenia stres6w iporahek;

rozwijanie umiejgtnodci spolecznych dzieci, kt6re s4 niezbgdne w poprawnych relacjach z dzietmi i dorostymi;

sfwarzanie warunk6w sprzyjal4cych wsp6lnej i z$odnej zabavne oraz nauce dzieci o n6hnicowanych moZliwo(ciach
frz:r cznv ch i intelekfualnvch :

troska o zdrowie dzieci i ich sprawnoit, ftzyczny; gcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

budowanie dziecigcej wiedzy o Swiecie spol ym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejgtnodci
prezentowania swoich przemy$leri w spos6b zro mialy dla innych;

8)

e)

wprowadzenie dzieci w 6wiat wartoSci estetycznch i rozrvijanie umiejgtno5ci wypowiadania sig poprzez muzykg,
taniec, $piew, male formy teatralne oraz sztuki p

ksztahowanie u dzieci poczucia przynale2noSci
oraz postawy patrioty cznej ;

ecznej (do rodziny, grupy r6wie$niczej i wsp6lnoty narodowej)

zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjn
a takhe ksztaltowanie wiadomo dci i umi ej gtno Sci,

poprzez wspieranie ich ciekawoSci, aktywnoSci i samodzielnoSci,
s? wazne w edukacji szkolnej;

ksztattowanie u dzieci umiejgtnoSci czytania i p

przygotowanie dzieci do poslugiwania sig jgzyki ob cym nowoZytny m poprzez r ozbudzanie ich Swiadomo 6ci jgzy -

kowej i wraZliwodci kulturowej oraz budowanie
pach edukacyjnych;

i motywacji do nauki jgzyk6w obcych na dalszych eta-

t 3 ) w przedszkolach umoZliwiaj4cych dzieciom n m do mniejszoSci narodowych i etnicznych oraz spolecznoSci
posluguj4cej sig jgzykiem regionalnym, o k mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszoSciach naro-
dowych i etnicznych oraz o jgzyku regionalnym (
i rozwijanie poczucia tozsamoSci narodowej, etni

U. 22015 r. poz. 573 oruz 22016 r. poz.749), podtrzymywanie
j i jgzykowej - przygotowanie dzieci do poslugiwania siE jEzy-

kiem mniejszo6ci narodowej lub etnicznej lub j kiem regionalnym poprzez rozbudzanie ich SwiadomoSci narodo-
wej, etnicznej i jgzykowej orazbudowanie j motywacji do nauki iE yka mniejszo$ci narodowej lub etnicz'
nej lub iEryku regionalnego na dalszych etapach ukacyjnych.

Przygotowanie dzieci do poslugiwania sig jgzyki obcym nowozytnym nie dotycry:

l) dzieci posiadaj4cych orzeczenie o potrzebie cenia specjalnego wydane ze wzglgdu na upo6ledzenie umyslowe
ksztalcenia specjalnego
upo5ledzenie umyslowe

w stopniu umiarkowanym lub macznym oraz ieci posiadaj4cych orzeczenie o potrzebie

4)

s)

6)

7)

I  t )

L2)

t0 )

w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

2) dzieci posiadaj4cych orzeczenie o potrzebie kszdalcenia specjalnego wydane ze wzglgdu na inne niZ wymienione
wpkt 2rodzaje niepelnosprawnodci, okt6rych mowa wprzepisach wydanych na podstawie art.in ust.7
pkt2ustawy zdnia Tv,rzefinia l99Ir. osystenfie oSwiaty, oraz jeZeli zindywidualnego programu edukaoyjno-
-terapeutyczrego wynika brak mozliwoSci realiz{cji prrygotowania do poslugiwania sig jg4ykiem obcym nowoZyt-

nym ze wzglgdu na indywidualne potrzeby rozwoJowe i edukacyjne oraz mozliwodci psychofizyczne dziecka.

wydane ze wzglEdu na niepelnosprawnoSct , jehelijedn4 z niepelnosprawnoSci jest
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Przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz poszczeg6lni nauczyciele podejmuj 4 dzialania maj4ce na
celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju kaZdego dziecka, stosownie do jego potrzeb i mo2liwo6ci, a w przypadku
dzieci niepelnosprawnych - stosownietakhe do ich mozliwoSci psychofizycznych i komunikacyjnych oraztempa rozwoju
psychofizycznego.

Cele te s4 realizowane we wszystkich obszaruch dziaLalnoici edukacyjnej przedszkola oraz innej formy wychowania
przedszkolnego. Wka2dym zobszar6w s4 podane umiejgtnoSci iwiadomodci, k6rymi dzieci koncz4ce wychowanie
przedszkolne powinny sig wykazywai. W prrypadku dzieci niepetnosprawnych wymagania w zakresie poszczeg6lnych
umiejgtno$ci i wiadomoSci powinny uwzglgdniai ograniczenia wynikaj 4ce z ich niepelnosprarvnodci.

Aby osi4gn46 cele wychowania przedszkolnego, naleiry wspomagal rozw6j, wychowywa6 iksilalci| dzieci
w nastgpuj 4cych obszarach:

1. Ksztahowanie umiejgtnoSci spoleczrych dzieci: porozumiewanie siE zdzie(,mi i doroslymi, zgodne funkcjonowanie
w zabawie i w sytuacj ach zadaniowych.

Dzi ecko kortcz1c e wychowan ie pr zedszko lne :

1) obdarza uwag4 dzieci i doroslych, aby rontmie6 to, co m6wi4 i czego oczekuj1; grzecznie zvwaca sig do innych
w domu, w przedszkolu, na ulicy;

2) przestrzegaregtsl obowi4zuj4cych w spolecznoSci dziecigcej (stara sig wsp6ldzialac w zabawach i w sytuacjach
zadaniowych) oraz w $wiecie doroslych;

3) w miarg samodzielnieradzi sobie w sytuacjach zyciowych i pr6buje przewidywai skutki swoich zachowaiy

4) wie, ze nie naleiry chwalii sig bogactwem i nie naleiry dokuczad dzieciom, kt6re wychowuj4 sig w trudniej-
szych warunkach, atakhe 2e nie nale?y vryszadzal i szykanowa6 innych;

5) umie sig przedstawii: podaje swoje imig, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu moina podawad takie in-
formacje;

6) rozumie potrzebg poszanowania odmiennodci i autonomii drugiego czlowieka

2. Ksztaltowanie czynnoSci samoobslugowych, nawyk6w higienicznych i kulturalnych. Wdrahanie dzieci do utrzymy-
wania ladu i porz4dku.

Dziecko kortcz4ce wychowanie przedszkolne :

1) jest samodzielne w zakresie higieny osobistej;

2) wla6ciwie zachowuje sig przy stole podczas posilk6w, nakrywa do stolu i sprz4tapo sobie;

3) samodzielnie ubiera sig i rozbiera;

4) utrzymuje porzqdekw swoim otoczeniu.

3. Wspomaganie rozwoju mowy orazinnych umiejgtno$ci komunikacyjnych dzieci.

Dziecko konczEce wychowanie przedszkolne :

l) zwraca sig bezpoSrednio do rozm6wcy, m6wi poprawnie pod wzglgdem artykulacyjnym, gramatycznym, flek-
syjnym i skladniowym lub komunikuje sig w inny nozumialy spos6b, wtym zwykorzystaniem iE yka migo-
wego lub innych alternatywnych metod komunikacji;

2) m6wi plynnie, niezbyt gtroSno, dostosowuj4c ton glosu do sytuacji;

3) uwahnie slucha, pyta o niezrozumiale fakty i formuluje dhthsze wypowiedzi o wahnych sprawach;

4) w zrozumialy spos6b m6wi lub w inny spos6b komunikuje o swoich potrzebach i decyzjach.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynnoSci intelektualnych, kt6re stosuj4 w pozlawaniu i rozumieniu siebie i swojego
otoczenia.

Dziecko koncz1ce wychowani e przedszkolne :

1) przewiduje, na miarg swoich moZliwodci, jakie bgd4 skutki czynnodci manipulacyjnych na przedmiotach
(wn i o s kowani e o wp ro w adzany ch i o b s erwowany ch zmianach) ;

2) grupuje obiekty w sensowny spos6b (klasyfikuje) i formuluje uog6lnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty s4
podobne, a te s4 inne;

3) stara sig l4czycprzyczynQ ze skutkiem i pr6buje przewidywa6, co sig moZe zdarzy6.
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5. Wychowanie zdrowotne i ksztattowanie sprawnoSci frzycznej dzieci.

Dziecko koricz4ce wychowanie przedszkolne :

1) dba o swoje zdrowie; zacryna orientowai sig w zasadachzdrowego Zywienia i zdrowego trybu 2ycia;

2) dostrzega zwiqzek pomigdzy chorob4 a leczeniem, poddaje sig leczeniu, np. wie, Ze pr4'jmowanie lekarstw
i zastrzyki s4 konieczne;

3) jest sprawne firycznie lub jest sprawne na miarg swoich mozliwodci;

4) uczestniczy w zajgciach ruchowych, w zabawach i grach wogrodzieprzedszkolnym, wparku, naboisku, w sali
gimnastycznej.

6. Wdrazanie dzieci do dbaloSci o bezpieczefistwo wlasne oraz innych.

Dziecko kortczqce wychowanie przedszkolne :

1) wie, jak trzeba zachowal sig w sytuacji zagrohenia i gdzie mohna otrzymac pomoc, umie o ni4 poprosi6;

2) orientuje sig w bezpiecznym poruszaniu sig po drogach i w korzystaniu ze Srodk6w transportu;

3) zna zagrohenia plyn4ce ze Swiataludzi, roSlin oraz rwierz4t i unika ich;

4) wie,2e nie moZe samodzielnie zaLywad lekarstw i stosowai Srodk6w chemicznych (np. Srodk6w czysto$ci);

5) pr6buje samodzielnie i bezpieczrie organizowa6 sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozenranie,
gdzie moZna sig bezpieczniebawic, a gdzie nie.

7. Wychowanie przez sztukg - dziecko widzem i aktorem.

Dziecko koficz4ce wychowanie przedszkolne:

1) wie, jak naleiry sig zachowad na uroczystodciach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie;

2) odgrywa role w zabawach parateatralnych, posluguj4c sig mow4, mimik4, gestem i ruchem; umie poslugiwai
sig rekwizytami (np. mask4).

8. Wychowanie przez sztukg - muzyka: rohne formy aktywnodci muzyczno-ruchowej (6piew, gra, taniec).

Dziecko kortcz4ce wychowan ie przedszkolne :

1) Spiewa piosenki zdziecigceeo repertuaru oraz latwe piosenki ludowe; chgtnie uczestniczy wzbiorowym 6pie-
wie, w tancach i muzykowaniu;

2) dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa i wysokoSci dzrvigku) iwyruzaje ruchem;

3) vryraZa stany emocjonalne, pojgcia i zjawiska pozamuzlczne roimymi Srodkami aktywnoSci muzycznej - in-
strumentalnej (z uZyciem instrument6w perkusyjnych oraz innych przedmiot6w), wokalnej i ruchowej;

4) w skupieniu sfucha muzyki, w tym tak2e muzyki powaznej.

9. Wychowanie przezsztukg - roimeformy plastyczne.

Dziecko kortcz4ce wychowanie przedszkolne :

1) umie wypowiada6 sig w roimych technikach plastyczny ch i prry uzyciu elementarnych Srodk6w w1yt:aztr (takich
jak ksztatt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;

2) przejawia, na miarg swoich mozliwoSci, zaintercsowanie wybranymi zabytkami i dzielami sztuki oraz trady-
cjami i obrzgdami ludowymi ze swojego regionu;

3) wykazuje zainteresowanie malarsfwem,rzeibEi architekturq(takhe architektur4zieleni i architektur4wnEtrz).

10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowafi technicznych.

Dziecko kortcz4ce wychowanie przedszkolne :

1) wznosi konstrukcje z klock6w i tworzy kompozycj e zromorodnych material6w (np. przyrodniczych), ma po-
czucie sprawstwa (,,potrafig to zrobic") i odczuwa radoSi z wykonanej pracy;

2) wlafciwie uLywa prostych narzgdzi podczas majsterkowania;

3) interesuje sig wz4dzeniami technicznymi (np. u2ywanymi w gospodarstwie domowym), pr6buje rczumiel, jak

one dzialaj4 i zachowuje ostroZnoilc przy korzystaniu z nich.
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11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagroAen.

Dzi e cko koncz4c e wychowan ie pr ze dszko lne :

1) rozpoznqe inazywa zjawiska atmosferyczne charalderystycme dla poszczeg6lnych p6r roku; podejmuje roz-

s4dne decyzje inie naraha sig na niebezpieczefstwo wynikaj4ce z pogody (np. nie stoi pod drzewem w czasie
burzy, nie zdejmuje czapki w mroin4pogodg);

2) wie, o czym m6wi osoba zapowiadaj4ca pogodg w radiu i w telewizji, np. 2e bgdzie padal deszcz, Snieg, wial
wiatr; stosuje sig do podawanych informacji na miarg swoich mozliwodci.

12. Wychowanie dla poszanowania ro5lin i zwierz4t.

Dziecko kortcz4ce wychowanie przedszkolne :

1) nazywa orazWrcZnia ro6liny i zwierzgtairyj4ce w r6znych drodowiskachprzyrodniczych, np. na polu, na l4ce,
w lesie;

2) wie, jakie warunki s4 potrzebne do rozwoju zwien4t" (przestrzen 2yciowa,bezpieczehstwo, pokarm) i wzrostu
ro6lin (6wiatlo, temperatura, wilgotno36);

3) potrafi wymienid zmiany zachodz1ce w zyciu ro6lin i rwierz1t w kolejnych porach roku; wie, w jaki spos6b
czlowiek moZe je chronii i pom6c im, np. przetrwat zimg.

13. Wspomaganie rozrroju intelektualnego dzieciwrazz edukacj4 matemalycmq.

Dzi e cko kohcz1c e wychowan ie pr ze dszko lne :

1) liczy obiekty i odr6zria blgdne liczenie od poprawnego;

2) dodaje i odejmuje w zakresie 10, pomagaj4c sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorachzastgpczych;

3) por6wnuje szacunkowo liczebnoSci zbior6w; ron62nia zbiory r6wnoliczre i nier6wnoliczne;

4) macyfry od 0 do 9 itworzy znichliczby od 0 do 10 i wigcej;

5) rczr6imia strong lew4 i praw% okreSla kierunki i ustala polozenie obiekt6w w stosunku do wlasnej osoby,
atakhe w odniesieniu do innych obiekt6w;

6) wie, na czym polega pomiar dlugoSci i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa zastopq;

7) zna stale nastgpstwo dni i nocy, p6r roku, dni tygodnia, miesigcy w roku;

8) rozroimia przedmioty, obiekty, kolory, podstawowe figury geometryczne i por6wnuje ich wielkoici.

14. Tworzenie warunk6w do doSwiadczeri jgzykowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej
i komunikatywnej funkcji iEryka (ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem nabywania umiejgtnoSci crytania).

Dziecko koncz1ce wychowanie przedszkolne :

1) potrafi okre6li6 kierunki oraz miejscana kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj k6lko w lewym 96r-
nym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynaj4c od lewej strony kartki;

2) potrafi uwaZnie postrzegai (organizuje pole spostrzeZeniowe), aby rozpoznad i zapamigtai to, co jest przedsta-
wione na obrazkach:

3) dysponuje sprawnodci1 r4k oraz koordynacj1 wzrokowo-ruchow4 potrzebn1 do rysowania, wycinania i nauki
pisania lub innymi zdolnoiciami i sprawno3ciami niezbgdnymi do skutecznego komunikowania sig z innymi;

4) sl.ucha lub odbiera w innej dostgpnej dla siebie formie komunikacji treSi np. opowiadaft, ba6ni irozmawia
o nich lub komunikuje sig w inny, zrorumialy spos6b, m.in. z wykorzystaniem jE yka migowego lub innych al-
ternatywnych metod komunikacj i; interesuj e sig ksi4Zkami;

5) rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunk6w oraz czEsto stosowanych oznaczert
i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu;

6) uklada kr6tkie zdania, dzieli zd,ania na Wrazy, dzieli Wrary na sylaby; wyodrgbnia gloski w slowach o prostej
budowie fonetycznej;

7) ma drukowane male i wielkie litery @ wyl4czeniem dwuznak6w, zmigkczert iliter onraczaj4cych w jgzyku
polskim samogloski nosowe);

8) interesuje siE czlrtaniem; uklada proste Wrazy zliter i potrafi je przeczlta(,;

9) interesuje sig pisaniem; kredli znaki literopodobne i podejmuje pr6by pisania;

10) rozumie znaczenie umiejgtno$ci czltania i pisania.
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15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

Dziecko koricz4ce wychowanie przedszkolne :

1) wymienia imiona i nazwiska os6b bliskich, wie, gdzie one pracuj 4, c4m siE zajmuj4;

2) zna swoje prawa i obowi4zki;

3) zna nazwE miejscowo(ci, w kt6rej mieszka, zna wahniejsze instSrtucje i orientuje sig w rolach spoleczrych pel-
nionych przezwa2ne osoby, np. policjanta, stralaka'

4) wie, jakiej jestnarodowo$ci,2emieszkawPolsce, astolic4PolskijestWarszawa;

5) nazywa godlo i flagg pafstwowq, zna polski hymn i wie, 2e Polska nale2y do Unii Europejskiej;

6) wie,2e wszyscy ludzie maj4 rSwne prawa.

16. Przygotowanie dzieci do poslugiwania sig jgzykiem obcym nowo2ytnym.

Dziecko koncz1ce wychowanie przedszkolne :

l) uczestniczy w zabawach, np. mvzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych;

2) rozumie bardzo proste polecenia i reaguje na nie;

3) powtarza rymowanki, proste wierszyki i Spiewa piosenki w grupie;

4) rozumie og6lny sens kr6tkich historyjek opowiadanych lub czltanych, gdy s4 wspierane np. obrazkami, rekwi-
zytami, ruchem, mimik4, gestami.

17. Pr4ygotowanie do poslugiwania sig jgzykiem mniejszoSci narodowej lub etniczrej lub jgzykiem regionalnym dzieci
naleaqcych do mniejszodci narodowych i etnicznych oraz spolecmoSci posluguj4cej sig jgzykiem regionalnym,
o kt6rych mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszo6ciach narodowych i etniczrych oraz o jgzyku regio-
nalnym, w tym zuwzglgdnieniem potrzeb dzieci nieslysz4cych posluguj4cych sig jgzykiem migowym.

Dziecko koncz4ce wychowanie przedszkolne :

1) uczestniczy w zabawach prowadzonych w jgzyku mniejszo3ci narodowej, etnicznej lub jEtyku regionalnym,
w tym prowadzonych dla dzieci nieslysz4cych z wykorzystaniem np. jgzyka migowego;

2) rozumie bardzo proste polecenia wydawane w jgzyku mniejszo6ci narodowej, etnicznej lub jgrykn regionalnym
i reaguje na nie;

3) powtarza rymowanki, proste wierszyki i $piewa piosenki w grupie w jgzyku mniejszo6ci narodowej, etniczi;tej

lub j gzyku regionalnym;

4) rozumie og6lny sens kr6tkich historyjek opowiadanych lub czytanych wjgryku mniejszodci narodowej, etnicz-

nej lub jEzyku regionalnym;

5) wie, do jakiej wsp6lnoty narodowej, etnicznej lub jgrykowej nalefi;

6) ma godlo swojej wsp6lnoty narodowej , etnicznej lub jgzykowej.

Zalecane warunki i spos6b realizacji

W trosce o prawidlowy rozw6j psychoruchowy oraz przebieg wychowania i ksztalcenia dzieci w wieku przedszkol-

nym zaleca sig nastgpuj4ce proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu oraz innej formie wychowania

przedszkolnego, w rozliczeniu tygodniowym :

l) co najmniej jedn4 pi4t4 czasu na\ely przeznaczy( na zabawg (w tym czasie dzieci bawi4 sig swobodnie, przy nie-

wielkim udziale nauczyc iela) ;

2) co najmniej jedn4 pi4t4 czasu (w przypadku mlodszych dzieci - jedn4 czwart4 czasu) dzieci spEdzaj4 w ogrodzie

przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane s4 tam gry izabawy ruchowe, zaigcia sportowe, obserwacje

pr4rrodnic ze, prace gospodarcze, porzqdkowe i ogrodnicze itd.);

3) co najmniej jedn4 pi4t4 czasu (w przypadku mlodszych dzieci - nie wigcej niz jednq pi4t4 czasu) zajmujl rontego

typu zajgcia dydaktyczr.ie, realizowane wedlug programu wychowaniaprzedszkolnego;

4) pozostaly czas przemacza siE, odpowiednio do potrzeb, na realizacjg:

a) dowolnie wybranych przeznauczyciela czynnoSci (ztym,2e w tej puli czasu mieszcz4 sig czynno5ci opiekuhcze,

samoob slugowe, organizacyj ne),

b) pomocy psychologiczno-peda gogicznei,

c) zajg6, rewalidacyjnych dla dzieci niepelnosprawnych'
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Zadaniem navczyaioli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych majqcych na celu pozranie mozliwoSci i potrzeb
rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.

Z pocz4tkiem roku szkolnego poprzedzaj4cego rozpoczQcie przez dziecko nauki w klasie I szkoly podstawowej nale-
2y przeprowadzi(, analizg gotowodci dziecka do podjgcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Celem takiej analizy
jest zgromadzenie informacji, kt6re mog4 pom6c:

1) rodzicom w pomaniu stanu gotowoSci dziecka do podjgcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osi4ganiu tej
gotowo5ci, odpowiednio do potrzeb, wspomagad;

2) naucrycielowi przedszkola oraz innej formy wychowania przedszkolnego przy opracowaniu indywidualnego pro-
gramu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, kt6ry bgdzie realizowany w roku poprzedzaj?cym rozpoczgcie
nauki w szkole podstawowej, a w przypadku dziecka posiadaj4cego orzeczenie o potrzebie ksilaLcenia specjalnego -

zespolowi nauczycieli i specjalist6w prry opraaowywaniu lub modyfikowaniu indywidualnego programu edukacyj-
no-terapeutycznego.

3) pracownikom poradni psychologicmo-pedagogicznej przeprowadzaj4cym, w razie potrzeby rwi4zanej ze specjalny-
mi potrzeb ami edukacyj nymi, p o glgb ion 4 diagnozg dzie cka.

W wielu obszarach wychowania przedszkolnego wystgpuj4 treSci edukacji zdrowotnej . Ze wzglgdu na dobro dzieci
nale2y zadbal o ksztahowanie ich SwiadomoSci zdrowotnej oraz nawyk6w dbania o wlasne zdrowie w codziennych sytua-
cjach w przedszkolu i w domu, w tym wlaSciwych nawyk6w rywieniowych, wsp6lpracuj4c w tym zakresie zrodzicami.

Przygotowanie dzieci do poslugiwania sig jgzykiem obcym nowozytnym powinno by6 wlEczone wr6zne dzialania
realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywai sig przede wszystkim w formie zaba-
wy. Nalezy stworzyi warunki umoZliwiaj1ce dzieciom osfuchanie sig zjgzykiem obcym wr62nych sytuacjach zyciaco-
dziennego. Moze to zostad zrealizowane m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych polecef wjgzyku obcym
w toku r62nych zajgt i zabaw, wsp6ln4 lekturg ksiqzeczek dla dzieci w jgzyku obcym, wl4czenie do zajE6 rymowanek,
prostych wierszyk6w, piosenek, material6w audiowizualnych w jgryku obcym.

Dokonuj4c rvyboru jEzykaobcego nowozytnego, do poslugiwania sig kt6rym bgd4 przygotowywan e dzieci uczgsz-
czajyce do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, naleLy bra6 pod uwagg, jaki jgzyk obcy nowozytny
jest nauczany w szkolach podstawowych na terenie danej gminy.

Realizacjg programu wychowania przedszkolnego, uwzglgdniaj1cego podstawg programow4 wychowania przed-
szkolnego, w oddziale w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego, zaleanie od czasu pracy oddziatu
lub innej formy wychowania przedszkolnego, powierza sig jednemu lub dw6m nauczycielom. Prowadzenie zajg6lub czg-
{ci zajg| zzakresu ksztaltowania sprawnoSci fizycznej dzieci, wychowania przez sztukg oraz przygotowania dzieci do
poslugiwania sig jgzykiem obcym nowo4rtnym mo2na powierzy6 innym nauczycielom posiadaj4cym odpowiednie kwali-
fikacje okreSlone wprzepisach w sprawie szczegolowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okreilenia szk6l
i wypadk6w, w kt6rych moina zatrudnic nauczycieli niemaj4cych wyhszego wyksztalcenia lub ukoriczonego zakladu
ksztalc enia n auc zy c i e I i .

W trosce o jednolite oddziatywanie wychowawcze nauczyciele:

1) systematycznie informuj? rodzic6w o zadaniach wychowawczych iksztaNcqcych realizowanych w przedszkolu lub
innej formie wychowaniaprzedszkolnego, zapoznajq rodzic6w z podstaw? programow4 wychowania przedszkolnego
iwl4czaj4 ich do procesu nabywania przez dzieci wiadomoSci i umiejgtno6ci w niej okreSlonych;

Z) informuj4 rodzic6w o sukcesach i klopotach ich dzieci, atakhe wtqczaj4 ich
dzieciilagodzenia trudnoSci, na jakie one natrafiaj4;

3) zachgcaj1rodzic6w do wsp6trdecydowania w sprawach przedszkola lub innej
wsp6lnie organiruj4wydarzenia, w k16rych bior4 udziaL dzieci.

do wspierania osi4gnigi rozwojowych

formy wychowan ia przedszkolnego, np.

Rol4 nauczyciela jest przygotowanie dziecka do podjgcia nauki w szkole podstawowej, zuwzglgdnieniem potrzeb
dziecka, w tym potrzeby ruchu.

W celu przygotowania dzieci do podjgcia nauki w szkole podstawowej nauczlrciele powinni zna(, podstawg progra-
mow4 ksztalcenia og6lnego dla szk6l podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego.


