
PODSTAWA 

PROGRAMOWA 

WYCHOWANIA 

PRZEDSZKOLNEGO 

 

 

 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  
z dnia 14 lutego 2017 r .  
w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego ( . . . )  
wskazuje:  
- cel wychowania przedszkolnego 
- zadania wychowawczo profilaktyczne 
przedszkola
- efekty realizacji  zadań  w postaci celów 
osiąganych przez dzieci na zakończenie 
wychowania przedszkolnego. 

Celem wychowania przedszkolnego jest 
wsparcie ca łościowego rozwoju dziecka. 
Wsparcie to realizowane jest przez 
proces opieki,  wychowania i  nauczania – 
uczenia się ,  co umoż l iwia 
dziecku odkrywanie w łasnych 
moż l iwości,  sensu dzia łania oraz 
gromadzenie doświadczeń  na 
drodze prowadzącej do prawdy, dobra i  
piękna. W efekcie takiego wsparcia 
dziecko osiąga dojrza łość  do podjęcia 
nauki na pierwszym etapie edukacji .  

  www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/356 

CO RODZIC 
WIEDZIEĆ 

POWINIEN :-) 

ANETA  KONEFAL  

HTTPS : / /WWW .FACEBOOK .COM /PODSTAWA . INFORMATOR /  

Zadania przedszkola  (streszczenie) 
1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez 
organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń  
2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny 
rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa. 
3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji 
sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się 
procesów poznawczych. 
4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających 
nabywaniu przez dzieci doświadczeń oraz  pomoc dzieciom 
rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub 
przyspieszony. 
5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór 
treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości 
percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, 
z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań. 
6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność 
dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych  
7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i 
zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, 
sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym w ruchu drogowym. 
8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i 
innych ludzi oraz dbania o zdrowie psychiczne 
9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość 
dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer 
aktywności człowieka 
10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, 
samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody
11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, 
samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, 
konstruowania, majsterkowania 
12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, 
organizacjami i instytucjami, na rzecz tworzenia warunków 
umożliwiających rozwój tożsamości dziecka. 
13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji 
prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm 
społecznych 
14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, 
realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, 
wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk 
istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju. 
15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się 
dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu 
umożliwiającego podjęcie nauki w szkole. 
16. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – 
umożliwiających dziecku poznawanie 
kultury i języka mniejszości narodowej 
17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu 
zainteresowania dziecka 
językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

N I N I E J S Z A  B R O S Z U R A  S T A N O W I  
S T R E S Z C Z E N I E  

R O Z P O R Z Ą D Z E N I A !

Zapraszamy do lektury dokumentu
MEN



Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania 

przedszkolnego.  

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko: 

1) zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie 

wykonuje podstawowe czynności higieniczne; 

2) wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i 

rozbieranie, w tym precyzyjne, np. zapinanie guzików 

3) spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do 

stołu i sprząta po posiłku; 

4) komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.; 

5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym 

rytmicznych, muzycznych, naśladowczych 

6) inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, 

wykorzystując zabawki, materiały użytkowe 

7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, 

pakowanie, trzymanie przedmiotów (...) używa chwytu 

pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych 

prób pisania; 

8) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk 

utrzymania prawidłowej postawy ciała; 

9) wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu 

pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki 

czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie. 

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko:  

1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje 

radzić sobie z ich 

przeżywaniem; 

2) szanuje emocje swoje i innych osób; 

3) przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu 

adaptację w nowym otoczeniu, np. 

w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a 

także w nowej grupie dzieci 

i osób dorosłych; 

4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając 

charakterystycznych dla dziecka 

form wyrazu; 

5) rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, 

że rozstanie takie bywa dłuższe 

lub krótsze; 

6) rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i 

nieprzyjemne, ma świadomość, że 

odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie; 

7) szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego 

emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, 

wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników; 

8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i 

uczucia mogą być podstawą do podejmowania 

natychmiastowego działania, panuje nad 

nieprzyjemną emocją 

9) wczuwa się w emocje i uczucia osób z 

najbliższego otoczenia; 

10) dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność 

odczuwania, przejawia w stosunku do 

nich życzliwość i troskę; 

11) dostrzega emocjonalną wartość otoczenia 

przyrodniczego jako źródła satysfakcji 

estetycznej. 

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko:  

1) przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, 

wyraża szacunek wobec innych osób i 

przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje 

rówieśnicze;

2) odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do 

rodziny, narodu, grupy przedszkolnej oraz innych 

3) posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem 

4) używa zwrotów grzecznościowych (...) 

5) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych 

czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; 

6) nazywa i rozpoznaje wartości związane z 

umiejętnościami i zachowaniami 

społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych 

7) respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych 

osób, zwracając uwagę na ich 

indywidualne potrzeby; 

8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe; 

9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, 

wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; 

wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego 

dziecka, grupy. 

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko: 

1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy 

znajdujących się w bliskim otoczeniu (niewerbalnie) 

2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy 

znajdujących się w bliskim otoczeniu (werbalnie) 

3) odróżnia elementy świata fikcji od rzeczywistości; 

4) rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na 

skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje 

krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter 

5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z 

przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń  

6) wykonuje własne eksperymenty językowe, 

7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i 

ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną 

8) wykonuje własne eksperymenty graficzne  

9) czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, 

nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu 

10) wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy,  

11) wyraża ekspresję twórczą podczas czynności 

konstrukcyjnych i zabawy 

12) klasyfikuje przedmioty 

13) eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje 

pomiaru długości 

14) określa kierunki i ustala położenie przedmiotów  

15) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac 

porządkowych, ćwiczeń 

16) posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania

innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa 

czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, 

17) rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich 

nominałach, porządkuje je 

18) posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk 

przyrodniczych,  

19) podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. 

oglądanie książek 

20) wskazuje zawody wykonywane przez rodziców  

21) rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym 

nowożytnym i reaguje na nie; 

22) reaguje na proste polecenie w języku mniejszości 

narodowej lub etnicznej 

23) reaguje na proste polecenie w języku regionalnym 

– kaszubskim, 


