
SYSTEM  MOTYWOWANIA  DO ZACHOWAŃ POŻĄDANYCH 

1. Nagrody: 
a) Pochwała indywidualna 
b) Pochwała wobec grupy 
c) Pochwała przed rodzicami 
d) Dostęp do atrakcyjnej zabawki 
e) Dyplom uznania 
f) Drobne nagrody rzeczowe 
g) Przewodzenie w zabawie 

 

Nagradzamy za: 

a) Stosowanie ustalonych zasad i umów 
b) Wysiłek włożony w wykonaną pracę 
c) Wywiązanie się z podjętych obowiązków 
d) Bezinteresowna pomoc innym 
e) Aktywny udział w pracach na rzecz grupy i przedszkola 
  

2. Konsekwencje złego zachowania: 
a) Upomnienie słowne indywidualne 
b) Upomnienie słowne wobec grupy 
c) Poinformowanie rodziców o przewinieniu 
d) Odsunięcie od zabawy 
e) Zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych 

emocji 
f) Rozmowa  z dyrektorem 

 

Konsekwencje stosowane są za: 

a) Nieprzestrzeganie ustalonych norm  i zasad współżycia w grupie i 
przedszkolu 

b) Stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i 
innych 

c) Zachowania agresywne 
d) Niszczenie wytworów pracy innych 

 



PRAWA  I  OBOWIĄZKI  DZIECKA 

Dziecko ma prawo do: 

1. Opieki  i  pomocy ze strony dorosłych 
2. Bezpiecznych i higienicznych warunków 
3. Korzystania z posiłków i zaspokajania łaknienia 
4. Poszanowania godności osobistej i nietykalności 
5. Akceptacji i szacunku 
6. Zabawy jako podstawowej formy aktywności 
7. Właściwie zorganizowanego procesu opieki, wychowania oraz nauczania – 

uczenia się zgodnie z indywidualnymi potrzebami i możliwościami 
8. Wyrażania własnych myśli, pragnień i potrzeb 
9. Aktywności i wyrażania swoich inwencji twórczych 
10.  Bezkonfliktowego rozwiązywania problemów 
11.  Pozytywnego wzmacniania przez dorosłych 
12.  Spokoju i wypoczynku 
13.  Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej   
       bądź psychicznej                                                                                              
14. Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wspomagania                        
rozwoju i edukacji 
15. Korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

 
          Dzieci mają obowiązek: 

1. Przestrzegać zawartych umów dotyczących sposobu zachowania, w tym zasad 
bezpieczeństwa 

2. Słuchać i reagować na polecenia nauczyciela 
3. Szanować mienie przedszkola 
4. Zachowywać porządek i czystość 
5. Zgodnie współdziałać w zespole 
6. Szanować prawa innych, w tym do zabawy 
7. Szanować wytwory pracy innych 
8. Stosować formy grzecznościowe 
9. Akceptować indywidualność każdego dziecka 
10.  Przestrzegać zakazu opuszczania sali bez zgody nauczyciela lub   

 innych osób dorosłych 

11.  Polubownie rozwiązywać konflikty 
12.  Dbać o swój wygląd 
13.  Informować nauczyciela o problemach i niebezpieczeństwach 

 


