
ZASADY PROMOWANIA WŁAŚCIWYCH ZACHOWAŃ  
W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 58  

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 3 W KATOWICACH 
 

NAGRADZAMY ZA: 
 Przestrzeganie ustalonych umów i zasad; 
 Wysiłek włożony w wykonanie pracy lub zadania; 
 Wypełnienie podjętych obowiązków; 
 Bezinteresowną pomoc innym; 
 Aktywny udział w pracach grupy; 
 Stosowanie się do zasad bezpieczeństwa; 
 Aktywny udział w konkursach; 
 Włączanie się w akcje prowadzone na terenie przedszkola. 

 
FORMY NAGRADZANIA: 

 Pochwała wobec grupy; 
 Pochwała przed rodzicami; 
 Obdarzenie dziecka szczególnym zaufaniem np. zwiększając zakres jego samodzielności; 
 Dostęp do atrakcyjnej zabawki; 
 Drobne nagrody rzeczowe np. emblematy uznania (odznaka, order), naklejki, minicukierki; 
 Pochwała i wręczenie dyplomu (np. „Przedszkolaka Roku”) na pożegnalnej uroczystości grupowej; 
 Umieszczenie nazwiska dziecka na tablicy „Nasze Osiągnięcia” za zdobycie I, II i III miejsca lub 

wyróżnienia. 
 

ZASADY PROMOWANIA POŻĄDANYCH ZACHOWAŃ U DZIECI: 
1. „Drabinka grzeczności” w grupach: dzieci, które otrzymują nagrodę tygodnia są odnotowywane        

w tabeli. „Bohater Tygodnia” otrzymuje słodki lub inny upominek. 
2. Dzieci z największą liczbą tytułów „Bohatera Tygodnia” otrzymują tytuł „Bohatera Miesiąca”. 
3. Na koniec roku szkolnego dziecko, które zdobyło najwięcej tytułów „Bohatera Miesiąca” zostaje 

„Bohaterem Roku”. Wyniki podawane są do wiadomości wszystkich rodziców nas pożegnalnej 
uroczystości w grupie. Dziecko otrzymuje pamiątkowy dyplom i niespodziankę przygotowaną przez 
Radę Rodziców.  

4. Dzieci, które aktywnie będą włączały się w konkursy lub akcje prowadzone na terenie przedszkola 
zostaną nagrodzone dyplomem lub drobną nagrodą. 

5. Dziecko, które pozytywnie się wyróżnia może być pochwalone na forum (chwalimy postawę, 
zachowanie a nie dziecko) wybrane na dyżurnego lub asystenta nauczyciela, może otrzymać drobny 
upominek np. naklejkę, może jako pierwsze wybrać zabawkę podczas zabawy swobodnej lub 
zdecydować o wyborze zabawy dla całej grupy. 

  
ZASADY „DRABINKI GRZECZNOŚCI” 

1. W każdej grupie znajduje się tzw. „Drabinka Grzeczności”. Jest to sylweta kolorowej drabinki, 
składającej się z pięciu szczebli (na każdy dzień tygodnia) ozdobiona symbolami danej grupy. Każde 
dziecko ma wizytówkę ze swoim znaczkiem (grupy młodsze) lub imieniem i nazwiskiem (grupy 
starsze). 

2. W pierwszych dniach września dzieci wspólnie z wychowawcą ustalają tzw. Kodeks grupowy, czyli 
zasady zachowania obowiązujące w danej grupie. 

3. W czasie pobytu w przedszkolu dzieci powinny dla bezpieczeństwa własnego i innych stosować się 
do przyjętych zasad. 

4. W wybranej przez nauczyciela, stałej porze dnia (najczęściej po obiedzie) dzieci dokonują 
samooceny własnego zachowania. Grupa i wychowawca akceptują lub nie ocenę dziecka 
argumentując swój wybór. 

5. Dzieci, które stosują się do zasad awansują na drabince po jednym szczebelku za każdy dzień 
właściwego zachowania. Na ostatnim, piątym szczebelku czeka nagroda ustalona w grupie, może to 
być np. naklejka, drobny upominek lub wybór ulubionej zabawki. 


