
Kodeks postępowania przedszkolaka 
 

Na bazie Programu Wychowawczego stworzone zostały obowiązujące w naszym przedszkolu 

reguły zachowań. Reguły są jednakowe dla wszystkich dzieci w przedszkolu. 

Kodeks Postępowania Przedszkolaka dotyczy : 

- zachowania podczas posiłków, 

- zachowania w łazience, 

- zachowania w szatni, 

- zachowania w sali, 

- zachowania podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym, 

- zachowania podczas wycieczek i spacerów. 

 

 

Reguły zachowań obowiązujące podczas posiłków: 
1. Jemy w ciszy tj. nie mlaskamy, nie rozmawiamy, gdyż rozmowa w czasie jedzenia może 

być przyczyną zadławienia. 

2. Jemy z niezbyt otwartymi ustami, powoli ( szybkie zjadanie – połykanie jedzenia jest 

niezdrowe i nieeleganckie ), każdy kęs dobrze gryziemy i żujemy. 

3. Sztućcami posługujemy się bezpiecznie i kulturalnie, według ustalonych wzorów. 

4. Odchodzimy od stołu, gdy pani powie „ dziękujemy”, a my powiemy również 

 „ dziękujemy”. Następnie cicho wstajemy i lekko odsuwamy krzesło, wychodzimy, 

zasuwamy krzesło. 

 

Reguły zachowań w łazience: 
1. Do łazienki w kolejności wchodzą ( na zmianę) dziewczynki, a następnie chłopcy.  

2. W pierwszej kolejności załatwiamy potrzeby osobiste w toalecie, a następnie przed 

umywalką. 

3. Podwijamy rękawy, bierzemy szczoteczki i kubeczki, idziemy do dyżurnego, który daje 

pastę do zębów, podchodzimy do umywalki. Przy umywalce mogą znajdować się dwie osoby. 

Myjemy zęby, a następnie twarz i ręce. Zakręcamy kran i wycieramy ręce w papierowy 

ręcznik. 

4. Ustawiamy się przed salą w rzędzie. Gdy pierwsza grupa dzieci się umyje następuje 

wymiana i myje się w ten sam sposób druga grupa dzieci. Pierwsza grupa w tym czasie 

grzecznie w kole oczekuje na przyjście drugiej grupy dzieci. 

 

Reguły zachowań w szatni: 
1. Starannie układamy swoją odzież, buty ustawiamy równo na półce. 

2. Pamiętamy o kolejności zakładania odzieży  przed wyjściem na podwórko (spodnie-jeśli są 

zmienne, buty, sweter, szalik, kurtka, czapka, rękawiczki). 

3. Po powrocie z podwórka, przed wejściem do budynku-otrzepujemy buty z piasku, błota, 

śniegu, a następnie wycieramy buty o wycieraczkę.  

4. Przy rozbieraniu się-pamiętamy o kolejności zdejmowana odzieży (odwrotnie niż przy 

ubieraniu). 

5. Starannie składamy odzież i odkładamy na swoją półkę. 

6. W kolejności spokojnym krokiem przechodzimy do łazienki, a następnie do sali.  

 

Zasady zachowania się w sali: 



1. Mów umiarkowanym głosem. 

2. Nikogo nie bij. 

3. Sprzątaj po sobie. 

4. Używaj słów: proszę, dziękuję, przepraszam. 

5. Bieganie w sali jest zabronione z wyjątkiem zabaw kierowanych. 

 

Postaraj się nie mówić głośno: 
- Gdy inni cicho pracują, 

- Gdy inni się bawią, 

- Gdy czytamy i słuchamy,  

- Gdy inni są zmęczeni, 

- Gdy inni odpoczywają. 

 

Stosowane nagrody: 
- Pochwała indywidualna,  

- Pochwała przed całą grupą, 

- Pochwała przed rodzicami, 

- Nagroda poprzez sprawienie dziecku przyjemności wybrania przez niego nagrody, na którą 

będzie „pracował” (np. ciekawa zabawka, ulubiona gra dziecka itp.). 

 

Stosowane konsekwencje nieprzestrzegania zasad (kary) 
- Zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie, naprawienie szkody, 

- Odmówienie dzieciom przyjemności, 

- Czasowe odbieranie przyznanego przywileju, 

- „Kącik ciszy” –chwilowe wykluczenie dziecka z zabawy w celu przemyślenia swojego 

postępowania.  

 

Kodeks przedszkolaka obowiązujący w naszym przedszkolu (dla grupy dzieci 

najstarszych): 
1. Wspólnie i zgodnie bawię się z dziećmi. 

2. Potrafię czekać na swoją kolej podczas zabawy. 

3. Szanuję cudzą własność. 

4. Wiem, że praca innych jest trudem, który należy szanować i tego samego oczekuję od 

innych. 

5. Do zabawy biorę tylko te zabawki, którymi teraz będę się bawić, a po skończonej zabawie 

odłożę je na miejsce. 

6. Bawię się tak, aby nie powodować zagrożenia i przykrości. 

7. Pomagam innym: młodszym i mniej sprawnym dzieciom. 

8. Próbuję samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe zgodnie z ogólnie przyjętymi 

normami. 

9. Stosuję formy grzecznościowe: proszę, przepraszam, dziękuję. 

10. Wiem, że w przedszkolu jestem po to, aby nauczyć się wszystkiego co będzie mi 

potrzebne w szkole. 

 

 

Reguły zachowania się na spacerze: 
1. Przed wyjściem zawsze zakładamy także kamizelki 



2. Chodzimy tylko w parach 

3. Idziemy prawą stroną chodnika 

4. Podczas przejścia przez jezdnię podnosimy rękę , idziemy szybkim i równym krokiem w 

wyznaczonym lub bezpiecznym miejscu. 

5. Zawsze stosujemy się do poleceń pań 

 

Reguły zachowania się na placu zabaw: 
1. Wchodząc na plac zabaw stajemy w umówionym miejscu 

2. Bawimy się we wskazanym przez nauczycielkę miejscu na placu  

3. Znamy i stosujemy się do regulaminu placu zabaw 

4. Po skończonej zabawie porządkujemy określony teren ( zabawki czy sprzęty i przyrządy)  

5. Nie opuszczamy placu zabaw bez zgody nauczycielki 

 

 


