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Roczny plan pracy Publicznego Przedszkola  w Cięcinie na rok szkolny 2016/2017 

 

Podstawa prawna: 

 

 statut przedszkola, 

 wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2015/2016, 

 koncepcja pracy przedszkola, 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności 

innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 2002 r. Nr 56 poz. 506 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 

i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1270). 

 

Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2015/2016: 

1. Włączenie rodziców do współpracy w zakresie rozbudzania zainteresowania czytaniem i dalsze prowadzenie pedagogizacji nakierowanej 

na uzmysłowienie rodzicom, jak ważne jest czytelnictwo dla rozwoju umysłowego i emocjonalnego, dziecka. 

2. Poprawić jakość i  merytoryczny poziom kącików książek w salach,  a co za tym idzie ich rolę w kształtowaniu zainteresowań 

czytelniczych dzieci. 

3. Zapoznać dzieci z zasadami korzystania z kącików czytelniczych, matematycznych ,które pojawią się  

w zapisie w dzienniku albo w  oznakowaniu graficznym(piktogramy)  

 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-o-systemie-oswiaty/?on=04.02.2016
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4.Wypracować skuteczny system obiegu informacji, z uwzględnieniem informacji dla rodziców przekazywanych przez nauczycieli grup. 

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016//2017 

1.Upowszechnienie czytelnictwa ,rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży 

2.Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach 

3.Kształtowanie postaw .Wychowanie do wartości 

Priorytety z koncepcji pracy przedszkola – kierunki planowanych zmian: 

 

1. Realizacja działań w zakresie wyrabiania u dziecka pozytywnego nastawienia do nauki czytania przez organizowanie zajęć 

doskonalących spostrzegawczość i pamięć wzrokową, zabaw wyrabiających wrażliwość i pamięć słuchową, zabaw rozwijających słuch 

fonematyczny i koordynację wzrokowo-ruchową. 

2. Promocja zdrowia, w tym aktywnego trybu życia i zdrowego żywienia. 

3. Realizacja procesu wychowawczego opartego na wartościach – wychowanie do wartości. 

4. Doskonalenie systemu wspomagania rozwoju dziecka i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

5. Realizacja programu unijnego (wspomaganie rozwoju dzieci z problemami rozwojowymi) 

6. Doskonalenie systemu współpracy z rodzicami i środowiskiem. 

 

 

Obszar: Opieka, wychowanie, edukacja 

Cel Zadanie/sposób realizacji 

Osoba 

odpowiedzialn

a 

Termin realizacji 

1.Realizacja podstawy 

programowej 
1. Ustalenie przedszkolnego zestawu programów na rok szkolny 2016/2017,  

Dyrektor Do 01.09.2016 
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2. Weryfikacja ramowych rozkładów dnia w kontekście proporcji 

zagospodarowania czasu, uwzględnienie w szczególności: 

 zajęć i zabaw swobodnych, 

 aktywności na powietrzu, 

 zajęć dydaktycznych, 

 czynności opiekuńczych, samoobsługowych, organizacyjnych (w 

tym pomocy psychologiczno-pedagogicznej) 

Dyrektor 

nauczyciele 
Do 15 .09.2016 

3. Planowanie procesów wspomagania rozwoju i edukacji przez nauczycieli z 

wykorzystaniem przyjętych programów (plany miesięczne ze wskazaniem 

zakresu realizacji podstawy programowej i zamierzonych osiągnięć dzieci) 

Rada 

Pedagogiczna 

na plenarnym 

posiedzeniu  

Sierpień 2016 

4. Ustalenie w poszczególnych grupach  przy udziale dzieci  „Kodeksu 

Przedszkolaka” opisującego zasady zachowania i umieszczenie w salach 

zajęć 

Nauczyciele  Wrzesień 2016 
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2.Organizacja 

procesów wspomagania 

rozwoju i edukacji 

dzieci 

1. Prowadzenie zajęć uwzględniających wzorce właściwych zachowań 

i utrwalających dobre nawyki, wprowadzanie dziecka w świat wartości 

uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość, piękno, poprzez: przekaz 

osobowy nauczyciela, tworzenie otoczenia sprzyjającego rozumieniu i 

przeżywaniu tych wartości, 

2. Prowadzenie zajęć mających na celu rozwijanie inteligencji w zależności od 

możliwości z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy tj. 

- doskonalących spostrzegawczość ,kreatywność i pamięć wzrokową 

- wyrabiających wrażliwość i pamięć wzrokową 

- aktywną postawę wobec nauki czytania, poznawania pojęć 

matematycznych 

- rozwijających sprawność manualną i fizyczną 

      3.Udział dzieci w „ Klubie młodego odkrywcy” 

-  

Nauczyciele 

 

 

nauczyciele 

Wrzesień 2016 

 

 

 rok szkolny 

 

 

 

3.Doskonalenie 

systemu 

wychowawczego 

przedszkola  

      1.    Realizowanie Planu działań wychowawczych Nauczyciele rok szkolny 

     2.Organizowanie warsztatów dla rodziców zgodnych z potrzebami w formie 

 Artykułów na gazetkach, na stronie internetowej, spotkań ze 

specjalistami 

Nauczyciele 

stażyści 
       rok szkolny 

2. Uczestnictwo dzieci mających problemy emocjonalne, społeczne w 

zajęciach pt. Integracja, empatia. komunikacja w ramach projektu unijnego 

„Przedszkole równych szans” 

specjalista Luty-czerwiec 

3.Cykliczne zajęcia z dziećmi mające na celu poznanie Praw Dziecka  Nauczyciele, 

 
rok szkolny 
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4.Realizacja zajęć 

mających na celu  

poznawanie przez 

dzieci systemu wartości  

1. Umożliwianie dziecku poznawania różnych postaw bohaterów literackich i 

filmowych i zachęcanie do podejmowania prób ich oceny i uzasadnienia 

zachowań.  

Nauczyciele    rok szkolny 

2. Analiza bieżących problemów wychowawczych pojawiających się w 

poszczególnych grupach, przekazanie informacji na posiedzeniach Rady 

Pedagogicznej w celu ustalenia działań i profilaktyki. 

nauczyciele rok szkolny 

3. Szkoleniowe zebranie R.P na temat :Wychowanie do wartości. Dyrektor 

nauczyciele 
styczeń 

4. Zgromadzenie w bibliotece przedszkolnej literatury dotyczącej 

kształtowania systemu wartości oraz wzory poprawnego zachowania a 

także kształtowania inteligencji emocjonalnej-powielenie i przekazanie 

nauczycielom . 

  

Dyrektor  

nauczyciele 
styczeń 

 5.Tworzenie 

warunków do 

nabywania sprawności 

w czytaniu i pisaniu i 

poznawania pojęć 

matematycznych 

           1.Przygotowanie w salach kącików zainteresowań ze szczególnym 

uwzględnieniem: 

 czytelniczego,(oznaczenie piktogramami) 

 matematycznego 

Nauczyciele 

grup 
rok szkolny 

 2.Prowadzenie kącika czytelniczego- dzieci poznają zasady korzystania z 

niego w oparciu o opracowane piktogramy  

Nauczyciele 

grup 
rok szkolny 

3.Inspirowanie dzieci do zabaw teatralnych i parateatralnych swobodnych i 

pod opieką  nauczyciela – realizowanie konkretnych celów pedagogicznych 

związanych z budowaniem świata wartości i emocji 

Nauczyciele 

grup 
rok szkolny 
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4.Prowadzenie Klubu czytających rodziców –każdy rodzic lub inny 

członek rodziny może przyjść do przedszkola aby przeczytać dzieciom 

wybraną bajkę 

Nauczyciele 

grup 
rok szkolny 

           5.Prowadzenie akcji bookcrosingu (wędrującej książki) umożliwienie  

           wymiany książek dla dzieci i dorosłych 
  

           6.Dzień Książki –jeden dzień w tygodniu kiedy dzieci mogą przynieść do  

przedszkola swoją książkę, książki mają oddzielną półkę gdzie czekają na swoją 

kolej wśród innych książek do przeczytania 

Nauczyciele 

grup 
rok szkolny 

 

7.Realizacja nauki czytania i pisania oraz pojęć matematycznych zgodnie z 

podstawą programową i  programem wychowania przedszkolnego 
Nauczyciele  

grup 
      rok szkolny 

8.Przygotowanie form teatralnych w oparciu o poznaną literaturę i prezentacja 

ich na zajęciach otwartych, uroczystościach 
       rok szkolny 

9.Udział w  ogólnopolskiej akcji „Mały miś w świecie wielkiej literatury” 
Nauczyciele 

grup 
      rok szkolny 

10.Szkoleniowe posiedzenie R.P na temat Jak prawidłowo i ciekawie 

wprowadzać pojęcia matematyczne w przedszkolu. 

Nauczyciele 

dyrektor  
       maj 

11.Codzienna realizacja ćwiczeń porannych (dzieci trzyletnie – zabawa 

ruchowa, np. z piosenką) – jeden nowy zestaw na tydzień 

Rada 

pedagogiczna 
     kwiecień 
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1. Systematyczne stosowanie zestawów zabaw ruchowych (zestawów ćwiczeń 

gimnastycznych – pięcio- i sześciolatki) jako formy zajęć obowiązkowych 

– jeden nowy zestaw na dwa tygodnie 

Nauczyciele 

grup 
      rok szkolny 

5. Promocja zdrowia, 

bezpieczeństwa 

i aktywności 

ruchowej 

1. zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa i higieny obowiązującymi w 

przedszkolu: 

- przestrzeganie regulaminu dotyczącego zachowania bezpieczeństwa w salach 

przedszkola (kodeks przedszkolaka), 

- zapoznanie z zasadami korzystania z łazienek przedszkolnych 

- prowadzenie zajęć uświadamiających dzieciom, jak dbamy o zdrowie, higienę 

i bezpieczeństwo w domu, przedszkolu, środowisku (miesięczne plany pracy); 

nauczyciele          rok szkolny 

2. Codzienna realizacja zabaw ruchowych – minimum dwie zabawy dziennie nauczyciele rok szkolny 

3. Systematyczne  realizowanie zadań prozdrowotnych i proekologicznych nauczyciele  rok szkolny 

4. Bezpieczne korzystanie ze sprzętu w ogrodzie przedszkolnym- nauczyciele  rok szkolny 

5.  Spotkanie z ludźmi promującymi zdrowy styl życia nauczyciele         rok szkolny 

6. Systematyczne stosowanie zestawów: ćwiczeń porannych (zestaw na 

tydzień), zabaw ruchowych ,zestawów ćwiczeń gimnastycznych – pięcio- i 

sześciolatki) jako formy zajęć obowiązkowych – jeden nowy zestaw na dwa 

tygodnie 

nauczyciele   rok szkolny 

Obszar: Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka 

  



8 

 1. Prowadzenie całorocznej, systematycznej obserwacji  pedagogicznej 

wszystkich dzieci wg. zasad przyjętych na plenarnym zebraniu Rady 

Pedagogicznej 

nauczyciele rok szkolny 

6. Doskonalenie 

systemu wspierania 

rozwoju każdego 

dziecka i udzielania 

pomocy 

psychologiczno- 

-pedagogicznej 

2. Przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej i ustalenie listy dzieci do 

wspomagania i korygowania rozwoju i pracy indywidualnej 
nauczyciele  rok szkolny 

3. Ustalenie dla dzieci form, okresu udzielania i wymiaru godzin w ramach 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w/ustalonych terminów 
nauczyciele 

W zależności od 

wpływania orzeczeń 

i opinii 

7.Opracowanie 

indywidualnych 

programów 

wspomagania i 

korygowania rozwoju 

dla wybranych dzieci 

1. Opracowanie i realizacja indywidualnych planów pracy oraz planów 

wspomagająco- korygujących dla  dzieci z problemami rozwojowymi i dla 

dzieci zdolnych Dyrektor 

nauczyciele 

Niezwłocznie po 

uzyskaniu 

informacji od 

nauczycieli lub 

specjalistów 

2. Prowadzenie i dokumentowanie  pracy wspomagania i korygowania 

rozwoju dzieci  

3. Prowadzenie i  dokumentowanie  pracy indywidualnej 

nauczyciele 
odpowiednio do 

potrzeb 

4. Badanie efektów pracy w odniesieniu do dzieci objętych wspomaganiem 

i korygowaniem rozwoju – powtórne badanie gotowości szkolnej 

Nauczyciele 

pięciolatków 

i sześciolatków 

Styczeń- kwiecień 

5. Przygotowanie informacji o gotowości szkolnej i przekazanie jej rodzicom Nauczyciele 

pięcio- 

i sześciolatków 

Do 21 kwietnia 

2017 
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6. Ocena efektywności realizowanych form pomocy psychologiczno -

pedagogicznej  w przedszkolu na zebraniach R.P. 

Nauczyciele 

pięcio- 

i sześciolatków 

Rok szkolny 

7. Ustalenie potrzeb w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na 

nowy rok  szkolny 
koordynator 

I pólrocze 

II półrocze 

8. Uruchomienie  zajęć dodatkowych, wspomagających prawidłowy rozwój 

dzieci w ramach projektu Przedszkole równych szans : 

     

 gimnastyka korekcyjna 

  terapia logopedyczna 

 Integracja, empatia, komunikacja-trening zachowań społecznych 

 

Dyrektor 

specjaliści 
Luty-czerwiec 

Obszar: Funkcjonowanie przedszkola w środowisku 

Termin realizacji 

1. Imprezy wewnętrzne    

i środowiskowe           

w bieżącym roku 

szkolnym;  

 

Terminy realizacji wg 

grupowych planów 

współpracy                  

w środowisku lokalnym   

Andrzejki 

Wszyscy 

nauczyciele, 

dyrektor 

 rok szkolny 

Mikołajki  

Spotkanie wigilijne  

Bal karnawałowy  

Dzień Babci i Dziadka 

Powitanie wiosny  

Ogólnopolska akcja Mały Miś w świecie wielkiej literatury 

Dzień Książki  
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i rodzinnym; Wycieczka do teatru 

Wycieczka do Chlebowej Chaty 

Dzień Dziecka 

Dzień Rodziny 

2.Promocja przedszkola 

i system obiegu 

informacji 

1. wdrożenie systemu informacji  (zeszyt i teczka informacji dla nauczycieli 

kieszonka pedagogiczna dla rodziców) 

       2.promocja przedszkola w mediach np.WG Media,Nowiny z gminy,eu-cięcina 

       3.cykliczne wydawanie gazetek grupowych i przedszkolnej 

       4.Prowadzenie tablicy informacyjnej  dla rodziców 

       5.prowadzenie strony internetowej 

Dyrektor  

Odpowiedzialni 

nauczyciele 

rok szkolny 

3.Działania na rzecz 

środowiska 

społecznego i 

lokalnego 

1.Opracowanie  Planów współpracy ze środowiskiem rodzinnym  i  lokalnym(w 

każdej grupie) 

2..Udział w akcjach  charytatywnych m.in. Zakrętki dla Krystianka 

3.Zorganizowanie  paczek mikołajkowych dla dzieci potrzebujących 

4.Udział w kiermaszu bożonarodzeniowym w zagrodzie plebańskiej 

5.Udział w akcjach:  Mamo tato wolę wodę ,Akademia Misia Haribo,  

Czyste powietrze wokół nas 

6.Współpraca z biblioteką szkolną i gminną 

7.Współpraca z instytucjami pożytku publicznego 

 

Wszyscy 

nauczyciele 
rok szkolny 
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1. Nawiązanie bliskiej współpracy ze szkołą podstawową: 

 zaproszenie klas pierwszych do udziału w konkursach plastycznych,  

 współpraca ze świetlicą szkolną  

 

 wycieczka dzieci 5 i 6 do szkoły – poznanie budynku, udział w lekcji, 

 udział sześciolatków w zajęciach bibliotecznych w szkole, 

 przedszkolne warsztaty plastyczne dla sześciolatków i uczniów klasy I, 

 Spotkanie dyrektora szkoły podczas Dni Otwartych dla dzieci 6-letnich 

 

  

4.Współpraca z 

rodzicami i wspieranie 

rodziny w wychowaniu 

dzieci  

2. Prowadzenie Klubu czytających rodziców –każdy rodzic lub inny członek 

rodziny może w przedszkolu czytać utwory literackie dzieciom 

3. Kącik Wędrującej Książki(pólka bookcrossingowa)-miejsce gdzie można 

pożyczyć ciekawą książkę przeczytać i oddać ,można przynieść swoją 

książkę ,(książki nie tylko dla dzieci ale i dla dorosłych) 

Nauczyciele  rok szkolny 

4. Zebranie z rodzicami (rozpoczynające rok) poznanie oczekiwań rodziców, 

przedstawienie dokumentów przedszkola, wybór rady rodziców 

Nauczyciele 

 

Sierpień 

luty 

5. Indywidualne kontakty z rodzicami raz w miesiącu w wyznaczonych 

godzinach  nauczyciele 

wg terminów 

podanych na tablicy 

informacyjnej 

6. Zajęcia otwarte dla rodziców: 

 treści wychowawcze, wychowanie do wartości 

 treści z zakresu nauki czytania i pisania  

 pojęcia matematyczne 

 treści w zakresie realizacji podstawy programowej 

Nauczyciele Cały rok 
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7. Na bieżąco prowadzenie gazetek informacyjnych dla rodziców o zadaniach 

realizowanych w przedszkolu (wiadomości, umiejętności, postawy, wiersz, 

piosenka) 

Nauczyciele 

grup 
I, II półrocze 

8. Przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej i poziomie rozwoju 

i Informacji o stanie gotowości szkolnej 

Nauczyciele 

grup 
Dwa razy w roku 

9. Wspieranie rodziców w wychowywaniu dzieci  w formie „Kieszonki 

pedagogicznej ”    

Nauczyciele 

grup 
 

10. Dokumentowanie współpracy z rodzicami: 

 plan współpracy, 

 listy obecności na zebraniach, 

 karta kontaktów z rodzicami 

 protokoły, 

 zgody rodziców, 

 upoważnienia  

nauczyciele rok szkolny 
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5.Współpraca 

z instytucjami i innymi 

podmiotami środowiska 

       1.Nawiązanie  współpracy ze szkołą podstawową: 

 zaproszenie klas pierwszych do udziału w konkursach plastycznych,  

 współpraca ze świetlicą szkolną  

 udział w zajęciach ze świetlica szkolną 

 wycieczka dzieci 5 i 6 do szkoły – poznanie budynku, udział w lekcji, 

 udział sześciolatków w zajęciach bibliotecznych w szkole, 

 przedszkolne warsztaty plastyczne dla sześciolatków i uczniów klasy I, 

 Spotkanie dyrektora szkoły podczas Dni Otwartych dla dzieci 6-letnich 

  Przekazanie informacji dyrektorom szkół o realizacji obowiązku 

przedszkolnego przez dzieci 5- i 6 

2.Realizacja cyklu spotkań z ludźmi i instytucjami dbającymi o bezpieczeństwo 

i ochronę życia – rozwijanie zainteresowań dzieci i uświadamianie zagrożeń 

płynących ze świata, np.: 

 lekarz, 

 policjant,  

 treser psów, 

 ratownik medyczny, 

 autor książek dla dzieci, 

 leśniczy, 

 weterynarz, 

 informatyk, 

 psycholog/pedagog, 

 stomatolog, 

 strażak, 

Dyrektor 

nauczyciele 

Rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 września 2016 
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6.dokumentowanie 

pracy przedszkola  

1. Ustalenie wykazu dokumentacji pracy nauczyciela i sposobu jej 

prowadzenia 

plenarne 

zebranie RP 
Sierpień 2016 

2.Aktualizacja Statutu  Zespół 

ds. edukacji 
wg potrzeb 

3.Powołanie zespołów zdaniowych 
dyrektor sierpień 

Składy zespołów zadaniowych nauczycieli: 

  

Lp. Zespół ds. Skład zespołu 

1.  ewaluacji U.Howaniec,I.Pastor,S.Kudzia,J.Michalska 

2.  
pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 

M.Siderek,B.Matuszewska.J.Michalska,U.Howaniec,I.Pastor,

G.Biegun,A.Tyc 

3.  inwentaryzacji M.Siderek,J.Michalska,A.Walaszek 

4.  Sio A.Walaszek,B.Matuszewska 

5.  procedur i regulaminów I.Pastor,B.Matuszewska,S.Kudzia,B.Motyka 

6.  rekrutacji M.Siderek,B.Motyka,G.Biegun.A.Tyc 

 



15 

 
 

 

Przyjęto Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1/2016 z dnia  31.08.2016r.  

 

Podpisy członków Rady Pedagogicznej    :                                                                                                     dyrektor 


