
Plan pracy dydaktyczno-wychowawczy dla Niepublicznego Przedszkola „Galileo” w Nakonowie uwzględniający kierunki 

pracy wynikające z wniosków nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2021/2022 oraz priorytety MEN na rok szkolny 

2021/2022 i zadania wynikające z koncepcji pracy przedszkola. 

 

PODSTAWY PRAWNE 

• Statut Przedszkola 

• Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2021/2022 

• Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa ustalone na rok 2021/2022 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 619) ze zm. 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 4) ze zm. 

• Rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658) 

• Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611) 

• Rozporządzenie MEN z dnia z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 356) 

• Rozporządzenie MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 

2020 r., poz. 1386 ze zm.). 

• Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1578) 

• Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1280) 



• Rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r., poz. 1055) 

• Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 502) ze zm. 

 

KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA NA ROK 2021/2022 

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz 
realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego. 

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 
3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, 

nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym 
względzie m.in. wycieczek edukacyjnych. 

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie 
wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i 
pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów 
cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne. 

5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się 
dorosłych. 

6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

 

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY 

1. Wspieranie potencjału rozwoju dzieci i  stworzenia im warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola. 

2. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju. 
 Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi. 



3. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie 
programowej. 

4. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji 
korzystających z oferty placówki. 
Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. 
5. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. 

Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.  

   
 

 

 

 

 

Obszary działalności przedszkola wraz z określeniem sposobu realizacji zadań 

 

CELE I SPOSOBY REALIZACJI TERMINY   OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA 

REALIZACJĘ 

BEZPIECZEŃSTWO- ZDROWIE I PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ - KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ  

BEZPIECZEŃSTWO 

Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa poprzez: 

− zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa i higieny 

obowiązującymi w przedszkolu,  

− przestrzeganie regulaminu dotyczącego zachowania 

bezpieczeństwa w salach przedszkola (kodeks przedszkolaka),  

wrzesień 2021 

 

Nauczyciele wszystkich grup 



− opracowanie wzorów znaków piktograficznych dotyczących 

zdrowia, higieny i bezpieczeństwa,  

− prowadzenie zajęć uświadamiających dzieciom, jak należy dbać 

o zdrowie, higienę i bezpieczeństwo w domu, przedszkolu, 

środowisku (scenariusze),  

− przeprowadzenie próbnej ewakuacji dzieci i pracowników 

przedszkola z udziałem straży pożarnej.  

 

Uświadamianie dzieci w zakresie istniejących zagrożeń poprzez 

pokazywanie skutków negatywnych zachowań i bezpośrednią 

obserwację oraz organizowanie zajęć poglądowych z zakresu 

unikania zabaw w niebezpiecznych miejscach,  

− unikania kontaktów z nieznajomymi,  

− zachowania ostrożności wobec nieznanych roślin i zwierząt,  

− zapoznania ze sposobem zachowania podczas pożaru,  

− udzielania pierwszej pomocy – postępowania w wypadkach 

urazów, omdleń, oparzeń (zapoznanie dzieci z podstawowymi 

czynnościami ratowniczymi w warunkach nieobecności osób 

dorosłych),  

− zorganizowanie warsztatów dla dzieci  

z zakresu udzielania pierwszej pomocy przez specjalistę  

– szkolenie,  

− zorganizowanie spotkania  

z policjantem (zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa, które 

dzieci mogą spotkać w domu i na ulicy, np. obcy, nieznane 

zwierzęta), organizowanie spotkań ze strażakiem, wycieczka do 

siedziby straży pożarnej, poznanie numeru alarmowego, 

pozyskanie wiedzy, co dzieci powinny zrobić w sytuacjach 

zagrożenia. 

wrzesień 2021 

 

Nauczyciele wszystkich grup 



Organizacja wycieczki po budynku przedszkola i placu zabaw wrzesień 2021 Nauczyciele wszystkich grup 

Zajęcia edukacyjne – zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi 

i sposobami wzywania pomocy w przypadku choroby, pożaru, 

wypadku 

wrzesień 2021 Nauczyciele wszystkich grup 

Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci na terenie przedszkola: 

wdrożenie „Procedur  bezpieczeństwa w Przedszkolu ….” 

wrzesień 2021 

 

Nauczyciele wszystkich grup 

Systematyczne uwrażliwienie dzieci na sytuacje stwarzające 

zagrożenie oraz budowanie wiedzy na temat ich konsekwencji; 

cały rok szklony Nauczyciele wszystkich grup 

Rozwijanie empatii oraz promowanie zachowań prospołecznych: 

• zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska we Włocławku, 

• Rozkręcamy się – zbiórka nakrętek.  

cały rok szklony Nauczyciele wszystkich grup 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ 

Działania profilaktyczne zmierzające do przeciwdziałania 

problemowi palenia papierosów i picia alkoholu; w tym: 

wzmacnianie norm przeciwnych używaniu substancji 

uzależniających.  

Realizacja projektu: „Nie pal przy mnie proszę” 

cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup 

 

 

Działania profilaktyczne zmierzające do przeciwdziałania 

uzależnienia od komputera, gier, telewizji oraz telefonu 

komórkowego 

Udział w  Dniu Bezpiecznego Komputera - inicjowanie i 

propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i 

młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, 

nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa 

online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. 

12 październik 2021 Nauczyciele wszystkich grup 

 

Mówimy „nie” zachowaniom agresywnym  

Organizacja Dnia bez przemocy 

Ograniczenie zachowań agresywnych i przemocy w przedszkolu 

Uświadomienie dzieciom, czym jest agresja i przemoc oraz jak 

sobie z nimi radzić  

2 październik 2021 Nauczyciele wszystkich grup 

 

Rozwijanie wiedzy rodziców na temat przyczyn i sposobów 

niwelowania zachowań agresywnych wśród dzieci poprzez 

spotkania informacyjne i rozmowy indywidualne 

cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROWIE 

Pogłębienie wiedzy dzieci na temat przyczyn i skutków 

nieprawidłowego odżywiania. Rozszerzenie działań na rzecz 

propagowania zdrowego trybu życia. Kształtowanie właściwych 

umiejętności, przyzwyczajeń i nawyków prozdrowotnych  

cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup 

 

 

Dni Zdrowia – obejmujący treści np.: 

-  zdrowa żywność – Dzień Marchewki 

- sprawność fizyczna – Dzień sportu 

zgodnie  

z programem wychowania 

przedszkolnego 

Wszyscy nauczyciele 

 

Zaplanowanie właściwych form aktywności ruchowej w celu 

wykształcenia pożądanych umiejętności i sprawności fizycznych,  

w tym codzienna realizacja ćwiczeń porannych lub zabaw 

ruchowych. 

 Wszyscy nauczyciele 

Popularyzacja aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu 

zarówno  wśród dzieci jak i wśród rodziców. 

cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup 

Sukcesywne wzbogacanie i uzupełnianie bazy przedszkolnej do 

zabaw i ćwiczeń ruchowych w salach i na powietrzu. 

cały rok szkolny dyrektor przedszkola 

Kształtowanie nawyków dbania o zdrowie i higienę osobistą.  

Pogłębianie wiedzy dzieci na temat profilaktyki zdrowotnej oraz 

związków między zdrowiem a chorobą- spotkanie 

lekarzem/pielęgniarką w ramach realizowanej w przedszkolu 

Poszerzanie wiedzy dzieci z zakresu pierwszej pomocy 

przedmedycznej.  

cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup 

Kształtowanie nawyków dbania o higienę jamy ustnej.                            

DENTOBUS, czyli mobilny gabinet diagnostyki stomatologicznej 

zgodnie  

z programem wychowania 

przedszkolnego 

Nauczyciele wszystkich grup 



PATRIOTYZM I EDUKACJA OBYWATELSKA - KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ 

 

  

 

 

Realizacja tematu „Moje prawa i obowiązki” 

- mam prawa i obowiązki 

- wokół praw dziecka 

wg programu wychowania 

przedszkolnego  

Nauczyciele wszystkich grup 

Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka 

 

20 listopad 2021 

 

Nauczyciele wszystkich grup- 

Udział w projekcie: „Mały Miś –  w Świecie Wielkiej Literatury” . wrzesień 2021-maj 2022 Nauczyciele wszystkich grup 

Realizacja regionalnego projektu edukacyjnego „Ja, Kujawiak” 

 

cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup 

Udział w projekcie: „ Piękna nasza Polska cała”. cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup 

Zagospodarowanie kącików czytelniczych o pozycje z zakresu 

wychowania patriotycznego: atlasy, gazetki, gromadzenie 

ciekawych zdjęć miejscowości 

 

. 

cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup 

 

 

 

 

 

Nauka piosenek ludowych i przyśpiewek oraz elementów polskich 

tańców ludowych i regionu. 

cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup 

Polska wokół symboli narodowych  cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup 

 
Słuchanie opowiadań, wierszy, bajek, piosenek nawiązujących     do 

aktualnie obchodzonych świąt.  

cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup 

Udział dzieci w uroczystościach przedszkolnych związanych z 

ważnymi świętami państwowymi i regionalnymi. 

cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup 



Analiza programu wychowania przedszkolnego pod kątem 

„Wychowanie w duchu wartości” Uwzględnianie w planach 

miesięcznych zajęć związanych z poznawaniem najbliższego 

regionu, zabytków, ważnych instytucji, legend i symboli 

narodowych. 

 

Realizacja tematu „Moja rodzina” 

- członkowie rodziny 

- drzewo genealogiczne /wspólnie z rodzicami/ - różne sposoby 

prezentacji: drzewo, pierścienie drzewa, inne 

- pochodzenie nazwiska: od zawodu, od cech np. czarny, od 

kolorów - biały, 6latki mogą sprawdzić w książce telefonicznej, 

ile jest osób o tym nazwisku 

- godło rodziny - wymyślanie i rysowanie godła swojej rodziny z 

rodzicami 

 

 

Realizacja tematu „Moja miejscowość, mój region” 

- mapa Polski, Poznań na mapie 

- herb, pochodzenie nazwy 

- nazwy geograficzne dotyczące miejscowości 

- wycieczka szlakiem pomników miasta Kowala - poznanie postaci i 

zdarzeń, które zostały w ten sposób upamiętnione 

- domy (wieżowce, bloki, jednorodzinne, szeregowce, kamienice) 

- zabytki 

- nazwy ulic 

- znani ludzie Kujaw 

- wycieczka do „Rycykowego Zakątka” 

 

cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup 



     

 

 

 

 

Realizacja tematu „Moja Ojczyzna”: 

- położenie na mapie Europy 

- obiekty geograficzne –Wisła, Tatry, Bałtyk… 

- Stolica 

- Hymn, flaga, godło 

- legendy 

- sławni Polacy 

Realizacja tematu „Badacze przeszłości” (tematy do wyboru): 

- Domy dawniej i dziś 

- Zabawy naszych babć i dziadków - wykorzystanie ich do zabaw 

np. szmaciane lalki, bąk, kubek i guzik, itp. 

- Ginące zawody – kowal, szewc, garncarz, zdun… 

- Urządzenia domowe dawniej i dziś 

- Postęp techniczny – pojazdy, maszyny .. 

- Wycieczka do skansenu w Kłóbce 

- Poznanie wyliczanek ludowych 

 i wykorzystanie w zabawach 

- Wycieczka do Torunia – Muzeum Żywego Piernika 

 

cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup 

Współpraca z rodzicami w celu wzbogacania wiedzy, zbiorów i 

pomocy przybliżających dzieciom omawianą problematykę. 

cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup 



 

 

KOMPETENCJE MATEMATYCZNE - KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ 

Systematyczne prowadzenie zajęć matematycznych oraz zabaw 

badawczych z wykorzystaniem naturalnych okazów (owoce, 

warzywa, kwiaty sezonowe, żołędzie, kasztany itp. oraz 

przedmiotów codziennego użytku  

cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup 

 Utworzenie w każdej sali kącików „Matematyczny skarbczyk” – 

patyczki, spinacze, guziki, zakrętki, wagi, naczynia, miarki itp. 

służące do działań matematyczny. Zaangażowanie rodziców w 

organizację kącików.  Zachęcanie dzieci do kreatywnych zabaw 

w kącikach.  

cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup 

Rozwijanie potencjału intelektualnego dzieci poprzez organizację 

nauki w gry planszowe 

cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup 

Organizowanie ćwiczeń i zabaw w oparciu o znajomość schematu 

własnego ciała poprzez ustalenie położenia przedmiotów. 

cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup 

Wzbogacanie bazy przedszkolnej w pomoce dydaktyczne 

ułatwiające organizację i podnoszące atrakcyjność zajęć 

matematycznych. 

cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup 

Wykonywanie przez dzieci prac nawiązujących do treści 

matematycznych  

cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup 

Umożliwienie dzieciom podejmowania zabaw matematycznych: 

zabawy konstrukcyjne, łamigłówki, zabawy ruchowe, 

eksperymenty. 

 

cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup 

Zaproszenie gości związanych ze światem nauki: informatyk, 

fizyk, matematyk (lub wycieczka do szkoły na lekcje pokazowe) 

– działania w ramach realizowanej w przedszkolu preorientacji 

zawodowej 

luty-kwiecień 2022 Nauczyciele wszystkich grup 



KOMPETENCJE CYFROWE I KREATYWNOŚĆ -  KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ 

Udział w „Ekologicznym Pokazie Mody” - wzbudzenie u dzieci 

kreatywności, pomysłowości i zachęcenie ich do tworzenia, 

działania.  

marzec 2022 Nauczyciele wszystkich grup 

Udział dzieci w konkursach plastycznych  – wykonanie przez 

dzieci wspólnie z rodzicami prac.  

cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup 

Kącik -„Nasze Prace”-  wystawy twórczości artystycznej dzieci 

w holu przedszkola 

prezentacja aktywności 

twórczej wychowanków: 

wystawy, wernisaże, 

konkursy, z 

uwzględnieniem 

różnorodnych poznanych 

technik  

Nauczyciele wszystkich grup 

Przygotowanie w salach kącików do aktywności twórczej: 

- Plastyczny i konstrukcyjny 

- Instrumenty muzyczne 

- Materiały do aktywności twórczej np. chustki, wstążki… 

 

cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup 

Poznawanie pojęć plastycznych i zastosowanie ich w pracach 

m.in.:punkt, linia, barwa, faktura; kompozycja płaska, 

przestrzenna, kołowa 

 

cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup 



Słuchanie instrumentalnych utworów muzycznych z 

wykorzystaniem 

następujących działań: 

Np. 

- poprzedzone opowiadaniem nauczycielki lub scenką w 

teatrzyku 

kukiełkowym 

- wybór najlepiej „pasującej” ilustracji do słuchanego utworu 

- propozycje tytułu do słuchanego utworu (wybór 

najtrafniejszego) 

- ułożenie krótkiego opowiadania, którego ilustracją może być 

słuchany utwór 

 

 

cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup 

Eksperymentowanie z tworzeniem dźwięków nietypowych np. 

pstrykanie, tupanie, uderzanie dłońmi  

o ciało, butelka z wodą, szelest 

papieru, materiał przyrodniczy itp. 

 

cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup 

Organizacja działań twórczych dziecka: 

- rytmizacja tekstów i wypowiedzi 

- śpiewane dialogi 

- improwizacje dźwiękonaśladowcze głosem i na instrumentach, 

- improwizacja rytmów 

- odzwierciedlanie swoich emocji w improwizacjach słownych, 

wokalnych, instrumentalnych, ruchowych 

- improwizowanie melodii do podanego tekstu i wierszyka 

- własne melodie i piosenki 

- improwizacje melodyczne na temat podany treścią obrazka 

 

cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup 

Planowanie zajęć z zakresu podstaw kodowania. cały rok szkolny  Nauczyciel grupy 6 i 5 – Latków 



 

 

Wykorzystanie technologii komputerowej podczas zajęć, dzięki 

którym dzieci:  

- poznają podstawowe nazwy części zestawu komputerowego: 

klawiatura, mysz, monitor, stacja dysków, drukarka; 

- zapoznają się z działaniem poszczególnych urządzeń; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- będą przestrzegały zasad prawidłowego i bezpiecznego 

korzystania z komputera; 

- poznają programy edukacyjne dla dzieci i sposobów ich 

wykorzystywania; 

- będą rozwijały koordynację wzrokowo- ruchową i precyzję 

ruchów podczas posługiwania się myszą; 

- poznają elementy okna edytora grafiki, posługiwania się nimi 

przy tworzeniu samodzielnych rysunków, wypełniania kolorem 

cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup 

DOSKONALENIE SYSTEMU WSPIERANIA ROZWOJU KAŻDEGO DZIECKA I UDZIELANIA POMOCY 

PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ –  PRAWO OŚWIATOWE 

Ustalenie listy dzieci, które powinny być objęte pomocą p-p; 

rodzaj pomocy, zajęcia indywidualne, grupowe, zespołowe 

koordynator ds. pomocy 

psychologiczno – 

pedagogicznej, 

Wszyscy nauczyciele 

do 14.09.2021 

Opracowanie przez specjalistów 

 i nauczycieli współorganizujących kształcenie integracyjne 

IPET we współpracy z dyrektorem i rodzicami 

 

zespół nauczycieli  

i specjalistów pracujących 

 z dzieckiem  

 

do 30.09.2021 

Indywidualizacja oddziaływań podczas zajęć dydaktycznych i 

sytuacji edukacyjnych odpowiednio do potrzeb 

 i możliwości dzieci 

 

zespół nauczycieli  

i specjalistów pracujących 

 z dzieckiem  

 

cały rok szkolny 

Realizacja form pomocy p-p, zajęć terapeutycznych, 

rewalidacyjnych; dokumentowanie w odrębnych dziennikach 

 

specjaliści 

 

od 01.10.2021 

Analiza gotowości szkolnej nauczyciele do 20.04.2022 

Przygotowanie informacji o gotowości szkolnej i przekazanie jej 

rodzicom 

 

nauczyciele do 30.04.2022 

Ocena efektywności realizowanych form pomocy p-p, zajęć 

rewalidacyjnych, terapeutycznych 

 

specjaliści po każdym półroczu 

 



 

 

 

 

Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania dzieci z 

orzeczeniami  

o potrzebie kształcenia specjalnego; podsumowanie IPET 

 

specjaliści po II półroczu 

 

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI – PRAWO OŚWOATOWE 

Przekazanie informacji dyrektorom szkół o realizacji obowiązku 

przedszkolnego przez dzieci 6 letnie 

 do 30.09.2021 Dyrektor  

Szkoła Podstawowa 

- udział w uroczystościach szkolnych, 

- zaproszenie absolwentów przedszkola na występy artystyczne. 

cały rok szkolny 

Nauczyciele wszystkich grup 

Policja  

- kontrola pojazdów dokonywana przed wyjazdami na wycieczki 

autokarowe, 

- zapraszanie policjantów do przedszkola – zapoznanie 

z umundurowaniem i zawodem policjanta, pogadanki policjanta 

dotyczące zachowania bezpieczeństwa, kulturalnego 

zachowania w ruchu drogowym, nauka prawidłowego 

przechodzenia przez ulicę, 

- cykliczne spotkania z zakresu bezpieczeństwa w domu, 

przedszkolu i na ulicy, 

cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup 



Straż Pożarna 

 - przeprowadzenie próbnej ewakuacji dzieci, nauczycieli 

i pracowników placówki, 

- spotkania ze strażakami na terenie przedszkola – wspólne 

zabawy „strażackie”, zapoznanie z  umundurowaniem i 

zawodem strażaka 

- prelekcje związane z bezpieczeństwem pożarowym. 

wrzesień 2021 Nauczyciele wszystkich grup 

Ośrodek zdrowia 

- prowadzenie pogadanek i rozmów dotyczących kształtowania 

prozdrowotnego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej, 

- zapraszanie pielęgniarki lub lekarza do przedszkola – 

zapoznanie zawodem, 

-  pogadanki i prelekcje na temat właściwego odżywiania i walki 

z otyłością. 

cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup 

Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna 

- pomoc dzieciom przejawiającym trudności w nauce 

(rozpoznanie rodzaju i stopnia trudności poprzez przebadanie w 

poradni), 

- badania oraz wspieranie dzieci o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych ⎯ porady, konsultacje. 

cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup 

MOPR 

 - dofinansowanie posiłków dzieciom znajdującym się 

w trudnej sytuacji materialnej, 

- wspieranie rodzin potrzebujących pomocy, 

- zgłaszanie niepokojących sytuacji dotyczących dziecka 

i jego rodziny, 

cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup 

Biblioteka 

- udział przedszkolaków w zajęciach bibliotecznych, 

cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup 

Sanepid 

- podejmowanie akcji związanych za zdrowym stylem życia, 

- współpraca w zakresie kontroli bhp placówki. 

cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schronisko dla bezdomnych zwierząt 

- zbiórka karmy, koców, smyczy i innych niezbędnych rzeczy 

dla zwierząt ze schroniska, 

- rozmowa na temat właściwego obchodzenia się ze zwierzętami 

i związanej z ich posiadaniem odpowiedzialności. 

cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup 

Kościół parafialny 

- uczestnictwo w uroczystościach kościelnych. 

cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup 

Władze lokalne 

- udział w uroczystościach.  

cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup 

Doskonalenie systemu prawa wewnętrznego  – PRAWO OŚWOATOWE 

Aktualizacja Statutu do zmian w prawie oświatowym Dyrektor do 31.08.2021 

Doskonalenie przestrzeni edukacyjnej i warunków do statutowej działalności przedszkola  – PRAWO OŚWOATOWE 

Przegląd budynku, urządzeń i terenu przedszkolnego pod 

względem technicznym, w tym bezpieczeństwa 

Dyrektor do 14.09.2021 

Doposażenie przedszkola o pomoce do zajęć, wg. potrzeb  cały rok 



 

 

               

 

 

 

 Doskonalenie systemu pracy zespołowej w przedszkolu – PRAWO OŚWOATOWE 

Przydział zadań nauczycielom Dyrektor sierpień 

Opracowanie planów i terminów realizowanych zadań Nauczyciele zgodnie  

z terminarzem 

Tworzenie warunków do realizacji podstawy programowej i aktywności dzieci – PRAWO OŚWOATOWE 

Ustalenie programu wychowania przedszkolnego na rok 

2021/2022 

 

dyrektor 

wszyscy nauczyciele 

kwiecień 2021 

Przedstawienie przez nauczycieli „0” zestawu podręczników 

planowanych do realizacji w roku szkolnym 2021/2022 

 

 czerwiec 2021 

Ustalenie obowiązującej dokumentacji nauczycieli i sposobu jej 

prowadzenia. Ustalenie ramowego rozkładu dnia 

 31.08.2021 

Zainteresowanie rodziców funkcjonowaniem przedszkola, włączenie do aktywności na rzecz przedszkola – ZADANIE Z 

KONCEPCJI PRACY 

 

 

 

 

 

 

Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola wszyscy nauczyciele cały rok 



 Prowadzenie zebrań, warsztatów, konsultacji indywidualnych, 

udzielania porad. 

Przekazywanie informacji o wynikach diagnoz oraz 

prowadzonych obserwacjach pedagogicznych. 

wszyscy nauczyciele cały rok 

Uwzględnianie w pracy wychowawczo – dydaktycznej 

oczekiwań i inicjatyw rodziców. 

wszyscy nauczyciele   cały rok 

Zaplanowanie zajęć otwartych dla rodziców. wszyscy nauczyciele  w ciągu roku 

Organizacja Dni Otwartych Przedszkola dla przyszłych 

przedszkolaków i ich rodziców. 

wszyscy nauczyciele  w ciągu roku  

Systematyczne informowanie rodziców o działaniach 

przedszkola na stronie internetowej. 

wszyscy nauczyciele cały rok  

Zapoznanie rodziców z przepisami oraz dokumentacją 

obowiązującą w przedszkolu. Informowanie na bieżąco o 

zmianach w przepisach prawa oświatowego. 

wszyscy nauczyciele cały rok 

Dokumentowanie współpracy z rodzicami: 

- Plan współpracy 

- listy obecności na zebraniach 

- Rejestr kontaktów z rodzicami 

- Protokoły z zebrań 

- Zgody rodziców 

- Upoważnienia 

wszyscy nauczyciele cały rok 


