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KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI  

 

 3 wrzesień 2018 r – rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2018/2019 

 18 wrzesień - ,,Jabłoniowy zawrót głowy” – wycieczka do sadu jabłoniowego w Parku Mużakowskim 

 20 wrzesień – Dzień Przedszkolaka – Piknik w ogrodzie przedszkolnym 

 26 wrzesień - ,,Poznajmy się” , piknik  w ramach projektu ,,Transgraniczna liga mistrzów..” 

 10 października – Święto Drzewa 

 9 listopad – Uroczyste obchody 100- lecia Niepodległości Polski - wieczornica 

 15 listopad – „Dzień pluszowego misia” 

 25 listopad – Andrzejki 

 grudzień – Przedświąteczne spotkanie z rodzicami połączone z  Kiermaszem dekoracji bożonarodzeniowych 

 styczeń – Dzień Babci i Dziadka 

 luty – Bal Karnawałowy 

 21 marzec – „Powitanie wiosny”  

  kwiecień – Kiermasz Wielkanocny 

 maj –  ,,Tour de Pologne” – wyścig rowerowy połączony z Piknikiem dla rodziców w ramach projektu ,, Transgraniczna liga mistrzów” 

 3 czerwiec – Dzień Dziecka – Piknik w Parku Mużakowskim 

 6-12 czerwiec – XII Piknik Rodzinny 

 20 czerwiec godz. 10 – zakończenie roku szkolnego, pożegnanie 
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PODSTAWY PRAWNE 
 

 Statut Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy

 Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2017/2018

 Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa ustalone na rok 2018/2019

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) ze zm.

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198) 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 

2003 r. nr 6, poz. 69 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 2017 r. , poz. 1591)

 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 2017 r. 

poz. 649)ze zm.
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  KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA NA ROK 2018/2019  

 
 

1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów. 

2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność 

uczniów. 

3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego. 

4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci. 
 

 

 

WNIOSKI DYREKTORA 

ze sprawowanego nadzoru w roku szkolnym 2017/2018: 

 

 
 

1. W przedszkolu jest wdrażana podstawa programowa poprzez dopuszczony program wychowania przedszkolnego. Nauczyciele stosują 

zalecane warunki realizacji podstawy programowej. 

2. Podczas zajęć dydaktycznych nauczyciele planują nabywanie konkretnych umiejętności, tworzą warunki do ich nabywania. Dzieci są 

aktywne, a zadania są dostosowane do możliwości dzieci. Podczas zajęć stosowanie są zasady indywidualizacji. 

3. Przedszkole wspiera dzieci rozwijające się nieharmonijnie poprzez dodatkową pracę indywidualną. 

4. Kompetencje matematyczne są kształtowane w zakresie zgodnym z programem wychowania przedszkolnego. 

5. Przedszkole skutecznie dostarcza wiedzy, kształtuje umiejętności praktyczne oraz uczy zachowań przyjaznych przyrodzie. 

6. Zapisy w dzienniku zajęć przedszkola zawierają temat aktywności oraz jej formę. 

7. Przedszkole zapoznaje dzieci z zasadami bezpiecznego zachowania w przedszkolu i na placu zabaw. 
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PROCES  WSPOMAGANIA  ROZWOJU  I  EDUKACJI 

Cel/źródło planowania Zadanie/sposób realizacji 
Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

realizacji 

 

 

 

 
1. Tworzenie warunków do 

realizacji podstawy 

programowej i 

aktywności dzieci 

(prawo oświatowe) 

Przedstawienie przez nauczycieli grup  programów wychowania 
przedszkolnego planowanych do realizacji w roku szkolnym 2018/2019 

Nauczyciele 

grupy I, II, III, 

IV, V 

do 30.08.2018 

Ustalenie Przedszkolnego zestawu programów  wychowania 

przedszkolnego na rok 2018/2019 

dyrektor 30.08.2018 

Ustalenie ramowego rozkładu dnia 
dyrektor 30.08.2018 

Ustalenie obowiązującej dokumentacji nauczycieli i sposobu jej 
prowadzenia 

dyrektor 30.08.2018 

Organizacja przestrzeni edukacyjnej w salach z uwzględnienie zaleceń 

do realizacji podstawy programowej 
Nauczyciele 

grupy I, II, III, 

IV, V 

do 15.09.2018 

Organizacja wystaw tematycznych 
Nauczyciele 

grupy I, II, III, 

IV, V 

odpowiednio do 

tematu 

 

Rada pedagogiczna na temat ,,Wykorzystywanie walorów środowiska 

lokalnego, społecznego i przyrodniczego do poszerzania oferty 

edukacyjnej przedszkola 

 

 

 

Nauczyciele 

grupy I. II. III. 

IV. V 

Kwiecień 2019  
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2. Wychowanie do 

wartości i 

kształtowanie 

patriotycznych postaw dzieci 

(kierunek polityki oświatowej 

państwa) 

Analiza programu wychowania przedszkolnego pod kątem 
„Wychowanie w duchu wartości” 
 

nauczyciele wrzesień 

Opracowanie katalogu wartości jakie będą wprowadzane w przedszkolu 
– ustalenie form realizacji 
 

nauczyciele wrzesień 

Przygotowanie formy graficznej kodeksu w salach - ustalenie z dziećmi 
ich praw i obowiązków – w powiązaniu z poznawanymi wartościami 
 

nauczyciele grup wrzesień 

Wykorzystywanie w codziennej pracy przedszkola legend, opowiadań 

przedstawiających historię regionu i kraju 

 

Nauczyciele 

grupy I., II, III, 

IV, V 

 

cały rok szkolny 

 

Korzystanie z multimediów ( tablica interaktywna) Nauczyciele 

 grupy 

 I, II, III, IV, V  

cały rok szkolny 

 

Przygotowanie zbioru  książek  tematycznie związanych z historią Polski 

dostosowanych do możliwości percepcyjnych dzieci przedszkolnych  

Wyeksponowanie ich w kącikach książki w poszczególnych salach 

 

Nauczycielki 

grupy 

 I. II. III.IV., V 

cały rok szkolny 

 

Opracowanie działań „Wychowanie do wartości” na bazie katalogu 

wartości przedszkola ze wskazaniem m.in. sposobów realizacji: 

 projektowanie tematów kompleksowych do realizacji  w planach 

miesięcznych 

wykorzystywanie metody projektów do realizacji treści wychowawczo – 

patriotycznych 

 

Nauczycielki 

grupy I, II, III, IV, 

V 

Cały rok szkolny 

 

Uzgodnienie z rodzicami: 
 systemu wartości realizowanych w przedszkolu 

działań mających na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie 

Nauczycielki 

grupy II, II, III, IV, 

V 

Cały rok szkolny 
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właściwych zachowań 

 

 

Prezentacja multimedialna dla rodziców i nauczycieli na temat: 

„ Wychowanie do wartości i wyznaczanie norm społecznych w 

przedszkolu” 

 

Dyrektor 

nauczyciele 
listopad 

 

Realizacja zaplanowanych tematów: 
- wzory poprawnych zachowań 

- niwelowanie zachowań trudnych, radzenie sobie z problemami 

     - relaksacja 

 

Nauczyciele grupy 

I, II, III, IV, V 
Cały rok szkolny 

 

Projektowanie działań edukacyjnych  na tematy : 

- ,,Moje Miasto” , ,,Mój region”, ,, Polska moja ojczyzna”, ,, Badacze 

przeszłości”, 

Nauczyciele grupy 

I, II, III, IV, V 
Cały rok szkolny 

 

Zorganizowanie uroczystości z okazji 100 – lecia Odzyskania 

Niepodległości z udziałem rodziców i środowiska lokalnego 

Dyrektor, 

Nauczyciele grupy 

I, II, III, IV, V 

Listopad 2018 r. 

 

Obserwacje według terminarza 
Dyrektor Cały rok 

 

Zorganizowanie wystawy w holu Urzędu Miejskiego  ,,Przedszkolaki dla 

Niepodległej” 

Dyrektor 

Nauczyciele Grupy 

I, II, III, IV, V 

Listopad 2018 r. 
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3.Promocja 

zdrowia i 

bezpieczeństwo 

(prawo oświatowe) 

Dbałość o przestrzeganie zasad funkcjonalności pomieszczeń 

przedszkolnych, doposażenie w miarę możliwości w atrakcyjne pomoce 

dydaktyczne  (pojemniki na zabawki, organizery), systematyczne dbanie o 

estetykę wnętrza. 

 

Dyrektor, 

Nauczyciele Grupy 

I, II, III, IV ,V 

 

 

 
 

 

cały rok 

szkolny 

Systematyczny monitoring placów przedszkolnych pod kątem 

bezpieczeństwa: przeglądy urządzeń ogrodowych, przegląd i doposażenie 

sprzętu sportowego do zabaw w ogrodzie, wspólnie z dziećmi dbanie o ład 

i porządek w ogrodzie przedszkolnym, dbanie o estetykę placów zabaw 

poprzez sadzenie i pielęgnację krzewów i kwiatów. zaprojektowanie mini-

siłowni dla dzieci 

 

Dyrektor 

Nauczyciele 

Pozostali 

Pracownicy 

cały rok 

szkolny 

 

Organizacja próbnych alarmów przeciwpożarowych na terenie placówki 

we współpracy ze strażą pożarną. 
 

Dyrektor 
Cały 

rok 

szkolny 
 

Promowanie zdrowego odżywiania wśród dzieci, rodziców i pracowników 

przedszkola, prezentacja na tablicach informacyjnych ,,zdrowych 

przepisów”- wymiana ciekawych propozycji kulinarnych pomiędzy 

rodzicami  

 

Nauczyciele 

Grupy I, II, III, 

IV, V 

Cały 

rok 

 

Samodzielne przygotowywanie przez dzieci zdrowych posiłków w 

ustalonym dniu tygodnia. -  udział wychowanków w projektowaniu 

jadłospisów 

 

Nauczyciele, 

Intendentka, 

Kucharka 

Cały 

rok 
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Wydawanie kolejnych numerów gazetki przedszkolnej Jedyneczka – 

prezentowanie w nich zagadnień związanych z szeroko pojętym zdrowiem 

odżywianie, aktywne spędzanie czasu, bezpieczeństwo w przedszkolu…  

Dyrektor 

Nauczyciele 

XII 

V 

 

Organizowanie imprez przedszkolnych i środowiskowych dla dzieci , 

rodziców mieszkańców miasta promujących  nawyki prozdrowotne : 

Pikniki: 

,,Przedszkolny bieg po zdrowie” 

Zdrowy Dzień Przedszkolaka” 

Sympozjum Zdrowia 

Dyrektor, 

Nauczyciele 

Grupy I, II, III, 

IV, V 

Według 

opracowanego 

terminator 

imprez i 

uroczystości 

 

Zebranie z rodzicami na temat ,,ważna sprawa zdrowie i bezpieczeństwo 

przedszkolaka”- prezentacja multimedialna 
Nauczyciele 

Grupy I, II, III, 

IV, V 

XII . 2018 r. 

 

Obserwacje prowadzonych przez  nauczycieli zajęć 
Wicedyrektor 

 

 

Rada pedagogiczna na temat ,, Projektowanie działań edukacyjnych 

rozwijających u dzieci umiejętności związane z dbaniem o zdrowie i 

bezpieczeństwo swoje i innych 

Dyrektor, 

Nauczyciele 

Grupy I, II, III, 

IV, V 

 



PLAN POSIEDZEŃ RAD PEDGAOGICZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 
 

 
Termin 
 

 
Tematyka /cel 

 
Temat do referowania 

Odpowiedzialny Uwagi o 
realizacji 
 

 
30.08.2018 
 

 
Organizacja pacy wychowawczo-dydaktycznej i 

opiekuńczej w roku szkolnym 2017/2018, 

omówienie zadań i założeń  rocznego planu 

pracy przedszkola, przydział obowiązków i 

czynności dodatkowych., zapoznanie kierunkami 

polityki oświatowej państwa na rok szkolny 

2018/2019 oraz  z priorytetowymi zadaniami 

nadzoru pedagogicznego ustalonymi przez 

Lubuskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 

2018/209 
 

 

Przypomnienie podstawowych obowiązków nauczyciela w 

oparciu o Kartę Nauczyciela 
Zapoznanie ze zmianami w prawie oświatowym, zapoznanie z 

nowymi Rozporządzeniami MEN . 

Omówienie założeń nowej  podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz wymagań jakie mają 

osiągnąć dzieci na koniec edukacji przedszkolnej. 

Przedstawienie priorytetowych zadań nadzoru 

pedagogicznego ustalonych  przez Lubuskiego Kuratora 

Oświaty oraz Kierunków polityki oświatowej Państwa MEN. 

 Odczytanie przepisów BHP i P.POŻ. 

Dyrektor  

 
X. 2018 

Zatwierdzenie podstawowych dokumentów 

dotyczących działalności przedszkola w roku 

szkolnym 2018/2019 

Przedstawienie i zatwierdzenie : 
-Rocznego Planu Pracy Przedszkola Miejskiego, 

-Planu Nadzoru Pedagogicznego, 

-Planu doskonalenia i dokształcania nauczycieli, 

Programu Pracy Logopedy, 

Programu Pracy Katechety, 

Programu Pracy Nauczyciela Gimnastyki Korekcyjnej, 

Programu Pracy Nauczyciela Języka Angielskiego 

 

Programu Zajęć z Rytmiki 

Dyrektor Zespołu 

Szkół 

Publicznych w 

Łęknicy, rada 

pedagogiczna 
Logopeda 

Katecheta 

 

Nauczyciel 

gimnastyki 

korekcyjnej 

Nauczyciel 

języka 

angielskiego 

Nauczyciel 

rytmiki 
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X. 2018  Wyniki przeprowadzonej wstępnych obserwacji  

rozwoju dzieci 3-4- 5  letnich (dokumentacja 

obserwacji dzieci) 
Omówienie wyników wstępnej diagnozy 

pedagogicznej przeprowadzonej w grupie dzieci  

6 – letnich  

- analiza warunków socjalno-bytowych 

(diagnoza środowiska rodzinnego) 

- analiza stanu zdrowia dzieci  

- bezpieczeństwo w przedszkolu – analiza 

zagrożeń – działania nauczycieli i personelu 

zmniejszające lub niwelujące sytuacje 

niebezpieczne i zagrażające zdrowiu i 

bezpieczeństwu 

 

Poznanie indywidualnych możliwości i potrzeb rozwojowych 

warunkiem efektywnego wspomagania rozwoju 

wychowanków 
 

 
 
 
Budowanie poczucia tożsamości i przynależności narodowej -  
postaw patriotycznych u przedszkolaków  
Prezentacja multimedialna dla nauczycieli i rodziców 

Nauczycielki 

grupy I, II, III, 

IV, V 
 
 
 
 
Anna Szymczyk 

 

XII. 2018  Projektowanie działań edukacyjnych 

rozwijających u dzieci umiejętności związane ze 

zdrowiem i  bezpieczeństwem swoim i innych 

,,Ważna sprawa – zdrowie i bezpieczeństwo przedszkolaka” – 

prezentacja multimedialna 
S. Mędrek  

 

I. 2019  Podsumowanie oddziaływań wychowawczo- 

dydaktycznych za I semestr roku szkolnego 

2018/2019 

Efekty pracy wychowawczej w poszczególnych oddziałach w 

aspekcie realizacji podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego. 
Analiza realizacji zadań Rocznego planu pracy przedszkola 

Sprawozdania z prowadzonych zajęć dodatkowych – religia, 

logopedia, gimnastyka korekcyjna, język angielski 

Spostrzeżenia dyrektora ze sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego w I semestrze roku szkolnego 2015/2016 

Sprawozdania Koordynatorów Zespołów Wspierających do 

spraw udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej z 

podejmowanych działań w I semestrze roku szkolnego 

2018/2019 

Nauczycielki 

Grupy I, II, III, 

IV, V 
 

Dyrektor 

Katecheta 

Logopeda 

Nauczyciel 

gimnastyki 

korekcyjnej 

Nauczyciel 

języka 

angielskiego 

Nauczyciel 
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rytmiki 

Koordynator 

Zespołu 

Wspierającego 

IV. 2019  Wykorzystywanie walorów środowiska 

lokalnego ( społeczne, przyrodnicze) do 

poszerzania oferty edukacyjnej przedszkola z 

zastosowaniem aktywnych metod pracy.  

Budowanie kompetencji językowych u dzieci z 

wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz poprzez  

bezpośredni kontakt z  językiem niemieckimi. .Efektywność 

działań edukacyjnych w ramach nauki języka obcego - 

możliwości , sposoby , środki, zamierzenia i osiągnięcia w 

poszczególnych oddziałach  

P. Pytlowana 

L. Sękowska 
 

VI. 2019  Podsumowanie oddziaływań przedszkola w roku 

szkolnym 2018/2019 

Efekty całorocznej pracy w aspekcie realizacji podstawy 

programowej. 
Analiza realizacji zadań i założeń Rocznego Planu Pracy 

Przedszkola 

Sprawozdanie dyrektora ze sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego 

Sprawozdanie końcowe z zajęć logopedy 

Sprawozdanie końcowe katechety 

Sprawozdanie końcowe z zajęć z gimnastyki korekcyjnej 

Sprawozdanie końcowe z zajęć z języka angielskiego 

Ewaluacja Programu 

Przedszkole Promujące Zdrowie  

Ewaluacja  programów wychowania przedszkolnego 

realizowanych w roku szkolnym 2018/2019 

Ewaluacja Programu Przedszkole Przyjazne Żywieniu i 

Aktywności fizycznej 

Sprawozdanie końcowe z działań Zespołów Wspierających 

powołanych do spraw udzielania pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej  ( ewaluacja Indywidualnych Programów 

Edukacyjno – Terapeutycznych)  
Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznych 

 

Nauczycielki 

Grupy  I, II, III, 

IV 
E. Sienkiewicz 

 

Dyrektor 

 

Logopeda 

Katecheta 

Nauczyciel 

gimnastyki 

korekcyjnej 

Nauczyciel 

języka 

angielskiego 

A.Szymczyk 

S. Mędrek 

 

A. Dzierko 

 

A. Dolaczyńska 
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