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    Roczny plan pracy przedszkola powstał w oparciu o wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2021/2022 .  
Roczny plan pracy uwzględnia ponadto: 

 kierunki polityki oświatowej państwa określone przez MEN na rok szkolny 2022/2023 
 wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej kończącym rok szkolny 
 diagnozę potrzeb i zainteresowań 
 oczekiwania rodziców względem przedszkola  
 treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego 
 treści podstawy programowej oraz statut Zespołu Szkół Publicznych  w Łęknicy. 

 

I. CELE PRIORYTETOWE PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2022/2023 
  

Wynikające z kierunków polityki oświatowej państwa: 

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, 
uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. 

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i 
wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 

3. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz 
kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej. 

4. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-
komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do 
treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych. 

5. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i 
integracyjnych. 

                Wynikające z wniosków z nadzoru sprawowanego przez dyrektora przedszkola 
  dbałość o utrzymanie wysokiego poziomu opieki i wychowania w przedszkolu, 
  angażowanie rodziców w działalność przedszkola, zachęcanie  ich do przekazywania własnych pomysłów i oczekiwań, 
  uaktualnienie  regulaminów, procedur, statutu przedszkola zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa, 
 systematyczne wzbogacanie bazy przedszkola w narzędzia cyfrowe, 
 kształtowanie właściwych postaw dzieci we współpracy z rodzicami, 
  tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, 
 wspomaganie rozwoju dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji, 
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 zintensyfikowanie  działań edukacyjnych w aspekcie przygotowania dzieci do podjęcia nauki  w szkole, 

 wspieranie samodzielnej, dziecięcej eksploracji świata, poprzez dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dzieci , ich możliwości 

percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania z poszanowaniem ich indywidualnych potrzeb i zainteresowań, 

 poszerzanie  oddziaływań edukacyjnych mających na celu  wzmacnianie poczucia więzi, tożsamości i przynależności do ,,ojczyzny dużej i małej” 

– kształtowanie postaw patriotycznych, 

 wzmacnianie działań edukacyjnych mających na celu kształtowanie pożądanych postaw prozdrowotnych – włączać w proces internalizacji  

norm i zasad ,,zdrowego stylu życia”  rodziców i wszystkich pracowników przedszkola. 

 
 

 
II. OBSZARY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA WRAZ Z OKREŚLENIEM SPOSOBU REALIZACJI ZADAŃ 

  
1) REALIZACJA PRZYJĘTYCH PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, ZADAŃ PRZEDSZKOLA ORAZ ZALECANYCH WARUNKÓW WSKAZANYCH W 
PODSTAWIE PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  

PROGRAMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

Zadania do realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne 

1. Przedstawienie przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego wybranych do 
realizacji w bieżącym roku szkolnym, zgodnych z podstawą programową i dopuszczenie 
ich przez dyrektora do użytku w  przedszkolu po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 
  
 

Do końca roku 
szkolnego 2021/2022, 
przed zebraniem 
otwierającym nowy rok 
szkolny 

Nauczyciele wszystkich grup 
Dyrektor 

2. Realizacja zadań przedszkola wskazanych w podstawie programowej wychowania 
przedszkolnego. 
  
Wskazanie reprezentatywnych sposobów wykonania zadań przedszkola przez nauczycieli 
w sprawozdaniu z pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

Cały rok szkolny 
  
 
Rada podsumowująca 
rok szkolny 

Nauczyciele wszystkich grup 

3. Codzienne uwzględnianie w pracy warunków i sposobów realizacji wskazanych w 
podstawie programowej dotyczących m.in. aranżacji sali, codziennego organizowania 
zajęć na świeżym powietrzu, organizacji zabaw, nauki i wypoczynku w przedszkolu 
opartych na rytmie dnia.   

Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup 
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4. Planowanie pracy tj. opracowywanie przez nauczycieli miesięcznych planów pracy. 
Monitorowanie realizacji podstawy programowej poprzez zamieszczanie w planach 
odnośników do podstawy i bieżącą weryfikację ich realizacji/nanoszenie uwag w planie. 

Do  30 -go dnia każdego 
miesiąca 
poprzedzającego 
realizację planu 

 Wychowawcy grup 

 
 
 
 
 
 
 
2) REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA NA ROK SZKOLNY 2022/2023 ORAZ WNIOSKÓW Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO 
 

 

Zadania do realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne 

1. 
 

Przeprowadzenie zebrania z rodzicami, otwierającego nowy rok szkolny. Zapoznanie 
m.in. z programami  wychowania przedszkolnego przyjętymi w przedszkolu, przekazanie 
informacji nt. podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Nakreślenie 
obszarów współpracy przedszkola z rodzicami. 
Zapoznanie z założeniami rocznego planu pracy przedszkola i potrzebami w zakresie 
współpracy.   
Poznanie opinii rodziców na temat przedszkola i potrzeb w zakresie współpracy oraz 
możliwości wsparcia przedszkola ze strony rodziców. 

Wrzesień 
 

Wychowawcy grup 
 

2. Analiza bieżących problemów wychowawczych pojawiających się w poszczególnych 
grupach, przekazywanie informacji podczas spotkań z rodzicami, na posiedzeniach rady 
pedagogicznej, w celu ustalenia działań i profilaktyki. Zasięgnięcie opinii o 
funkcjonowaniu dziecka od nauczycieli prowadzących grupę do której uczęszczało 
wcześniej (jeśli to miało miejsce). 

Cały rok szkolny Wychowawcy grup 

                         Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych  
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3. Organizacja konsultacji dla rodziców  W razie  potrzeb -przez 
cały rok szkolny 

Wychowawcy grup 

4. Opracowanie gazetek oraz informacji na stronie przedszkola dla rodziców dotyczących 
wychowania i wiodących kierunków pracy w przedszkolu z zakresu psychologii, 
pedagogiki, porad wspomagających rodziców w procesie wychowania i edukacji dzieci. 

Wrzesień-czerwiec Wychowawcy grup 
Nauczyciele specjaliści 

5. Włączenie rodziców w praktyczną realizację działań przedszkola. Cały rok szkolny Nauczyciele grup 

6. Kontynuowanie współpracy z rodzicami jako ekspertami w swoich dziedzinach. 
Zapraszanie rodziców na spotkania z przedszkolakami, organizowanie wycieczek do 
miejsc pracy rodziców (doradztwo zawodowe) np. gabinet pielęgniarki , zakład 
kosmetyczny , Urząd Miasta , Straż Pożarna , Komisariat Policji itd.  

Cały rok szkolny Wszyscy nauczyciele 

7. Zachęcanie rodziców do korzystania ze wspomagania organizowanego przez Poradnię 
Psychologiczno-Pedagogiczną. 

W razie potrzeb przez 
cały rok szkolny 

Wszyscy nauczyciele 

8. Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu zgłaszanych przez nich problemów wychowawczych i 
edukacyjnych. 

W razie potrzeb Dyrektor 
Nauczyciele grup 

9. Współdziałanie z rodzicami w zakresie ujednolicania oddziaływań przedszkola i 
środowiska rodzinnego w wychowaniu i edukacji dzieci przedszkolnych poprzez 
systematyczne informowanie o postępach i trudnościach dzieci. 

W ciągu roku szkolnego Wychowawcy grup 
Nauczyciele specjaliści 
 

10 Spotkanie integracyjne z rodzicami i dziećmi w plenerze.  Wspólne organizowanie   

uroczystości i  imprez zaplanowanych w  "Kalendarzu imprez"   

      maj 2023  Wszyscy pracownicy przedszkola 

 
 
  

 

                                                                 Zadania do realizacji                Terminy                                  Osoby odpowiedzialne 

       Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i      
piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji 
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1. Stworzenie przez nauczycieli wraz z dziećmi Kodeksu przedszkolaka, zawierającego 
zbiór zasad obowiązujących w przedszkolu. Umieszczenie kodeksu w widocznym 
miejscu na sali i poinformowanie rodziców o obowiązującym kodeksie w wybrany 
przez nauczyciela sposób (informacja na stronie internetowej/zdjęcie 
kodeksu/gazetka ścienna). Motywowanie dzieci do respektowania zasad i 
kształtowanie umiejętności samokontroli. 

Wrzesień Wychowawcy grup 

2. Stwarzanie przyjaznego klimatu w grupie, sprzyjającego okazywaniu troskliwości i 
zainteresowania koleżanką /kolegą z grupy: organizacja urodzin dzieci w grupie, 
utrzymywanie kontaktu z nieobecnym chorym dzieckiem poprzez 
komunikator/pisanie listów, zachęcanie dzieci do wysyłania pocztówek do 
przedszkola/grupy przedszkolnej z miejsc odwiedzanych przez przedszkolaki ze 
swoimi rodzinami. 

Cały rok szkolny Wszyscy nauczyciele 

3. Obchody „Dnia Przedszkolaka” – podkreślanie wartości przedszkola w rozwoju i 
edukacji dzieci, czerpanie radości przez dzieci z bycia przedszkolakiem. 
Organizacja zabaw z udziałem firmy „ Balonowy Świat „ 

 
20 wrzesień 2022 

Wszyscy nauczyciele 
 
 

4. Wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych podczas: powitania, 
pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia. 

Cały rok szkolny Wszyscy nauczyciele 

5. Wykorzystywanie literatury w poszukiwaniu przez dzieci prawd moralnych, 
zrozumieniu świata, kontaktu z pięknem i potrzeby obcowania z nim. Ukazywanie na 
ich podstawie wartości przyjaźni/koleżeństwa, poszanowania pracy, stosunku do 
kłamstwa. Udział w projektach czytelniczych , literackich , spotkaniach autorskich -  
realizacja zaplanowanych działań w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa ( odrębny plan działań). 

Cały rok szkolny Aleksandra Dolaczyńska  
Sylwia Mędrek 

6. Organizowanie (w miarę możliwości) wycieczek do ciekawych miejsc  
Alternatywa – wycieczki wirtualne. 

W ciągu roku szkolnego Małgorzata Frontczak  
Anna Szymczyk 

 
7. Przygotowanie występu artystycznego z okazji „ Dnia Seniora „ 20 październik 2022 Anna Szymczyk  

Małgorzata Frontczak 



7 
 

8. 
 
 

 Obchody Dnia Niepodległości w przedszkolu – przygotowanie kotylionów  
 

 

10 listopad 2022 

 

Joanna Miedzińska 

 

9. 
 
 
 

Zorganizowanie akcji na rzecz schroniska – niesienie pomocy potrzebującym 
zwierzętom – nauka właściwego zachowania wobec nich  

 
 

Termin wybrany przez 

n-la 

 

Sylwia Mędrek 

10. 
 
 
 
 
 
 

„ Dzień Języka Ojczystego „ – wprowadzenie dzieci w kulturę mowy ojczystej ; 
Konkurs recytatorski  
 
 
 
 
 

21 luty 2023  

 

Nauczyciele wszystkich grup  

Koordynatorki ; 

 Joanna Miedzińska  

Aleksandra Dolaczyńska 

11. Obchody wybranych świąt z kalendarza świąt nietypowych, których celem jest 
ukazanie wartości zdrowego odżywiania się np.:  
Święto marchewki – październik, Dzień mleka – maj, itp… 
 
 

Cały rok   

Nauczyciele wszystkich grup  

 

12. Promowanie zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania się poprzez realizację zadań 
programu „ Szkoły Promującej Zdrowie” ( odrębny plan działań). 
 
 

 
 
 

 

 Cały rok  

 

 

 

 

 Wszyscy pracownicy przedszkola  

Koordynatorki ;  

Aleksandra Dolaczyńska  

Anna Szymczyk  

Sylwia Mędrek  
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                                                                         Zadania do realizacji       Terminy    Osoby odpowiedzialne 

1. Przeprowadzenie diagnozy / obserwacji wstępnej w oparciu o arkusze będące 
składową programu wychowania przedszkolnego  

 Wrzesień 2022 Wychowawcy grup 
 

2.  Formułowanie wniosków z obserwacji /diagnozy – określenie mocnych i słabych stron 
dziecka i grupy  - informowanie rodziców o postępach i problemach rozwojowych 
wychowanków  

Cały rok szkolny  Wychowawcy grup 
 

3.   Badanie rozwoju mowy przez logopedę . Zajęcia logopedyczne – przeprowadzenie 
badań przesiewowych ; prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych wg. programu 
pracy logopedy  

  Cały rok szkolny   Małgorzata Frontczak  

4. Diagnoza gotowości szkolnej – opracowanie i przekazanie pisemnej informacji o 
gotowości do podjęcia nauki w szkole . 

Kwiecień 2023       Anna Szymczyk  
     Małgorzata Frontczak 

5. Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznej ewakuacji – przeprowadzenie próbnej 
ewakuacji z udziałem straży pożarnej 

Maj 2023 Wiceyrektor – Ewa Sienkiewicz 

6. Wykorzystywanie różnorodnych metod służących zdobywaniu doświadczeń twórczych 
 w zakresie ruchu, m.in:  Ruch Rozwijający W. Sherborne, EPR D. Dziamskiej, edukacja 

kinezjologiczna P. Denisona, metoda M. Ch. Knillów. 

Cały rok szkolny Wszyscy nauczyciele 

7. 
 
 
 

Prace powołanych zespołów do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 
- planowanie pracy, 
- prowadzenie i dokumentowanie zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-
kompensacyjnych ,logopedycznych, 
- organizowanie spotkań z rodzicami i specjalistami, 
- podsumowanie wyników pracy. 

Wg harmonogramu 
zespołów 
 

Wychowawcy  
Specjaliści 
 
 
 

8. Udział przedszkola w "Światowym Dniu Mycia Rąk".  Kształtowanie przekonania o 13 październik 2022 Koordynator ;Sylwia Mędrek  

            Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom w przedszkolu  
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konieczności stosowania zasad higieny osobistej i przestrzeganie higieny otoczenia: 
prawidłowe mycie rąk, higiena jamy ustnej, włosów i paznokci, samodzielne 
korzystanie z toalety, mycie rąk po wyjściu z toalety. 

 
Wszyscy nauczyciele 

9. Dbałość o zdrowie psychiczne dzieci poprzez organizowanie zabaw relaksacyjnych i 
wyciszających, wprowadzenie elementów bajko-terapii, muzykoterapii, czytanie 
dzieciom literatury terapeutycznej. 
 Zorganizowanie „Kącika relaksacji/wyciszenia” w salach  

Cały rok szkolny Wszyscy nauczyciele 

10. Realizacja innowacji pedagogicznej „ Kolorowa matematyka dla malucha i zucha „ Cały rok szkolny Anna Szymczyk 
Sylwia Mędrek  

11.  Realizacja innowacji pedagogicznej „ Trening czyni Mistrza „ – wykorzystanie 
koncepcji Planu Daltońskiego w stymulowaniu samodzielności i odpowiedzialności 
dzieci 5-6 letnich  

Cały rok szkolny Małgorzata Frontczak 

L.p. Nazwa imprezy/uroczystości Termin realizacji 

1. Dzień Przedszkolaka 20 Wrzesień 

2. Sprzątanie świata Wrzesień 

3. Święto Jabłka Wrzesień 

4. Dzień Drzewa 10 Październik 

5. Dzień zdrowego śniadania 8 Listopad 

6. Dzień Niepodległości 11 Listopad 

   
7. Światowy Dzień Pluszowego Misia 25 Listopad 

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 
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8. Andrzejki 30 Listopad 

9. Mikołajki 6 Grudzień 

10. Spotkanie opłatkowe  Grudzień 

11. Bal karnawałowy Styczeń/luty 

12. Dzień Babci i Dzień Dziadka 19-20 Styczeń 

13. Powitanie wiosny 
Dzień kolorowej skarpetki 

21 Marzec 

14. Światowy Dzień Ziemi 22 Kwiecień 

15. Święto flagi Maj 

16. Dzień Mamy i Taty Maj 

17. Dzień Dziecka 1 Czerwiec 

18. Uroczyste zakończenie roku szkolnego – pożegnanie dzieci 6-letnich Czerwiec 

 

 

TEMATYKA ZEBRAŃ Z RODZICAMI 

 

Lp. Proponowana tematyka z spotkań z rodzicami Termin realizacji Osoby odpowiedzialne 

1. Zebranie ogólne – zapoznanie z zasadami funkcjonowania 
przedszkola, założeniami podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego, realizowanymi w przedszkolu programami. 
Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w przedszkolu 
dokumentami oraz procedurami. Zebranie informacji od rodziców o 
ich   oczekiwaniach wobec przedszkola oraz o wsparciu jakiego 
mogą udzielić placówce rodzice. 

Wrzesień 2022 r. Wychowawcy grup 

2. Poznanie indywidualnych możliwości i potrzeb rozwojowych 
warunkiem efektywnego wspomagania rozwoju wychowanków –

Listopad 2022 r. Wychowawcy grup 
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zapoznanie rodziców  z wynikami przeprowadzonych wstępnych 
obserwacji  rozwoju dzieci 3-4- 5  letnich (dokumentacja obserwacji 
dzieci) oraz diagnozy pedagogicznej dzieci 6 - letnich 
 

 

3. ,,Czy w XXI  książka może jeszcze zaciekawić ? – jak to zrobić …..?”  

Rola i znaczenie rodziców oraz środowiska przedszkolnego w 
procesie budowania u dzieci kompetencji czytelniczych… 

 

 

Grudzień 2022 r. Wychowawcy grup 

4. Podsumowanie oddziaływań edukacyjnych przedszkola, omówienie 
wyników obserwacji końcowych oraz gotowości do podjęcia nauki 
w szkole 

Maj/czerwiec 2023 r. Wychowawcy grup 

 

 


