Zespół
Szkolno– Przedszkolny
w Ujanowicach
Samorządowe Przedszkole
w Ujanowicach

Roczny Plan Pracy
Przedszkola
na rok szkolny 2022/2023

Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) 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 MEN 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 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)
Plan opracowany został w oparciu o:
 podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023,
 diagnozę potrzeb i zainteresowań,
 oczekiwania rodziców wobec przedszkola,
 treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach
wychowania przedszkolnego,
 treści podstawy programowej.
Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023:
1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie
postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do
odpowiedzialnych decyzji.
2. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego
dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

I. Obszar : Opieka, wychowanie, edukacja.
1. Organizacja procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci.
2. Doskonalenie systemu wychowawczego, kształtowanie postaw dzieci (w tym
patriotycznych) i respektowanie norm społecznych.
3. Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności dzieci. Promocja zdrowia, bezpieczeństwa
i aktywności ruchowej.
4. Higiena osobista oraz zapobieganie chorobom.
5. Nabywanie wiadomości i umiejętności. Wyzwalanie aktywności poznawczej i kreatywności
u dzieci.
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II. Obszar: Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka.
1. Doskonalenie systemu wspierania rozwoju każdego dziecka i udzielania pomocy
psychologiczno – pedagogicznej.
2. Poszerzanie oferty przedszkola, rozwijanie zainteresowań dzieci – organizowanie zajęć dla
dzieci uzdolnionych.
III. Obszar: Kształcenie na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii
cyfrowych.
IV. Obszar: Funkcjonowanie przedszkola w środowisku.
1.
2.
3.
4.
5.

Organizacja wydarzeń przedszkolnych środowiskowych we współpracy z rodzicami i
partnerami zewnętrznymi.
Promocja przedszkola i system obiegu informacji.
Działania na rzecz środowiska społecznego.
Współpraca z rodzicami i wspieranie rodziny w wychowywaniu dzieci.
Współpraca z instytucjami i innymi podmiotami środowiska.

V. Obszar: Organizacja i zarządzanie przedszkolem.
1.
2.
3.

Doskonalenie systemu dokumentowania pracy przedszkola.
Aktualizacja prawa wewnętrznego.
Przydział zadań dodatkowych.

I. Opieka, wychowanie, edukacja
1. Organizacja procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci.
Lp.
1.

2.

3.

Zadanie /sposób realizacji
Planowanie procesów wspomagania rozwoju i
edukacji poprzez nauczycieli z wykorzystaniem
przyjętych programów (plany miesięczne ze
wskazaniem zajęć dydaktycznych oraz
zamierzonych osiągnięć dzieci).
Analiza problemów, trudności edukacyjnych oraz
sukcesów dzieci, ustalenie wniosków i sposobu
realizacji (arkusz do monitorowania i analizy
procesu wspomagania rozwoju i edukacji oraz
pracy własnej nauczyciela).
Obserwacje pedagogiczne
Wdrażanie Technologii InformacyjnoKomunikacyjnych podczas zajęć
- pomoc dzieciom w poznawaniu i rozumieniu
otaczającego świata,
- wykorzystywanie sprzętu komputerowego w
zabawie, edukacji, rozwijaniu zainteresowań,
niwelowaniu dysfunkcji fizycznych i

Osoba
Termin realizacji
odpowiedzialna
Nauczyciele
Trzy dni przed
rozpoczęciem
tematu
kompleksowego
Nauczyciele

Po pierwszym i
drugim półroczu

Nauczyciele

Cały rok
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psychicznych,
- umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy za
pośrednictwem wielu zmysłów,
- korzystanie z bogatej bazy programów służących
do nauki programowania, terapeutycznych,
logopedycznych i gier edukacyjnych
przeznaczonych dla dzieci w wieku
przedszkolnym.

2. Doskonalenie systemu wychowawczego, kształtowanie postaw dzieci i respektowanie
norm społecznych.
Lp.
1.

2.

3.

4.

Zadanie /sposób realizacji
Ustalenie katalogu wartości przedszkola i
przekazanie informacji rodzicom – wywieszenie
na tablicy ogłoszeń „Kodeksu Przedszkolaka”.
Zawarcie kontraktów grupowych obejmujących
normy zachowania i postępowania –
przygotowanie formy graficznej w salach.
Stwarzanie przyjaznego klimatu w grupach
sprzyjającego okazywaniu troskliwości i
zainteresowania kolegami.
Kształtowanie postaw patriotycznych,
poszanowania symboli państwowych. Udział w
akademiach patriotycznych.
Zapoznanie dzieci z godłem i hymnem Polski,
oraz barwami narodowymi.
Poznawanie polskiej kultury, w tym osiągnięć
duchowych i materialnych.

Osoba
Termin realizacji
odpowiedzialna
Zespół
Do 30 września
nauczycieli
2022r.
wychowawców
Nauczyciele
Do 30 września
wychowawcy
2022r.
Nauczyciele
wychowawcy

Cały rok

Nauczyciele
wychowawcy

Listopad 2022
Maj 2023

Cały rok

Budzenie zainteresowania dzieci własną
miejscowością, zapoznanie z ważniejszymi
zabytkami, herbem, legendami i
charakterystycznym budownictwem umożliwienie dzieciom poznania najbliższego
otoczenia poprzez wycieczki i spacery
Wykonywanie przez dzieci prac plastycznokonstrukcyjnych na temat swojej miejscowości i
symboli narodowych. Zorganizowanie kącika
regionalnego i patriotycznego.
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Realizacja programu „Spotkania z bajką”
organizacja czasu poświęconego na słuchanie i
analizę literatury pokazującej dobro i zło oraz
wzory poprawnego zachowania – odnotowywanie
w dzienniku.
Udział w kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”
Nauka rozwiązywania konfliktów poprzez
negocjowanie.

Nauczyciele
wychowawcy

Na bieżąco,
zgodnie z
ramowym
rozkładem dnia

Nauczyciele
wychowawcy

7.

Realizacja cyklu zabaw przeciw agresji –
wspomaganie rozwoju emocjonalnego i
społecznego dzieci.

Nauczyciele
wychowawcy

Na bieżąco,
zgodnie z
ramowym
rozkładem dnia
Na bieżąco,
zgodnie wg
potrzeb.

8.

1. Kształtowanie postaw ukierunkowanych na
Nauczyciele
prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do
wychowawcy
odpowiedzialnych decyzji. Respektowanie poleceń
nauczyciela.
Obchody „Dnia Przedszkolaka”- podkreślenie
wagi przedszkola w rozwoju i edukacji dzieci.
Udział w projekcie edukacyjnym „Z kulturą mi do
twarzy”

5.

6.

Cały rok

3. Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności dzieci.
Lp. Zadanie /sposób realizacji
1.

Organizowanie warunków sprzyjających
bezstresowej adaptacji dzieci przyjętych do
przedszkola .

2.

Organizowanie warunków działalności
przedszkola pozwalających na zapewnienie
poczucia bezpieczeństwa i akceptacji przedszkola
przez dzieci.
Rozwijanie umiejętności samoobsługowych tj:
- nauka mycia, wycierania rąk,
- nauka ubierania i zdejmowania butów,
- nauka ubierania i zdejmowania ubrań,
- nauka posługiwania się nożem i widelcem
- inne …
Tworzenie sytuacji sprzyjających samodzielności:
- samodzielny dobór materiałów do wykonania
zdania,
- praca w grupach,
- praca indywidualna,
- inne…

3.

4.

Osoba
odpowiedzialna
Wszyscy
nauczyciele i
wychowawcy

Termin realizacji

Wszyscy
nauczyciele i
wychowawcy

Cały rok

Wszyscy
nauczyciele i
wychowawcy

Cały rok

Wszyscy
nauczyciele i
wychowawcy

Cały rok

Wrzesień 2022r.
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5.

Przygotowanie w salach kącików zainteresowań:

przyrodniczego

konstrukcyjnego,

czytelniczego i innych

Nauczyciele
wychowawcy

Wrzesień 2022r.

6.

Inspirowanie dzieci do zabaw tematycznych
odpowiednio do sytuacji okolicznościowych lub
realizowanych tematów kompleksowych –
odnotowywanie w dzienniku.
Inspirowanie dzieci do zabaw konstrukcyjnych i
udział w nich nauczyciela – realizacja konkretnych
celów pedagogicznych – odnotowywanie w
dzienniku.

Nauczyciele
wychowawcy

Cały rok

Nauczyciele
wychowawcy

Cały rok

8.

Systematyczna realizacja dyżurów w grupach.

Nauczyciele
wychowawcy
grupy III i IV

Cały rok

9.

Cykliczne organizowanie sprzątania w sali
przedszkolnej (segregowanie klocków, układanie
zabawek itp.) – odnotowywanie w dzienniku.

Nauczyciele
wychowawcy
wszystkich grup
w zależności od
wieku dzieci.

Cały rok

7.

4.
Lp.
1.

2.

Promocja zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności ruchowej.
Zadanie /sposób realizacji
Czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w
przedszkolu i poza nim: w ogrodzie
przedszkolnym, na spacerach, wycieczkach.
Przestrzeganie przepisów BHP i
przeciwpożarowych oraz przepisów ruchu
drogowego.
Jestem bezpieczny w przedszkolu, w domu,
na ulicy. Cykl zajęć „Tydzień bezpiecznego
przedszkolaka” .

Osoba
odpowiedzialna
Nauczyciele
wychowawcy

Wszyscy
nauczyciele

Termin
Na bieżąco

Wrzesień 2022

3.

„Bezpieczna zabawa w przedszkolu” –
Wszyscy
I półrocze
zorganizowanie cyklu zajęć. Zasady
nauczyciele bezpiecznej wspólnej zabawy (systematyczne notatka w dzienniku
przypominanie i wdrażanie dzieci).

4.

Codzienna realizacja zabaw ruchowych –
minimum dwie zabawy dziennie oraz
gimnastyki.

Wszyscy
nauczyciele

Na bieżąco
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Udział w akcji „Zdrowo i sportowo”promowanie aktywności fizycznej wśród
dzieci.
Kontrolowanie zabawek i sprzętu pod kątem
bezpiecznej zabawy. Sprawdzenie sprzętu i
zabawek na placu zabaw.
Stosowanie się do regulaminów
obowiązujących w placówce

5.

6.

Wszyscy
nauczyciele

Na bieżąco

Wszyscy
nauczyciele

Na bieżąco

7.

Kontynuacja współpracy instytucjami
gwarantującymi bezpieczeństwo: Policją,
Strażą Pożarną. Organizowanie spotkań,
pogadanek, wycieczek.

Wszyscy
nauczyciele

Wrzesień-czerwiec

8.

Bezpieczne zachowania w domu:
Poznanie zasad bezpieczeństwa w kontekście
z różnorodnymi zagrożeniami w codziennym
życiu.
Bezpieczeństwo na drodze:
Praktyczna nauka przechodzenia przez
jezdnię, poruszanie się po chodniku,
poboczu.
Bezpieczeństwo w sieci:
Poznanie zasad bezpiecznego korzystania z
komputera i Internetu i gier komputerowych.
Organizacja „Dnia bezpiecznego Internetu”

Wychowawcy
nauczyciele

Wg miesięcznych
planów pracy

Wychowawcy
nauczyciele

Wrzesień 2022

Wychowawcy
nauczyciele

Cały rok

9.

10.

8 luty 2023

5. Higiena osobista oraz zapobieganie chorobom.
Lp.

Zadanie /sposób realizacji

Osoba
odpowiedzialna
Wychowawcy
nauczyciele

Termin realizacji
Cały rok

1.

Przestrzeganie systematycznego wietrzenia
pomieszczeń.

2.

Zwracanie uwagi na używanie przedmiotów
takich jak: ręcznik, grzebień, chusteczki, mydło,
płyn odkażający.
Rozumienie mycia rąk po wyjściu z toalety ,
przed posiłkami, po spacerze.

Wychowawcy
nauczyciele

Cały rok

Wychowawcy
nauczyciele

Cały rok

Poznawanie produktów wpływających na
utrzymanie zdrowia.
„Kolorowy tydzień”
Udział dzieci 5,6-letnich w programie
profilaktycznym „ Skąd się biorą produkty
ekologiczne?”
„Wiem, że zdrowo jem’’ – stworzenie kącika
eksponującego zdrowy styl życia.

Wychowawcy
nauczyciele

Cały rok

Wychowawcy

Październik 2022

3.
4.

5
.
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7.

Podkreślanie znaczenia zawodu lekarza dla
zdrowia ludzi (spotkanie z lekarzem,
pielęgniarką).

Wszyscy
nauczyciele

I półrocze

8.

Rozumienie potrzeby kontrolowania i leczenia
zębów (odbycie wycieczki do gabinetu
stomatologicznego).

Wszyscy
nauczyciele

I półrocze

9.

Aktywny styl życia: przyzwyczajanie do
przebywania na świeżym powietrzu.

Wychowawcy
nauczyciele

Cały rok

Wychowawcy
nauczyciele

Cały rok

Wychowawcy
Nauczyciele

Cały rok

p. A. Stach
p. A. Florek

Październikkwiecień

10. Organizowanie działań sprzyjających zdrowiu
fizycznemu i psychicznemu poprzez:
– organizowanie spacerów i wycieczek w
połączeniu z formami ruchu na świeżym
powietrzu;
– przeprowadzenie zajęć ruchowych przy
muzyce oraz metodami twórczymi, aktywnymi;
– systematyczne prowadzenie zajęć
gimnastycznych w każdej grupie wiekowej,
– udział w zabawach wyciszających i
relaksujących z wykorzystaniem muzyki,
– ćwiczenia zapobiegające wadom postawy.
11. Profilaktyka uzależnień.
Uświadamianie zagrożeń związanych z
problemem uzależnienia od telewizji i
komputera oraz środków odurzających.
Udział dzieci 5 i 6- letnich w programie
edukacyjnym „Czyste powietrze wokół nas”,

6. Nabywanie wiadomości i umiejętności. Wyzwalanie aktywności poznawczej i
kreatywności u dzieci.
Lp.

Zadanie /sposób realizacji

1.

Urządzenie kącików książek w każdej grupie –
systematyczna zmiana księgozbioru,
wzbogacanie i urozmaicanie oferty.

2.

Zajęcia muzyczne:
- Tańce z różnych stron Polski.

Osoba
odpowiedzialna
Wychowawcy
nauczyciele

Termin
realizacji
Cały rok

Wychowawcy
nauczyciele

Cały rok

- Ilustracja plastyczna muzyki.
- Organizacja twórczych działań dziecka:
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- improwizacje naśladowcze głosem, na
instrumentach,
- improwizowanie melodii do podanego tekstu,
- rytmizacja tekstów,
- śpiewane dialogi.
3.

Poznanie polskiej kultury, w tym osiągnięć
duchowych i materialnych.

Wychowawcy
nauczyciele

Cały rok

Wychowawcy
nauczyciele

Cały rok

Wszyscy
nauczyciele

Cały rok

Oglądanie różnorodnych wystaw plastycznych,
omawianie wrażeń.
Poznawanie pojęć plastycznych (barwa, faktura,
kompozycja płaska, przestrzenna).
Poznawanie różnych technik plastycznych,
Wycieczki krajoznawcze
5.

Podejmowanie działań promujących
zachowania ekologiczne:
– Kształtowanie nawyku ochrony przyrody
poprzez selektywną zbiórkę odpadów.
– Rozbudzanie nawyku szanowania zieleni i
utrzymania porządku w otoczeniu.
– Poszerzenie wiedzy z zakresu dbania o
środowisko.
– Umożliwienie dzieciom kontaktu z osobami,
instytucjami działającymi na rzecz ochrony
środowiska.
– Uczestniczenie w akcjach: „Sprzątanie świata”
„Dzień Ziemi”
– Prowadzenie samodzielnych działań
badawczych przez dzieci, w celu poznania
zagadnień dotyczących ekologii
– Obserwowanie, gromadzenie oraz utrwalanie
zjawisk i różnorodnych elementów związanych
ze środowiskiem przyrodniczym.
– Spacery wycieczki po okolicy, przyrodnicze
prowadzenie obserwacji pogody, pór roku,
pogadanki.
- Udział w programie „ Czyste powietrze wokół
nas”,

6.

„Raz, dwa, trzy, liczysz i budujesz Ty” –
rozwijanie kompetencji matematycznych i
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zdolności logicznego myślenia poprzez różnego
rodzaju formy zabawy.
Organizacja Światowego Dnia Matematyki
- Prowadzenie różnorodnych działań
zmierzających do kształtowania gotowości do
nauki czytania i pisania u dzieci szczególnie
podczas zabaw dowolnych.

Wszyscy
nauczyciele

Marzec 2023

- Umożliwianie dzieciom kontaktu ze sztuką
teatralną na terenie przedszkola.
Udział w projekcie edukacyjnym ”Gramy
zmysłami”.

II.
1.

Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka.
Doskonalenie systemu wspierania rozwoju każdego dziecka i udzielania pomocy
psychologiczno – pedagogicznej.
Zadanie/ sposób realizacji

L.p.
1.

Prowadzenie obserwacji
pedagogicznych według przyjętych
narzędzi:


wstępne,



okresowe,



Końcowe

Osoba odpowiedzialna

Termin
realizacji

Wszyscy nauczyciele

Do 31
października
2022r.
Do 31 stycznia
2023r.
Do 15 czerwca
2023r.

2.

Przeprowadzenie diagnozy dojrzałości
szkolnej i ustalenie listy dzieci do
wspomagania i korygowania rozwoju.

p. Anna Florek

Do 15 listopada
2022r.

3.

Działania podnoszące jakość
realizowanych zajęć, poprzez
stosowanie zasady indywidualizacji
podczas zajęć dydaktycznych.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

2. Poszerzanie oferty przedszkola, rozwijanie zainteresowań dzieci – organizowanie zajęć
dla dzieci uzdolnionych.
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Lp.

Zadanie / sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin
realizacji

1.

Uruchomienie (w zależności od
rozpoznanych potrzeb) zajęć
rozwijających zainteresowania i
uzdolnienia dzieci.

Dyrektor

Cały rok

2.

Prowadzenie tablicy informacyjnej dla
nauczycieli i rodziców: ogłoszenia,
nowości wydawnicze, zmiany w
przepisach prawa oświatowego i inne…

Dyrektor

Cały rok

III. Obszar: Kształcenie na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii
cyfrowych.
Lp.

Zadanie/sposób realizacji

1.

Wybór optymalnej formy kształcenia na wychowawcy
odległość w przypadku konieczności
wprowadzenia edukacji zdalnej, w
porozumieniu z rodzicami:

Osoba odpowiedzialna

Termin
realizacji
W razie potrzeby

- nauczanie w formie konsultacji
wspomaganej komputerem – uczenie się
kierowane przez nauczyciela, w czasie
rzeczywistym,
korespondencyjnej
wymiany
materiałów szkoleniowych i prac
kontrolowanych oraz konsultowania się
dziecka z nauczycielem różnymi
sposobami komunikacyjnymi (telefon,
poczta
elektroniczna)
w
czasie
rzeczywistym,
- wymieniania informacji między
nauczycielem
a
rodzicem
z
wykorzystaniem środków komunikacji
elektronicznej, np. poprzez Skype-a,
- przesyłanie zadań/propozycji zabaw
jako posty na facebooku,
- utworzenie poczty grupowej/
wirtualnego dysku
2.

Ustalenie
sposobu
monitorowania wychowawcy
postępów
dzieci
oraz
sposobu
weryfikacji wiedzy i umiejętności

W razie potrzeby
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dzieci, w tym również informowania
rodziców o postępach dziecka w nauce
podczas edukacji zdalnej
3.

Ustalenie
źródeł
i
materiałów wychowawcy
niezbędnych do realizacji zajęć, w tym
materiałów w postaci elektronicznej, z
których dzieci i ich rodzice mogą
korzystać:

W razie potrzeby

- materiały dostępne na stronach
internetowych urzędu obsługującego
ministra właściwego do spraw oświaty i
wychowania, stronach internetowych
jednostek podległych temu ministrowi
lub przez niego nadzorowanych, w tym
na stronach internetowych Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych
komisji egzaminacyjnych,
- materiały prezentowane w programach
publicznej telewizji i radiofonii,
- innych (materiały wskazane przez
nauczyciela).
4.

IV
1.

Lp.

Wsparcie psychologicznopedagogiczne.

Wychowawcy

2022/2023

Pedagog szkolny

Funkcjonowanie przedszkola w środowisku.
Organizacja wydarzeń przedszkolnych środowiskowych we współpracy
z rodzicami i partnerami zewnętrznymi.

Nazwa imprezy/uroczystości

Odpowiedzialni

Termin realizacji

1.

Dzień Kropki

Nauczyciele
wychowawcy

15 września 2022

2.

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

Nauczyciele
wychowawcy

20 września 2022

3.

Światowy Dzień Orderu Uśmiechu

Nauczyciele
wychowawcy

21 września 2022

Uwagi

12

4.

Sprintem do maratonu

5.

Wycieczka „Moja mała ojczyzna”

Nauczyciele
wychowawcy
Nauczyciele

Wrzesień/październik
2022
Październik 2022

wychowawcy
6.

Kolorowy Tydzień

Nauczyciele
wychowawcy

3-7 października 2022

7.

Międzynarodowy Dzień Postaci z
Bajek

Nauczyciele
wychowawcy

5 listopada 2022

8.

Dzień Niepodległości

Nauczyciele
wychowawcy

11 listopada 2022

9.

Światowy Dzień Pluszowego Misia

Nauczyciele
wychowawcy

25 listopada 2022

10.

Zabawa andrzejkowa

Nauczyciele
wychowawcy

listopad 2022

11.

Mikołajki

Nauczyciele
wychowawcy

grudzień 2022

12.

Wigilia

Nauczyciele
wychowawcy

grudzień 2022

13.

Konkurs plastyczny „Zimowe
zabawy”

Nauczyciele
wychowawcy

styczeń 2023

14.

Międzynarodowy Dzień
Przytulania

Nauczyciele
wychowawcy

20 stycznia 2023

15.

Dzień z Babci i Dziadka

Nauczyciele
wychowawcy

Styczeń 2023

16.

Zabawa choinkowa

Nauczyciele
wychowawcy

Luty 2023

17.

Dzień Matematyki

Nauczyciele
wychowawcy

14 marca 2023

18.

Dzień Kolorowej Skarpetki

Nauczyciele
wychowawcy

21 marca 2023

19.

Międzynarodowy Dzień Książki
dla Dzieci

Nauczyciele
wychowawcy

31 marca 2023

20.

Konkurs piosenki wiosennej

Nauczyciele
wychowawcy

kwiecień 2023

21.

Światowy Dzień Świadomości
Autyzmu

Nauczyciele
wychowawcy

3 kwietnia 2023
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22.

Dzień Ziemi- Sprzątanie Świata

Nauczyciele
wychowawcy

21 kwietnia 2023

23.

Dzień Mamy i Taty

Nauczyciele
wychowawcy

Maj 2023

24.

Dzień Dziecka

Nauczyciele
wychowawcy

Czerwiec 2023

25.

Sensoplastyka ®

Nauczyciele
wychowawcy

Maj/czerwiec 2023

2. Działania na rzecz środowiska społecznego.
L.p.

Zadanie / sposób realizacji

Osoba
odpowiedzialna

Termin realizacji

1.

Udział w akcji charytatywnej –
zbieranie nakrętek na rzecz dzieci
niepełnosprawnych.

Wszyscy
nauczyciele

Cały rok

2.

Zbiórka baterii

Wszyscy
nauczyciele

Cały rok

3. Współpraca z rodzicami i wspieranie rodziny w wychowywaniu dzieci.
Zadanie
Organizacja
zebrania z
rodzicami

Sposób realizacji

Osoba
odpowiedzialna

- przedstawienie Statutu Przedszkola, Dyrektor
Programu profilaktyczno –
Nauczyciele
wychowawczego, Planu Pracy
Przedszkola na rok 2022/2023

Termin
realizacji
Wrzesień 2022

- procedury bezpieczeństwa pobytu
dziecka w przedszkolu,
- bieżące informowanie rodziców o
kierunkach pracy przedszkola i
zamierzeniach wychowawczodydaktycznych.
Powołanie trójek
grupowych oraz

- Ustalenie zakresu współpracy.

Dyrektor

Wrzesień 2022
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rady rodziców
przedszkola
Integracja między
nauczycielami a
rodzicami –
realizacja zadań

Nauczyciele

- zapoznanie rodziców z podstawą
programową – omówienie
poszczególnych obszarów
edukacyjnych,

Dyrektor

Wrzesień 2022

Nauczyciele

- udostępnienie wykazu programów
wychowania przedszkolnego
zatwierdzonych do realizacji w roku
szkolnym 2022/2023;

Cały rok

- udział rodziców w wycieczkach,

Według
potrzeb

- pomoc rodziców w organizowaniu
imprez i uroczystości,
- włączanie rodziców do udziału w
konkursach organizowanych dla
dzieci i rodziców,
- informacja o gotowości do nauki w
szkole

Listopad / Maj

- prezentacja ważnych informacji na
tablicy dla rodziców,

Cały rok

- włączanie rodziców w bogacenie
bazy materialnej grupy/przedszkola
poprzez dostarczanie potrzebnych do
zajęć materiałów, przyborów,
okresowe wzbogacanie kącika
przyrody.
Organizacja
pomocy
psychologicznopedagogicznej dla
dzieci i rodziców

- omówienie założeń pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
udzielanej w przedszkolu,
- informowanie rodziców o
postępach dziecka, kontynuacja
pracy z dzieckiem w domu zgodnie z
zaleceniami nauczyciela,
- rozmowy z rodzicami dotyczące
specyficznych trudności dziecka
- wyłonienie dzieci do terapii
logopedycznej lub pedagogicznej,
stały kontakt nauczycielek grupy ze
specjalistami,
- wspólne konsultacje,

Cały rok

Dyrektor

Według
potrzeb

Nauczyciele

Nauczyciele

Na bieżąco wg
harmonogramu
spotkań z
rodzicami

Logopeda,
pedagog,
specjaliści z
PPP w
Limanowej
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przekazywanie informacji o
postępach dzieci rodzicom.

5. Współpraca z instytucjami i innymi podmiotami środowiska.
Zadanie / sposób realizacji
1. Logopeda
szkolny

Przeprowadzenie przesiewowych
badań logopedycznych i
pedagogicznych we wszystkich
grupach.

Osoba
odpowiedzialna

Termin
realizacji

Logopeda,
nauczyciele
wychowawcy

Wrzesień
2022

I półrocze

Prowadzenie indywidualnych zajęć
logopedycznych.
2. Komenda
Powiatowa
Policji w
Limanowej

- Spotkanie z funkcjonariuszami
policji: przybliżenie zawodu
policjanta, pogadanki na temat
bezpieczeństwa,

p. Anna Florek

3. Ochotnicza
Straż Pożarna
w Ujanowicach

- Spotkanie ze strażakami: pokaz
sprzętu gaśniczego, rozmowy
pouczające nt. bezpieczeństwa,

p. Ewa Król .

4. Ośrodek
Zdrowia w
Ujanowicach

- Spotkanie ze stomatologiem:
higiena jamy ustnej,

p. Anna Stach

- Spotkanie z pielęgniarką: higiena
ciała

p. Anna Stach

I półrocze

Anna Hojda
I półrocze

p. Anna Florek
p. Anna Hojda
p. Ewa Król

- Składanie życzeń
5. Współpraca z
okolicznościowych pracownikom
władzami
Gminy Laskowa Urzędu Gminy oraz pracownikom
innych miejscowych zakładów
pracy z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i Wielkanocy.

Dyrektor,

Cały rok

nauczyciele

- Udział dyrektora w sesjach Rady
Gminy.
6. Biblioteka
Publiczna w
Ujanowicach

Spotkania z bibliotekarką –
słuchanie wybranej literatury

Wszyscy
nauczyciele

Wg potrzeb

16

7. Biblioteka
szkolna w
Ujanowicach

Spotkania z bibliotekarką –
słuchanie wybranej literatury

p. Anna Florek

I półrocze

8. Szkoła
Podstawowa w
Ujanowicach

- Udział dzieci przedszkolnych w
spektaklach teatralnych
wystawianych przez uczniów klas
Szkoły Podstawowej w
Ujanowicach.

nauczyciele

Cały rok

9. Samorząd
Uczniowski

- Udział w akcjach charytatywnych, Nauczyciele
konkursach organizowanych przez
SU

Cały rok

10. Wolontariat

- Współpraca z wolontariatem

Nauczyciele

Cały rok

11. Środowiskowy
Dom
Samopomocy w
Ujanowicach

- Integracja z osobami
niepełnosprawnymi

Nauczyciele

Cały rok

p. Anna Stach

- Organizowanie występów
artystycznych dzieci – dzieciom.

V. Organizacja i zarządzanie przedszkolem
1.Doskonalenie systemu dokumentowania pracy przedszkola.
L.p.

Zadanie/ sposób realizacji

1.

Ustalenie wykazu dokumentacji pracy
nauczyciela i sposobu jej prowadzenia.

2.

Systematyczne realizowanie treści podstawy
programowej

3.

Kontrola prowadzonej dokumentacji.

Osoba
odpowiedzialna

Termin
realizacji

Dyrektor

wrzesień 2022

Wicedyrektor

wrzesień 2022

Dyrektor
Wicedyrektor

Na bieżąco

2.Aktualizacja prawa wewnętrznego.
L.p.

Zadanie/ sposób realizacji

Osoba
odpowiedzialna

Termin realizacji
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Opracowywanie procedur i
regulaminów.

1.

Wrzesień 2022

Dyrektor

3.Przydział zadań dodatkowych.
Zadanie

Nazwisko i imię nauczyciela

Aktualizacja strony internetowej przedszkola

Zuzanna Rosiek

Dekoracja szatni

wychowawcy

Prowadzenie kroniki przedszkolnej

Anna Stach

4.

Informacje, ogłoszenia dla rodziców

wychowawcy

5.

Protokoły rady pedagogicznej

Według kolejności

6.

Program Profilaktyczno-wychowawczy
przedszkola

Anna Hojda

Roczny Plan Pracy Przedszkola

Anna Florek

Dziennik elektroniczny- Librus

Ewa Król

Lp.
1.
2.
3.

7.
8.

Zajęcia obowiązkowe

Imię i nazwisko nauczyciela

Termin realizacji zajęć

Język angielski

Mgr Krystyna Król

Od 1 września wg
harmonogramu zajęć

Religia

Mgr Bożena Uryga

Od 1 września wg
harmonogramu zajęć

Program wychowania przedszkolnego przyjęty do realizacji:
Program Wychowania Przedszkolnego – Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata
Paździo, wyd. MAC Edukacja
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