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Podstawa prawna: 

 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9  sierpnia  2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  

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

szkołach i placówkach  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania 

przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, 

szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji 

 Statut  przedszkola, 
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MISJA 
 
Jesteśmy Przedszkolem lokalnym, w którym: 

 

Realizujemy model wszechstronnego wychowania dziecka, które rozwija się stale i dynamicznie, poprzez kontakty w swoim bliższym i dalszym 

środowisku w relacjach : 

 z nauczycielem 

 z  rodziną  

 z grupą rówieśniczą 

 z otoczeniem kulturalno – społecznym i przyrodniczym. 

 

CELE 

 
 Poznajemy wszechstronnie każde dziecko.  

 Zapewniamy warunki sprzyjające realizacji indywidualnej drogi rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego indywidualnych predyspozycji.  

 Gwarantujemy rzetelną wiedzę i umiejętności praktyczne.  

 Stwarzamy warunki do rozwoju ekspresji oraz aktywności twórczej dzieci.  

 Umacniamy wiarę we własne siły i możliwości osiągania sukcesu. 

 Stwarzamy dzieciom atmosferę akceptacji i bezpieczeństwa.  

 Wprowadzamy dzieci w świat wartości uniwersalnych.  

 Kształtujemy właściwe postawy, np. tolerancji, szacunku, życzliwości. 
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 Integrujemy oddziaływania wychowawcze domu i przedszkola.  

 Kształtujemy dobre relacje Placówki i Grona Pedagogicznego z  rodzicami i społecznością lokalną. 

 Umacniamy więzi rodzinne poprzez poznawanie i pielęgnowanie tradycji. 

 Uczymy podejmowania odpowiedzialności za siebie, swoje poczynania i za najbliższe otoczenie. 

 Rozbudzamy zainteresowanie najbliższym środowiskiem.  

 Zapewniamy optymalne warunki w zachowaniu zdrowia i bezpieczeństwa dzieci.  

 Wyrównujemy szanse rozwojowe i edukacyjne dziecka.  

 Organizujemy zajęcia dodatkowe wspierające harmonijny rozwój dziecka.  

 Współpracujemy ze Szkołą Podstawową w Nowej Wsi i  Gminnym Przedszkolem w Michałowicach. 

 Utrzymujemy stały kontakt z Biblioteką Gminną w Nowej Wsi, Ochotniczą Strażą Pożarną w Nowej Wsi, Posterunkiem Policji  

w Regułach. 

 
WIZJA 
 

Naszym marzeniem jest, aby nasi wychowankowie wyrośli na ludzi wrażliwych, twórczych, o szerokich zainteresowaniach, 

 o różnorodnych talentach i umiejętnościach. 

Pragniemy pobudzić inwencję twórczą dziecka poprzez realizację w ekspresji słownej, muzycznej, plastycznej i ruchowej. 

Wszystkie dzieci w naszym przedszkolu mają stworzone przyjazne warunki rozwoju emocjonalnego, duchowego, umysłowego 

 i fizycznego. Wychowankowie mają  wsparcie w nauczycielach, którzy każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o 

jego wszechstronny  rozwój. Nauczyciele w naszym przedszkolu  wzajemnie współdziałają, współpracują między  sobą i dzielą się 

zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. 
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 Rozpoznajemy  indywidualne potrzeby wychowanków i staramy   się  je zaspokajać. 

Chcemy, aby rodzice byli współautorami sukcesów swoich dzieci a naszych wychowanków. 

 

MODEL NAUCZYCIELA  
 

 Jest twórczy, kreatywny i poszukujący,  

  Jest pomysłowy i otwarty na nowości pedagogiczne,  

 Doskonali swoje wiadomości i umiejętności poprzez samokształcenie i udział w szkoleniach, 

 Podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, 

 Dba o wszechstronny rozwój dzieci, 

 Zna i stosuje nowoczesne, ciekawe i różnorodne metody pracy, 

 Wykorzystuje wszelkie dostępne środki dydaktyczne oraz wzbogaca własny warsztat pracy, 

 Korzysta z osiągnięć współczesnej technologii informacyjno- komunikacyjnej,  

 Współdziała w zespole – jest komunikatywny, otwarty, 

 Współpracuje z organizacjami, instytucjami i środowiskiem lokalnym,  

 Dzieli się doświadczeniami z innymi,  

 Tworzy przyjazny klimat,  

 Cechuje go: kompetencja, obowiązkowość, punktualność,  

 Prowadzi prawidłowo i systematycznie dokumentację,  
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 Zna obowiązujące przepisy prawa oświatowego,  

 Dokonuje ewaluacji swojej pracy,  

 Przygotowuje – konstruuje potrzebne narzędzia badawcze, 

 Jest odpowiedzialny za realizację zadań,  

 Tworzy własny plan rozwoju,  

 Realizuje profilaktykę prozdrowotną (mycie zębów, higiena rąk, korektywa, 

 „U zdrowego źródła” – picie wody),  zachęca do spożywania warzyw i owoców,  

 Propaguje wśród dzieci i ich rodziców aktywny wypoczynek i zdrowy styl życia, 

 Systematycznie organizuje wycieczki i spacery,  

 Ma zdolność obserwacji i refleksji,  

 Zna rozwój psychofizyczny dzieci – systematycznie śledzi ich rozwój,  

 Zaspakaja potrzebę ruchu poprzez organizowanie ciekawych zabaw i zajęć ruchowych z wykorzystaniem różnorodnych metod  i środków 

dydaktycznych,  

 Dzieli się wiedzą z zakresu dziedzictwa kulturowego i narodowego, realizując edukację regionalną „Od Małej do Dużej Ojczyzny”, 

 Zachęca do: czczenia tradycji, pamięci o Polsce i Polakach, znajomości  symboli  narodowych: godła, hymnu, flagi, herbu  gminy. 
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PROMOCJA 

Placówka: 

 Bada zainteresowanie rodziców swoją ofertą edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą 

 Prowadzi promocję w środowisku lokalnym, 

 Prezentuje swoje osiągnięcia w środowisku, 

 Pozyskuje sojuszników wspierających jej działalność, 

 Dba o korzystny wizerunek w środowisku. 

 Uzupełnia wyposażenie  oraz  nowoczesne  pomoce dydaktyczne w miarę posiadanych środków finansowych. 

 Prowadzi i na bieżąco uzupełnia stronę internetową przedszkola:  https://zspnowawies.edupage.org  

 

 

KONCEPCJA PRACY NA ROK 2017/2018 
 

Efektywność pracy zależy od umiejętności diagnozowania każdego dziecka, grupy przedszkolnej i dostosowywania propozycji do 

konkretnych warunków. Od diagnozy zależy co, jak wiele i kiedy nauczyciel będzie proponował swoim wychowankom, aby wspierać ich 

rozwój. Stała organizacja dnia dziecka w ciągu całego roku  uwzględniająca rytm dnia, pór roku, zapewnia poczucie bezpieczeństwa i komfortu 

psychicznego.  

Zajęcia i praca indywidualna realizowane są w oparciu o : 

 “Kolorowy start” wyd. MAC – Słoneczka (gr. I), biedronki (grupa II), Smerfy (gr.III), Skrzaty (gr. V) 

„Przygoda z Uśmiechem” wyd. WSiP – Żabki (gr.IV) 

Bieżąca praca dydaktyczno – wychowawcza prowadzona jest przez nauczycieli  w oparciu o wymienione programy oraz obowiązującą podstawę 

programową. Dopełnieniem oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych jest dodatkowe wsparcie ze strony specjalistów: logopedy, pedagoga, 

psychologa i pielęgniarki. 

https://zspnowawies.edupage.org/
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Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017: 

 

1. Uaktualnić i udoskonalić system pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

2. Opracować regulamin wyjść i spacerów poza teren placówki; 

3. Usprawnić pracę zespołową nauczycieli; 

4. Poszerzyć współpracę ze środowiskiem lokalnym i dokumentować ją; 

5. Opracować programy, które przyczynią się do kształtowania kreatywnej postawy, rozwijania wyobraźni i swobody twórczej dzieci; 

6. Opracować innowacyjne formy pracy z dziećmi; 

7. Poszerzyć promocję przedszkola w środowisku lokalnym. 

 

 

Priorytety przedszkola na rok szkolny 2017/2018: 
 

1. Organizowanie aktywności dziecka. 

2. Planowy proces wychowawczy oparty na wartościach . 

3. Rozwijanie zainteresowania książką oraz tworzenie warunków, dostarczanie okazji do kształtowana postaw czytelniczych u dzieci 

przedszkolnych. 

4. Rozwijanie umiejętności matematycznych oraz  logicznego myślenia. 

5. Tworzenie warunków do obserwowania i badania świata roślin i zwierząt, a także nabywania praktycznych umiejętności w zakresie 

poznawania jej różnorodności i ochrony 

6. Budowanie poczucia więzi z innymi osobami i współuczestnictwa w społeczności bliższej i dalszej, wychowania w rodzinie, 

obywatelskie i patriotyczne. 

7. Promocja zdrowia, w tym aktywności ruchowej i zdrowego żywienia. 

8. Doskonalenie systemu wspomagania rozwoju dziecka i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  
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9. Poszerzenie nowatorstwa pedagogicznego, modyfikowanie i wzbogacanie oferty zajęć edukacyjnych w przedszkolu. 

10. Promocja przedszkola i sprawny system obiegu informacji. 

11. Doskonalenie systemu współpracy z rodzicami i środowiskiem. 

12. Organizowanie zespołowej pracy nauczycieli – doskonalenie stosowanych metod i form współpracy nauczycieli. 

13. Doskonalenie systemu procedur i prawa wewnętrznego. 

14. Udoskonalenie systemu dokumentowania pracy przedszkola. 

Obszar: Opieka, wychowanie, edukacja 

Cel Zadanie/sposób realizacji 
Osoba 

odpowiedzialna 
Termin realizacji 

 1. Tworzenie 
warunków do 
realizacji podstawy 
programowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Przyjęcie wniosków od nauczycieli w sprawie dopuszczenia 

programów nauczania  
Dyrektor Sierpień 2017 

2. Zgromadzenie informacji  potwierdzających zgodność programów 

nauczania  z podstawą programową, opinii o programach autorskich 
Dyrektor Sierpień 2017 

3. Ustalenie Przedszkolnego zestawu programów nauczania  na rok 

szkolny 2017/2018 
Dyrektor Sierpień 2017 

4. Weryfikacja ramowych rozkładów dnia w kontekście proporcji 

zagospodarowania czasu, uwzględnienie w szczególności: 

 zajęć i zabaw dowolnych,  

 aktywności na powietrzu, 

 zajęć dydaktycznych, 

 głośnego czytania dzieciom 

Wychowawcy grup Wrzesień 2017 

2. Organizacja 

procesów 

wspomagania 

rozwoju i edukacji 

dzieci 

1.  Analiza sukcesów dzieci,  problemów, trudności edukacyjnych , 

ustalenie wniosków i sposobu realizacji (arkusz do monitorowania i 

analizy procesu wspomagania rozwoju i edukacji oraz pracy własnej 

nauczycieli). 

Wychowawcy grup 
po I półroczu, 

po II półroczu 



 10 

 

3. Doskonalenie 

systemu 

wychowawczego 

przedszkola 

i kształtowanie 

inteligencji 

emocjonalnej 

dzieci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zawarcie kontraktów grupowych obejmujących normy zachowania  

i postępowania – Kodeks Przedszkolaka (przygotowanie formy 

graficznej w salach)  

Wychowawcy grup Wrzesień 2017 

2. Uwzględnianie w miesięcznych planach pracy treści z zakresu 

kształtowania inteligencji emocjonalnej – odnotowywanie w 

dzienniku 

Wychowawcy grup Rok szkolny 2017/18 

3. Analiza i uzgodnienie z rodzicami przedszkolnego systemu nagród  

i kar  
Wychowawcy grup Wrzesień 2017 

4. Zgromadzenie w segregatorze literatury pokazującej dobro i zło oraz 

wzory poprawnego zachowania, a także materiału do kształtowania 

inteligencji emocjonalnej – powielenie i przekazanie do grup 

Wychowawcy grup Listopad 2017 

5. Realizacja bajkoterapii jako czasu na słuchanie i analizę literatury 

pokazującej dobro i zło oraz wzory poprawnego zachowania – 

odnotowywanie w dzienniku 

Wychowawcy grup 

Codziennie, zgodnie 

z ramowym 

rozkładem dnia 

6. Nauka rozwiązywania konfliktów poprzez negocjowanie 
Nauczyciele grup 

pięciolatków 
Według potrzeb 

7. Opracowanie cyklu zabaw przeciw agresji – wspomaganie rozwoju 

emocjonalnego i społecznego dzieci – przekazanie do grup w celu 

realizacji 

Wychowawcy grup      Grudzień 2017 

9. Nawiązanie współpracy z rodzicami (praca indywidualna, kącik dla 

rodziców, zebrania ogólne i grupowe, zajęcia otwarte, warsztatowe, 

uroczystości, rada rodziców)  

Dyrektor, nauczycielki 

 

Według 

harmonogramu 

 

10. Realizacja założeń wychowawczych przedszkola – odnotowywanie 

w dzienniku 
Nauczyciele grup 

Na bieżąco w 

 

11. Analiza bieżących problemów wychowawczych pojawiających się w 

poszczególnych grupach, przekazanie informacji na posiedzeniu rady 

pedagogicznej w celu ustalenia działań i profilaktyki 

Zespół ds. opieki 

i wychowania 

Po I półroczu, 

 po II półroczu 

4. Wychowanie 

rodzinne, 

1. Zapoznanie dzieci z twórczością literacką oraz muzyczną z różnych 

stron Europy  

Wychowawcy grup 

 

Rok szkolny 2017/18 

 



 11 

obywatelskie i 

patriotyczne 
 

 

 

 

 

2. Nauka piosenek i tańców europejskich 
Nauczyciel rytmiki, 

nauczyciele grup 

Zgodnie z 

harmonogramem 

  

5. Tworzenie 

warunków do 

rozwoju 

samodzielności 

dzieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Przygotowanie w salach kącików zainteresowań: 

 przyrodniczego, 

 plastycznego, 

 konstrukcyjnego, 

 innych 

Wychowawcy grup Sierpień 2017 

2. Podczas realizacji tematów kompleksowych – organizacja kącików 

do zabaw tematycznych (o ile tematyka na to pozwala) oraz 

tematycznych wystaw książek – zmieniać w zależności od 

realizowanej tematyki 

Wychowawcy grup Rok szkolny 2017/18 

3. Inspirowanie dzieci do zabaw tematycznych odpowiednio do sytuacji 

okolicznościowych lub realizowanych tematów kompleksowych – 

realizacja konkretnych celów pedagogicznych – odnotowywanie 

w dzienniku 

Wychowawcy grup Rok szkolny 2017/18 

4. Inspirowanie dzieci do zabaw konstrukcyjnych i udział w nich 

nauczyciela – realizacja konkretnych celów pedagogicznych – 

odnotowywanie w dzienniku 

Wychowawcy grup Rok szkolny 2017/18 

5. Prowadzenie zajęć w zespołach dotyczących doskonalenia 

umiejętności: 

 rozbierania i ubierania, 

 składania ubrań, 

 mycia rąk, 

 mycia zębów, 

 nakrywania do stołu 

i odnotowywanie w dzienniku 

Wychowawcy grup trzy-, 

czterolatków 
Rok szkolny 2017/18 

6. Systematyczna realizacja dyżurów – ustalić wykaz dyżurów i 

obowiązki dyżurnych 

Wychowawcy grup 

pięciolatków 
Rok szkolny 2017/18 
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7. Cykliczne organizowanie sprzątania w sali przedszkolnej 

(segregowanie klocków, układanie zabawek itp.)  
Wychowawcy grup Rok szkolny 2017/18 

  

6. Promocja 

zdrowia, 

bezpieczeństwa i 

aktywności 

ruchowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Codzienna realizacja ćwiczeń porannych (dzieci trzyletnie – zabawa 

ruchowa, np. z piosenką) – jeden nowy zestaw na tydzień 
Wychowawcy grup Rok szkolny 2017/18 

2. Systematyczne stosowanie zestawów i zabaw ruchowych (zestawów 

ćwiczeń gimnastycznych – pięciolatki, czterolatki w II półroczu) 

jako formy zajęć obowiązkowych – jeden nowy zestaw na dwa 

tygodnie 

Wychowawcy grup Rok szkolny 2017/18 

3. Systematyczna realizacja zestawów ćwiczeń terenowych w oparciu o 

przygotowane zestawy – jeden nowy zestaw na miesiąc 
Nauczyciele pięciolatków Rok szkolny 2017/18 

4. Codzienna realizacja zabaw ruchowych – minimum dwie zabawy 

dziennie 
Wychowawcy grup Rok szkolny 2017/18 

5. Praktyczna nauka korzystania z urządzeń na terenie przedszkola  Wychowawcy grup Wrzesień 2017 

6. Praktyczna nauka przechodzenia przez jezdnię  Nauczyciele grup Październik 2017 

7. Praktyczna nauka numerów alarmowych (symulacja) – 

odnotowywanie w dzienniku 
Nauczyciele pięciolatków II półrocze 

8. Przeprowadzenie próbnej ewakuacji dzieci z przedszkola – we 

współpracy ze strażą pożarną 

Dyrektor 

 

II półrocze 

 

 

7. Tworzenie 

warunków do 

1. Założenie hodowli roślin w kąciku przyrody – przygotowanie 

metryczek: nazwa, wymagania oznaczone symbolami dotyczącymi 

światła, wody – wykorzystanie katalogów roślin 

Wychowawcy grup 
Październik 2017– 

maj 2018 
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obserwowania i 

badania świata 

roślin i zwierząt, a 

także nabywania 

praktycznych 

umiejętności w 

zakresie 

poznawania jej 

różnorodności 

i ochrony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Poznawanie różnych ekosystemów – planowanie tematów 

kompleksowych (rośliny, zwierzęta, korzyści dla człowieka 

pochodzące ze świata uprawianych roślin, normy zachowania), np.: 

 park – kasztany, żołędzie, szyszki, karma dla zwierząt, 

 las – wykorzystanie grzybów, jagód, drewna, 

 łąka – zioła, trawa jako karma dla zwierząt, 

 pole – produkty, z których produkowana jest żywność, poznanie 

wybranych cyklów produkcyjnych, np. powstawania chleba, 

cukru i przetworów, 

 sad – owoce i przetwory, 

 ogród warzywny i kwiatowy 

Wychowawcy grup Rok szkolny 2017/18 

3. Systematyczne włączanie zabaw badawczych i doświadczeń do 

metod realizacji tematów kompleksowych – odnotowywanie w 

dzienniku 

Wychowawcy grup Rok szkolny 2017/18 

6. Poznanie zasad selektywnej zbiórki odpadów – realizacja tematu 

„Dobre rady na odpady”: 

 szukanie kolorowych pojemników w okolicy przedszkola, 

 czytanie instrukcji i praktyczna nauka segregacji, 

 poznanie poprawnych zachowań (porządek) w oparciu o 

literaturę, 

 wykorzystanie gazet, butelek i opakowań do aktywności 

ruchowej, plastycznej i muzycznej 

Nauczyciele grup 

pięciolatków 
II półrocze 

8. Systematyczne obserwacje przyrodnicze w ogrodzie przedszkolnym 

oraz w okolicy przedszkola: 

 zmiany w pogodzie, 

 zmiany w przyrodzie dotyczące pory roku, 

 różnorodność w przyrodzie – barwy, kształty itd., 

 zwyczaje zwierząt, 

 inne. 

 

Wychowawcy grup Na bieżąco 

Obszar: Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka 

Cel Zadanie/sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 
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1. Doskonalenie 

systemu wspierania 

rozwoju każdego 

dziecka i udzielania 

pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych według przyjętych 

narzędzi: 

 wstępne, 

 semestralne, 

 końcowe 

Wszyscy nauczyciele 
Październik 2017 - 

czerwiec 2018 

2. Przeprowadzenie diagnozy i obserwacji przedszkolnej i 

ustalenie listy dzieci do wspomagania i korygowania rozwoju 
Wychowawcy grup  

Listopad 2017-

styczeń 2017 

3. Realizacja zasady indywidualizacji podczas zajęć 

dydaktycznych 
Wychowawcy grup Rok szkolny 2017/18 

4. Opracowanie indywidualnych programów wspomagania i 

korygowania rozwoju dla wybranych dzieci 

Nauczyciele grup 

pięciolatków 
Listopad 2017 

5. Ustalenie dla dzieci form, okresu udzielania i wymiaru godzin 

w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 

Dyrektor 

 

 

 

Niezwłocznie po 

uzyskaniu informacji 

od nauczycieli lub 

specjalistów 

6. Badanie efektów w odniesieniu do dzieci objętych 

wspomaganiem i korygowaniem rozwoju . 

Nauczyciele grup 

pięciolatków 

Po I półroczu, 

 po II półroczu 

7. Realizacja zajęć logopedycznych w odniesieniu do dzieci 

objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną odpowiednio 

do potrzeb i dokumentowanie pracy w dziennikach  

Specjaliści Rok szkolny 2017/18 

8. Ocena efektywności realizowanych form pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej (terapia logopedyczna, zajęcia 

rozwijające uzdolnienia)  

Specjaliści, nauczyciele 
po I półroczu,  

po II półroczu 

9. Ustalenie potrzeb w zakresie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej na nowy rok 2018/19 
Dyrektor 

 Arkusz 

organizacyjny 

Obszar: Funkcjonowanie przedszkola w środowisku 

Cel Zadanie/sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

 

1.Organizacja wydarzeń 

przedszkolnych 

Wycieczka do Muzeum Etnograficznego  Aleksandra S Październik 2017 

Pasowanie na przedszkolaka "Witamy w Przedszkolu” 
Dyrektor, Rada Rodziców, 

Nauczyciele 3 latków 

Październik, listopad 

2017  
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i środowiskowych we 

współpracy z rodzicami 

i partnerami 

zewnętrznymi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkolny kącik wymiany książek  
Monika W, Danuta Ś Październik 2017 – 

czerwiec 2018 

Konkursy  plastyczne  

Aleksandra S., Monika W, 

Asia T, Maja B, 

Małgorzata K 

Październik 2017 – 

czerwiec 2018 

Planetarium Aleksandra S Październik 2017 

Wycieczka do Mazowsza  Aleksandra S, Monika W Październik 2017 

Góra Grosza  Agnieszka S Listopad 2017 

Wycieczka do teatru Agnieszka S Listopad 2017 

Dzień Pluszowego Misia  Wychowawcy grup Listopad 2017 

Spotkanie z Mikołajem -3,4 latki Asia T. Grudzień 2017 

Wycieczka na spotkanie z Mikołajem – 5 latki Marzena Grudzień 2017 

Kiermasz Bożonarodzeniowy na WOŚP Monika W, Asia T Grudzień 2017 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – występy przedszkolaków 
Nauczyciele 

poszczególnych grup 
Styczeń 2018 

Zbiórka karmy dla zwierząt   Monika W, Maja B          Styczeń 2018 

Wizyta Straży Ochrony Zwierząt Monika W Luty 2018 

Dzień Babci i Dziadka "Moja Babcia i Mój Dziadek" Wszyscy nauczyciele Luty 2018 

Bal karnawałowy Asia T., Agnieszka S. Luty 2018 

Kwiaty Wiosny – Konkurs miedzyprzedszkolny 

Asia T., Aleksandra S, 

Monika W, Maja B, 

Małgorzata K 

Marzec 2018 

Konkurs „Wyśpiewajmy Wiosnę”  
Wszyscy nauczyciele, 

nauczyciel rytmiki 
Marzec 2018 

Konkurs recytatorski Aleksandra S., Monika W. Kwiecień 2018 

Warsztaty z Pierwszej pomocy dla pięciolatków Aleksandra S Kwiecień 2018 

Dzień Mamy i Taty Wszyscy nauczyciele Maj 2018 
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Wizyta  w Straży Pożarnej Wszyscy nauczyciele Maj 2018 

Wizyta w Bibliotece / tydzień książki Wszyscy nauczyciele Maj 2018 

Wycieczka do teatru Agnieszka S Maj 2018 

Wycieczka jednodniowa Aleksandra S Czerwiec 2018 

Teatrzyk Rodzice - Dzieciom 
Asia T., Aleksandra S., 

Monika W. 
Czerwiec 2018 

2. Promocja 

przedszkola i system 

obiegu informacji 

1. Zbieranie ofert, przekazywanie informacji do grup i organizacja 

udziału w konkursach zewnętrznych wg ofert 
Zespół ds. promocji Na bieżąco 

2. Prowadzenie gazetki „Z życia przedszkola” Wszyscy nauczyciele Na bieżąco 

3. Prowadzenie tablicy informacyjnej dla nauczycieli i personelu: 

 ogłoszenia, 

 nowości wydawnicze, 

 zmiany w przepisach prawa oświatowego, 

 inne 

Dyrektor, zespół ds. 

promocji 
Na bieżąco 

3.Działania na rzecz 

środowiska społecznego 

1.   Udział w akcji charytatywnej „Góra grosza” Agnieszka S Grudzień 2017 

2.   Zbiórka karmy dla zwierząt Monika W Styczeń  2018 

 

 

 

4.Współpraca z 

rodzicami i wspieranie 

rodziny 

w wychowywaniu 

 dzieci 

 

1. Zebrania z rodzicami  – poznanie oczekiwań rodziców, 

zawarcie kontraktów, wzajemnych oczekiwań, wybór rady 

rodziców 

Nauczycielki grup Wrzesień 2017 

2. Spotkanie rady rodziców, ustalenie  planu działania , spotkań z 

dyrektorem 
Dyrektor, rodzice Wrzesień 2017 

3. Zajęcie otwarte dla rodziców: 

 sprawy  wychowawcze, dydaktyczne 

 treści według potrzeb grupy 

Nauczyciele grup 
I półrocze, 

 II półrocze 
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4. Wywieszanie na tablicach informacyjnych dla rodziców oraz 

zamieszczanie na stronie internetowej informacji o zadaniach 

realizowanych w przedszkolu (wiadomości, umiejętności, 

postawy, wiersz, piosenka) 

Nauczyciele grup 
Przed rozpoczęciem 

każdego tematu 

5. Dzień Informacji dla rodziców – przekazanie informacji o 

wynikach obserwacji, o postępach dzieci  
Nauczyciele grup 

Zgodnie z 

harmonogramem  

6. Porady, konsultacje specjalistów dla rodziców i nauczycieli  Psycholog, logopeda 
Zgodnie z 

harmonogramem 

7. Pozyskanie opinii rodziców na temat pracy przedszkola Nauczyciele grup Czerwiec 2018 

8. Dokumentowanie współpracy z rodzicami: 

 listy obecności na zebraniach, 

 protokoły spotkań z rodzicami, 

 zgody rodziców, 

 upoważnienia, 

 

Nauczyciele grup Rok szkolny 2017/18 

 

 

 4.Współpraca z 

instytucjami i innymi 

podmiotami środowiska 

 

 

 

 

 

 

 

1. Przekazanie informacji dyrektorom szkół o realizacji 

obowiązku przedszkolnego przez dzieci pięcioletnie 
Dyrektor Wrzesień 2017 

2. Nawiązanie bliższej współpracy ze szkołą podstawową: 

 wycieczka dzieci pięcioletnich do szkoły – poznanie 

budynku, udział  w zajęciach, 

 spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami dzieci pięcioletnich 

Nauczyciele dzieci 

pięcioletnich 

Kwiecień,  

maj, 

czerwiec 2018 

3. Współpraca z agencjami artystycznymi w zakresie organizacji 

teatrzyków, koncertów i warsztatów twórczych 

Dyrektor, Zespół ds. 

promocji 

Wrzesień 2017 – 

 maj 2018 

4.  Współpraca z biblioteką dla dzieci: 

 poznanie biblioteki, jej funkcji i zasad korzystania, 

 udział w zajęciach bibliotecznych 

Nauczyciele grup 

 
Maj 2018 
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6.     Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną: 

 badania dodatkowe oraz wspieranie dzieci o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych, 

 porady, konsultacje 

Nauczyciele, dyrektor Rok szkolny 2017/18 

Obszar: Organizacja i zarządzanie przedszkolem 

Cel Zadanie/sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

1. Stworzenie systemu 

pracy zespołowej w 

przedszkolu 

 

 

 

 

 

1. Powołanie zespołów zadaniowych: 

 ds. promocji 

 ds. ewaluacji 

 ds. imprez 

 ds. innowacji 

 ds.  regulaminów i procedur 

 ds. szybkiego reagowania 

Dyrektor Wrzesień 2017 

2. Ustalenie zadań zespołów Zespoły Wrzesień 2017 

3. Przekazanie informacji o realizacji zadań przez zespoły 

 

Zespoły 

 
Czerwiec 2018 

2. Doskonalenie 

przestrzeni 

edukacyjnej 

 

1. Wzbogacenie bazy przedszkola o kąciki do zabaw 

tematycznych 

Dyrektor 
I półrocze 

2. Wzbogacenie bazy przedszkola o pomoce do zabaw 

badawczych 

Dyrektor, Wszyscy 

nauczyciele 

 

I półrocze 

 

 

3. Doskonalenie 

systemu 

dokumentowania pracy 

przedszkola 

1. Ustalenie wykazu dokumentacji pracy nauczyciela i sposobu jej 

prowadzenia 
Dyrektor Wrzesień 2017 

2. Ustalenie sposobu i narzędzi prowadzenia obserwacji 

pedagogicznych 
Dyrektor Wrzesień 2017 
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3. Zapoznanie z wymaganiami  dotyczącymi pisania protokołów,  

oraz uchwał rady pedagogicznej 
Nauczyciele, protokolant Październik 2017 

4. Aktualizacja prawa 

wewnętrznego 

 

 

1. Aktualizacja statutu Aleksandra S 
Do 30 listopada  

2017 

2. Plan pracy przedszkola  na rok szkolny 2017/2018 Monika W Wrzesień 2017 

3. Opracowanie procedury badania i analizowania osiągnięć dzieci 
Zespół ds. procedur 

i regulaminów 
Styczeń 2017 
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