
Uwagi o realizacji : 

• przedszkole co rocznie planuje zadania do realizacji zgodnie z koncepcją pracy/ planem rocznym / 

• plan pracy jest otwarty i może być modyfikowany 

• koncepcja pracy przedszkola jest analizowana każdego roku szkolnego i przedstawiana rodzicom  

• plan jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie Przedszkola 
 

PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA 

OBSZAR  ZADANIA I SPOSOBY 

REALIZACJI  

OSOBY ODPOWIEDZIALNE  EWALUACJA  

Efekty działalności dydaktycznej , 

wychowawczej i opiekuńczej oraz 

innej działalności statutowej 

przedszkola  

Monitorowanie i ewaluacja 

realizowanych programów. 

Cały rok – wszyscy nauczyciele, 

dyrektor 

Arkusze obserwacji dzieci , analiza 

dokumentacji przedszkolnej 

Dbałość o bezpieczeństwo i 

upowszechnianie wiedzy na temat 

bezpieczeństwa  

Cały rok – wszyscy nauczyciele  Arkusz obserwacji, hospitacji  

Planowanie oraz prowadzenie zajęć i 

zabaw pobudzających aktywność 

dzieci w różnych sferach 

Cały rok , wszyscy nauczyciele Obserwacja , hospitacja  

Wykorzystanie terenu ogrodu do 

różnych zajęć , zabaw ruchowych, 

plastycznych i innych. 

Cały rok , wszyscy nauczyciele  Samoocena nauczycieli , sprawozdanie 

nauczycieli ,obserwacja 

Diagnozowanie umiejętności dzieci 

poprzez ukierunkowaną obserwację  

 

 

Listopad , luty , kwiecień  

nauczycielka 5-6 latków  

obserwacja – nauczyciel 3-4 latków 

 

Arkusze obserwacji, diagnozy 

Sprawozdanie nauczycieli  



Akceptacja indywidualnych planów 

rozwoju dziecka przez rodziców . 

październik -listopad / obowiązuje 

wszystkich nauczycieli /  

Przekazanie rodzicom informacji o 

gotowości szkolnej dzieci 5-6 letnich . 

Do 30 kwietnia każdego roku 

szkolnego  

Druk MEN -informacja o gotowości 

szkolnej  

Procesy zachodzące w przedszkolu  Monitorowanie założeń koncepcji  

pracy przedszkola i modyfikowanie ich 

w miarę potrzeb  

Cały rok ,  

wszyscy nauczyciele 

Protokoły rady pedagogicznej  

Samoocena nauczycieli  

Diagnoza potrzeb rodziców w zakresie 

czasu pracy przedszkola i organizacji 

zajęć dodatkowych  

Wrzesień  

Marzec  

nauczyciele  

Ankieta dla rodziców / wnioski / 

Prowadzenie działań w zakresie 

wyrównywania szans edukacyjnych  
Cały rok  

wszyscy nauczyciele 

Sprawozdania nauczycieli 

Funkcjonowanie przedszkola w 

środowisku lokalnym  

Rozwijanie współpracy z instytucjami 

lokalnymi  

Cały rok  

wszyscy nauczyciele 

Sprawozdanie nauczycieli ,  

zdjęcia , scenariusze , hospitacja 

Promocja przedszkola  Cały rok , wszyscy nauczyciele, 

dyrektor 

Publikacje w prasie , kronika, strona 

internetowa , publikacje w internecie , 

zdjęcia , wystawy prac dzieci , udział 

w konkursach , pokazach itp. 

Badanie losów absolwentów jako 

współpraca ze szkołą podstawową  

Maj  Ankiety dla nauczycieli klas I SP 

Aktywizowanie rodziców do 

współpracy z przedszkolem  

Cały rok , wszyscy nauczyciele, 

dyrektor 

Sprawozdanie nauczycieli ze 

współpracy  



Zarządzanie przedszkolem  Opracowanie planu nadzoru 

pedagogicznego  
Do 15 września  

dyrektor 

luty i sierpień  

Zapoznanie nauczycieli z planem 

nadzoru. 

Informacja dyrektora o realizacji 

planu nadzoru pedagogicznego 

- przedstawienie wniosków z 

nadzoru pedagogicznego  

Prowadzenie dokumentacji 

pedagogicznej nauczycieli  

Cały rok  

dyrektor , nauczyciele  

Arkusz analizy dokumentacji , 

dzienniki zajęć  

Określenie potrzeb w zakresie 

kształcenia i doskonalenia nauczycieli  

Wrzesień / październik  

dyrektor 

Plan WDN 

ankieta potrzeb nauczycieli 

Wykorzystanie zdobytych na 

szkoleniach umiejętności w 

bezpośredniej praktyce pedagogicznej i 

upowszechnianie ich wśród nauczycieli 

przedszkola- zajęcia koleżeńskie , 

warsztaty  

Cały rok  

wszyscy nauczyciele  

Sprawozdanie nauczycieli  

Wzbogacanie bazy przedszkola w celu 

polepszenia warunków działalności 

przedszkola 

Cały rok  

dyrektor 

Sprawozdanie dyrektora  

Księga inwentarzowa , kartoteki  

 


