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Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 ze
zm.),
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie
nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej
szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356 ze zm.),

Statut Przedszkola nr 5 w Sokółce
Plan opracowany został w oparciu o:






wytyczne MEN-u oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku
wnioski z nadzoru pedagogicznego,
diagnozę potrzeb przedszkola,
diagnozę oczekiwań rodziców wobec przedszkola,
treści podstawy programowej.

Główne zadania dydaktyczno-wychowawczo i opiekuńcze na rok szkolny 2019/2020:
1. „Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów i stwarzanie warunków do ich
aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki
oraz w środowisku społecznym”;
2. „Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych”

Spis treści zawartych w planie:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Kalendarz zadań przedszkola.
Zestaw programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji.
Harmonogram imprez i uroczystości przedszkolnych.
Plan współpracy z rodzicami.
Harmonogram wycieczek.
Harmonogram konkursów.
Harmonogram zebrań rady pedagogicznej.
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I.Kalendarium przedszkola w roku szkolnym 2019/2020
Termin

Zadanie

2 września 2019 r.
30 sierpnia 2019 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego
Zebranie ogólne z rodzicami

20 września 2019 r.

Akcja „Sprzątania świata”

30 sierpnia 2019 r.

Zebrania grupowe z rodzicami

24 październik 2019

Pasowanie na przedszkolaka

14 października 2019 r.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

1 listopada 2019 r.

Wszystkich Świętych

11 listopada 2019 r.

Narodowe Święto Niepodległości

22 listopada 2019 r.

Zebrania grupowe z rodzicami – przekazanie informacji
o dziecku

29 listopada 2019 r.

Andrzejki

6 grudnia 2019 r.

Mikołajki

20 grudnia 2019 r.

Jasełka przedszkolne

6 stycznia 2020 r.

Dzień ustawowo wolny od pracy (Trzech Króli)

14 lutego 2020

Bal karnawałowy

13-17 styczeń 2020

Uroczystości związane z Dniem Babci i Dniem Dziadka

Luty 2020

Zebranie grupowe z rodzicami

20 styczeń- 2 luty 2020 r.)

Ferie zimowe

14 lutego 2020 r.

Walentynki

6 marca 2020 r.

Uroczystości związane z Dniem Kobiet

21 marca 2020 r.

Pierwszy dzień wiosny

10 kwietnia 2020 r.

Zebrania z rodzicami

1 maja 2020 r.

Święto Flagi

Czerwiec 2020

Festyn Rodzinny

1 czerwca 2020 r.

Uroczystości związane z Dniem Dziecka

25 czerwca 2020 r.

Zebranie podsumowujące działalność rady pedagogicznej

…………………..

Wakacyjny dyżur przedszkola
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II.

III.

Zestaw programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji w placówce
w roku szkolnym 2019/2020
1) Program wychowania Przedszkolnego PWN
2) Program Sanford Harmony- kompetencje społeczno- emocjonalne
3) Program edukacji matematycznej Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej- elementy
metody
Harmonogram uroczystości przedszkolnych
Temat uroczystości i imprezy

Odpowiedzialna

Termin

Sprzątanie świata

Anna Klim
Olechno Agnieszka

20 wrzesień 2019

Pasowanie na przedszkolaka

Anna Trzeciak
Agneiszka Puszko

24 Października 2019

Dzień Drzewa

Małgorzata Dębko
Anna Klim

10 październik 2019

11 listopada 2020-Świeto Niepodległości Anna Klim
Małgorzata Dębko

8 listopad 2019

Dzień Pluszowego Misia

Paulina Malesza
Aneta Gardziejczyk

25 listopad 2019

Jasełka

Agnieszka Olechno
Aneta Gardziejczyk

Grudzień 2019

Dzień Babci i Dzień Dziadka

Nauczycielki
wszystkich grup

13-17.01.2020

Aniołkowe Granie

Edyta Milczarska
Agnieszka Żemajduk
Anna Drożdżewicz

10 stycznia 2020

Walentynkow Bal Karnawałowy

Agnieszka Deresz
Anna Drożdżewicz
Paulina Malesza

14 luty 2020

Święto Wiosny- konkurs recytatorski

Agnieszka Żemajduk

20 marzec 2020

Konkurs piosenki- z Dniem Autyzmu

Lucyna Śliżewska
Edyta Milczarska
Agnieszka Deresz

Kwiecień 2020

Maraton Przedszkolaków

Lucyna Śliżewska

Maj 2020
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Anna Drożdżewicz
Dzień Dobrych Uczynków

Agnieszka Puszko
Anna Trzeciak

21 maj 2020

Festyn rodzinny – Dzień Matki i Dzień
Ojca

Agnieszka Żemajduk
Malesza Paulina

17 czerwiec 2020

Dni Sokółki

Agnieszka Żemajduk
Paulina Malesza

Czerwiec 2020

Pożegnanie z przedszkolem

Agnieszka Olechno
Aneta Gardziejczyk

25 czerwca 2020

IV.

Plan współpracy z rodzicami

Zadania
Planowanie rozwoju
przedszkola

Formy realizacji






Wspieranie

mechanizmów uczenia
się dziecka –
stymulowanie wyobraźni,
zachęcanie do
rozwiązywania

problemów,
kształtowanie nawyków 
samodzielnego
wykonywania czynności,
zwłaszcza czynności
samoobsługowych,
rozwijanie kreatywności,

Kwestionariusz współpracy z rodzicami –
ankieta wzajemnych oczekiwań,
przedstawienie założeń programu rozwoju
przedszkola na rok szkolny 2019/2020,
zapoznanie rodziców ze statutem
przedszkola i innymi dokumentami,
bieżące informowanie rodziców o planach
wychowawczo-dydaktycznych
zapoznanie rodziców z założeniami
programu wychowawczego

Termin
Sierpień 2019

Zapoznanie rodziców z podstawą
Cały rok szkolny
programową – omówienie zadań przedszkola
oraz spodziewanych efektów rozwojowych
uzyskanych przez dziecko na zakończenie
edukacji przedszkolnej,
wykaz programów wychowania
przedszkolnego dopuszczonych do użytku,
organizowanie działań wynikających
z założeń podstawy programowej
i realizowanych programów wychowania
przedszkolnego, z naciskiem na poznawanie
zawodów swoich rodziców, oraz rozwijanie
kompetencji cyfrowych dziecka,
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Organizacja pomocy

psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci
i rodziców





Rozwijanie kreatywności 
oraz wrażliwości
estetycznej dziecka także

planowanie działań wychowawczych
mających na celu eliminowanie sytuacji
stanowiących zagrożenie dla dziecka ( np.
bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w
Internecie),
kształtowanie postaw dzieci związanych z
szacunkiem do innych, do swojego regionu i
kraju,
wzmacnianie właściwych zachowań poprzez
stosowanie akceptowanego przez
społeczność przedszkolną systemu nagród
i kar,
praca indywidualna i zespołowa z dziećmi
wymagającymi wsparcia – przedstawienie
celów pracy indywidualnej i grupowej
z dzieckiem,
włączanie rodziców do udziału
w konkursach organizowanych dla dzieci
i rodziców,
przekazanie rodzicom informacji
o gotowości do podjęcia nauki w szkole,
prezentacja ważnych informacji na tablicy
ogłoszeń dla rodziców.
Omówienie celu organizowanej pomocy
Cały rok szkolny
psychologiczno-pedagogicznej,
informowanie rodziców o potrzebie
organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz systematycznie
o postępach dziecka, kontynuacja pracy
z dzieckiem w domu zgodnie z zaleceniami
nauczyciela, terapeuty,
obserwacja dzieci pod kątem wyłonienia
potrzeb w zakresie pomocy psychologicznopedagogicznej,
rozmowy z rodzicami na temat ich obaw,
obserwacji, niepokojących zachowań dzieci
organizacja spotkań z artystami – np.
tancerzami, aktorami, malarzami
organizowanie zabaw pantomimicznych,
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w odniesieniu do
wartości tkwiących w
sztuce i w naturze,

wyrażanie piękna,
estetyki ruchu
i zachowania we własnej 
działalności, nie tylko
artystycznej

teatralnych, plastycznych zabawy rytmicznotaneczne,
zabawy i zajęcia rozwijające samodzielność
w wykonywaniu codziennych czynności
samoobsługowych,
rozwijanie wrażliwości estetycznej i
emocjonalnej dziecka na potrzeby otoczenia

V. Harmonogram wycieczek
Tematyka wycieczek

Spacery i wycieczki w obrębie miasta:











park,
ogród botaniczny,
cmentarz żołnierzy poległych w walce o wolność
łąka,
kino,
muzeum,
dom kultury,
zakłady pracy,
biblioteka miejska,
ośrodek zdrowia

Wycieczki poza miasto:






teatr, koncert muzyczny,
gospodarstwo agroturystyczne,
las,
ogród zoologiczny,
miasto Białystok
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VI.

Harmonogram konkursów/ imprez:
Termin konkursu/imprezy

Lp.

Nazwa
konkursu/imprezy

składania prac
Odpowiedzialny
w przypadku
etapu
etapu
za organizację
konkursu
przedszkolnego miejskiego
wymagającego
ich wykonania

Do 25 września Wszystkie
2019
grupy

1.

Konkurs Plastyczny dyrektor
„Pani Muzyka” w
ramach
Ogólnopolskiego
Programu Kraina
Muzyki

Nauczyciele
grup

2.

Kartka Powstańcom Aneta
Gardziejczyk

Wszyscy
nauczyciele

Do 30 września Wszystkie
grupy

3.

„Zdrowo i
sportowo”

Wszyscy
nauczyciele

Wszystkie
grupy

4.

Maraton
PrzedszkolakówSprintem do
Maratonu

Cała rada

Wszystkie
grupy

5.

Konkurs
ekologiczny
VII.

Lp.
1.

Agnieszka
Żemajduk

Anna Klim

-------

Uwagi

Koniec
września 2019

Harmonogram zebrań rady pedagogicznej w roku szkolnym 2019/2020

Termin
Sierpień

Rodzaj rady
pedagogicznej
Rada
organizacyjna

Tematyka (propozycje porządku zebrania)
1. Przedstawienie nowych zarządzeń władz oświatowych
i gminnych.
2. Zatwierdzenie rocznego planu pracy na rok szkolny
2019/2020.
3. Tygodniowa organizacja pracy w nowym roku szkolnym –
opinia rady pedagogicznej.
4. Przydział czynności dodatkowych wykonywanych
w ramach wynagrodzenia.
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5. Przedstawienie
6. Ustalenie organizacji WDN-u.
7. Przegląd pomieszczeń i ogrodu przedszkolnego – stopień
przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego
2.

Wrzesień

Rada
organizacyjna

1. Przedstawienie i przyjęcie do realizacji planu nadzoru
pedagogicznego.
2. Przypomnienie treści regulaminu rady pedagogicznej.
3. Prezentacja Regulaminu Oceny Pracy Nauczyciela
4. Aktualizacja procedury awansu zawodowego nauczyciela
zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN
5. Przypomnienie treści regulaminu prowadzenia
dokumentacji pedagogicznej

3.

październik

Rada szkoleniowa

1. Szkolenie rady pedagogicznej. Temat szkolenia Pani
Muzyka
2. Sprawy bieżące – przedstawienie do zaopiniowania założeń
planu finansowego przedszkola na kolejny rok budżetowy

4.

Styczeń–luty Rada
podsumowująca

1. Przedstawienie raportu zespołu ewaluacyjnego za
I półrocze działalności wychowawczo-dydaktycznej
w przedszkolu.
2. Informacje dyrektora o nadzorze pedagogicznym
sprawowanym w I półroczu.
3. Wypracowanie wniosków i kierunków zadań do pracy na
II półrocze bieżącego roku szkolnego.
4. Przedstawienie wyników pracy indywidualnej, wspierającej
rozwój prowadzonej w I półroczu przez nauczycieli
(zajęcia wyrównawcze, zajęcia z dzieckiem zdolnym).
5. Omówienie wyników dokonanych obserwacji rozwoju
dziecka

5.

Kwiecień

Rada szkoleniowa

1. Informacja o gotowości szkolnej dzieci.
2. Przedstawienie i zaopiniowanie arkusza organizacji pracy
na kolejny rok szkolny.
3. Szkolenie rady pedagogicznej według harmonogramu.
4. Wydanie opinii o programach wychowania przedszkolnego
realizowanych w bieżącym roku szkolnym – ewaluacja.
5. Wnioski o dopuszczenie do użytku programów
wychowania przedszkolnego na nowy rok szkolny

6.

Czerwiec

Rada
podsumowująca

1. Raport ewaluacji wewnętrznej za rok szkolny –
przedstawienie przez zespoły ds. ewaluacji.
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2. Sprawozdanie z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego
dyrektora za miniony rok.
3. Podsumowanie rocznej pracy przedszkola, wnioski do
pracy na kolejny rok szkolny
Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 29 sierpnia 2019
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