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 Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce  

 na rok szkolny 2018 / 2019 
 

 

 

Plan pracy został opracowany na podstawie:  

1) Kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019; 

2) Podstawy programowej wychowania przedszkolnego; 

3) Wniosków sformułowanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej kończącej rok 

szkolny 2017/2018;  

4) Diagnozy stanu przedszkola wynikającej z ewaluacji wewnętrznej, wyników 

ewaluacyjnych i wniosków; 

5) Diagnozy potrzeb i zainteresowań dzieci oraz oczekiwań rodziców. 

 

Minister Edukacji Narodowej ustanowiła na rok szkolny 2018/2019: 

Hasło: Rok dla Niepodległej 

 

 

Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa na rok 2018/2019 :  

a) 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie 

patriotycznych postaw uczniów. 

b) Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie 

rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. 

c) Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i 

odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci. 

 

Wnioski z nadzoru pedagogicznego:  

a) Projekty edukacyjne stwarzają duże możliwości w opracowywaniu tematów z 

podstawy programowej i wprowadzania niestandardowych rozwiązań. 

b) Z analiz różnych sytuacji organizowanych w przedszkolu wynika, że na efekty pracy 

dzieci i nauczycieli ma wpływ dobra komunikacja pomiędzy wszystkimi 

pracownikami w przedszkolu.   

c) Doskonalić warsztat pracy zgodnie z potrzebami placówki.  

 

 

Wnioski z ewaluacji wewnętrznej 2017/2018:  

a) Doskonalić komunikację na linii rodzic – wychowawca. 

b) Utrzymywać wysoki poziom w zakresie nabywania przez dzieci wiadomości  i 

umiejętności poprzez kontynuowanie działań podejmowanych przez nauczycieli 

obecnie. 

c) Zachęcać rodziców do aktywniejszego udziału w życiu przedszkola np. w zajęciach 

otwartych celem włączenia ich w proces nauczania i uczenia się. 

d) Zarządzanie przedszkolem zapewnia warunki do rozwoju dzieci i sprzyja 

indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu. 

Nauczyciele doskonalą się zawodowo zgodnie z zapotrzebowaniem, skutecznie 

pracują w zespołach, niektórzy podejmują działania związane z awansem zawodowym 
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– w swoich działaniach są wspierani przez dyrektora przedszkola. 

e) Zgodnie z rozpoznanymi potrzebami dzieci obejmowane są odpowiednimi formami 

pomocy, a zajęcia dla dzieci wymagających wsparcia w rozwoju oraz uzdolnionych są 

adekwatne w stosunku do ustalonych potrzeb każdego z nich. W powszechnej opinii 

badanych rodziców pomoc i wsparcie otrzymywane w przedszkolu są zgodne z 

potrzebami, a dyrektor przedszkola w trakcie zarządzania nim uwzględnia opinie i 

uwagi zarówno nauczycieli jak i rodziców.  

f) Kadra pedagogiczna wspólnie uczestniczy w przeprowadzaniu ewaluacji wewnętrznej. 

Uzyskane wnioski z nadzoru pedagogicznego wykorzystywane są do podejmowania 

działań służących rozwojowi przedszkola. 

 

 

   Zadania:  
a) Wspieranie wielokierunkowej aktywności dzieci i samodzielnej dziecięcej eksploracji 

świata poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w 

fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze ich rozwoju. 

Przykładanie szczególnego nacisku na rozwój kompetencji kluczowych u dzieci, 

definiowanych jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do 

sytuacji.; 

b) Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i 

umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych; 

c) Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez 

dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc 

dzieciom  rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 

d) Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dzieci oraz potrzeby 

tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie; 

e) Kontynuowanie współpracy z instytucjami ze środowiska lokalnego oraz współpracy 

z rodzicami zgodnie z opracowanym harmonogramem. Kreowanie, wspólne z 

wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dzieci wartości 

i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe 

osoby, w tym osoby starsze.  
  

Spodziewane efekty:  

 Zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków wychowania, opieki i nauki, które 

będą równocześnie sprzyjały rozwijaniu ich wielokierunkowej aktywności i 

samodzielności; 

 Rozwinięcie u dzieci ośmiu kompetencji kluczowych wpływających na zasób 

posiadanej wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji, dzięki tworzeniu 

zaplanowanych sytuacji oraz wykorzystywaniu spontanicznych działań sprzyjających 

ich kształtowaniu;  

 Zaangażowanie jak największej ilości zmysłów dzieci w procesy poznawcze, takie jak 

mowa, myślenie, uwaga, pamięć, będące bardzo podatne na odpowiednio 

stymulowane bodźce zewnętrzne; 

 Zaangażowanie rodziców w życie przedszkola oraz w rozwój ich dzieci. Wsparcie 

instytucji środowiska lokalnego w poznaniu przez dzieci obowiązujących wartości i 

norm społecznych. 
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Działania prowadzące do uzyskania spodziewanych efektów:  

 Zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa i higieny obowiązującymi w 

przedszkolu oraz kontrola zabawek i sprzętu przedszkolnego pod kątem bezpiecznej 

zabawy, organizowanie zajęć i zabaw z zachowaniem bezpieczeństwa dzieci; 

 Dobór odpowiednich metod dydaktyczno-wychowawczych, angażujących jak 

najwięcej zmysłów dzieci w procesy poznawcze, w tym organizowanie zabaw z 

wykorzystaniem urządzeń multimedialnych w oparciu o właściwe programy 

komputerowe; 

 Utworzenie nowych kół zainteresowań dla dzieci pozwalające na rozwój ich 

kompetencji kluczowych, między innymi: zajęcia z tworzenia orgiami, zajęcia z 

programowania, koło szachowe, koło kulinarne, koło logopedyczne, koło bajka z 

morałem, koło doświadczalne, itp.; 

 Udział w akcjach wspierających instytucje i osoby potrzebujące (Aniołkowe granie, 

Dzień dobrych uczynków, zbiórka dla schroniska) oraz współpraca ze środowiskiem 

lokalnym, dalszy udział w projekcie „Sokólskie Barwy Wolontariatu – Pomagamy bo 

chcemy”; 

 Działania podejmowane we współpracy z rodzicami na rzecz możliwości poznawania 

przez dzieci wykonywanych przez nich zawodów oraz działania umożliwiające 

realizację świąt rodzinnych w placówce (Dzień Babci i Dziadka oraz Dzień Mamy i 

Taty). Ponadto wspólny udział nauczycieli, rodziców i instytucji lokalnych w 

czytelniczym projekcie „Mały miś w świecie wielkiej literatury”. 

 

Harmonogram współpracy z rodzicami rok szkolny 2018/2019 

Lp. Informacja o rodzaju współpracy DATA 

1.  Zebranie ogólne z rodzicami 29 sierpień 2018r. 

2.  Zebrania grupowe z rodzicami 29 sierpień 2018r. 

3.  Dni adaptacyjne „Kocham moje przedszkole” 03-07 września 2018r. 

4.  „Sokólskie Barwy Wolontariatu” – pomagamy bo chcemy… październik/listopad 2018r. 

5.  Pasowanie na Przedszkolaka listopad 2018r. 

6.  Spotkania indywidualne z chętnymi rodzicami raz w miesiącu 

7.  Spotkania z psychologiem (dla chętnych) według potrzeb 

8.  Zebranie grupowe i indywidualne z rodzicami, dotyczące 

diagnozy przedszkolnej dziecka (grupa 6latków) 

październik/listopad 2018r. 

9.  Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola: 

- pomoc w naprawie sprzętu przedszkolnego, 

- pomoc w imprezach przedszkolnych, wypieki ciast, zakup 

owoców na uroczystości przedszkolne, 

- włączanie rodziców w bogacenie bazy materialnej grupy 
przedszkola (dostarczanie potrzebnych do zajęć materiałów, 

przyborów, kserowanie, okresowe wzbogacanie kącika 

przyrody, zabaw dzieci w różne akcesoria), 

- pozyskiwanie rodziców na rzecz szukania sponsorów dla 

przedszkola, wspólne wypracowanie form pozyskiwania 

środków pieniężnych dla przedszkola na spotkaniach z 

przedstawicielami Rady Rodziców. 

cały rok 

10.  Zajęcia otwarte dla rodziców 2 razy w ciągu roku w każdej grupie 

przedszkolnej 

11.  Jasełka – spotkanie opłatkowe i wspólne kolędowanie z 

rodzicami 

grudzień 2018r. 
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12.  Bal choinkowy styczeń/luty 2019r. 

13.  Dzień Babci i Dzień Dziadka – pomoc w przygotowaniu 

poczęstunku 

styczeń 2019r. 

14.  Zebranie grupowe z rodzicami – podsumowanie półrocza luty 2019r. 

15.  Wypełnienie przez rodziców ankiet według potrzeb na stronie 

internetowej lub w formie papierowej 

według potrzeb 

16.  Dni Otwarte w ramach zapisów dzieci do przedszkola kwiecień 2019r. 

17.  Przekazanie „cenzurki” przedszkolaka – informacja o 
gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej 

do końca kwietnia 2019r. 

18.  „Rodzice w przedszkolu” – prezentacja zawodów, pasji oraz 

zainteresowań w grupie dziecka 

kwiecień/czerwiec 2019r. 

19.  Wycieczki do zakładów pracy rodziców kwiecień/maj 2019r. 

20.  Dzień Mamy  maj 2019r. 

21.  Zaangażowanie rodziców do czytania dzieciom w przedszkolu 

w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” 

według potrzeb 

22.  Systematyczne prowadzenie kącika dla rodziców – 

umieszczanie w kąciku tekstów piosenek, wierszy których 

aktualnie uczą się dzieci, zamieszczanie informacji o 

uroczystościach i planowanych wycieczkach. Prezentowanie 

prac plastycznych oraz innych wytworów twórczości dzieci w 

formie stałej wystawki. 

cały rok 

23.  Systematyczne prowadzenie kącika regionalnego w salach 

przedszkolnych 

 

24.  Aktualizacja strony internetowej przedszkola  cały rok 

25.  Aktywny udział rodziców w zbiórkach charytatywnych 

(zbiórka nakrętek, zbiórka zużytych baterii, zbiórka żywności 

dla zwierząt ze schroniska) 

cały rok 

26.  Uroczyste zakończenie roku szkolnego czerwiec 2019r. 

 

Kalendarz imprez, uroczystości, akcji i projektów w roku szkolnym 2017/2018 

 

Lp. Impreza, uroczystość, akcja Termin realizacji  Osoby odpowiedzialne 

1.  Dni adaptacyjne „Kocham moje 

przedszkole” 

03.09-07.09 - nauczycielki wszystkich 

grup 

2.  „Dzień kropki” 14.09 - Anna  

- Małgorzata  

-  nauczycielki wszystkich 

grup 

3.  Pasowanie na przedszkolaka 

 

listopad 

 

- Anna  

- Małgorzata  
- nauczycielki wszystkich 

grup 

4.  „Sokólskie  Barwy Wolontariatu” - 

Pomagamy, bo chcemy… 

 

październik/listopad - Lucyna Ś 

- Edyta  

- nauczycielki wszystkich 

grup 

*dekoracja  

-Anna  

-Małgorzata  

5.  „Rekord dla Niepodległej” 09.11 - Anna K 

- Agnieszka Ż- dekoracja 

dół 

- nauczycielki wszystkich 

grup 
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6.  „Mały miś w świecie wielkiej literatury” 

Dzień Pluszowego Misia  

- cały rok 

26 .11 

- Aneta G 

- Agnieszka Ż 

- nauczycielki wszystkich 

grup 

7.  Andrzejki w rytmie disco listopad -  nauczycielki wszystkich 

grup 

8.  Jasełka- spotkanie wigilijne   20 grudzień  

 

- Agnieszka P 

- Anna T 

- Agnieszka O 

- Edyta  

9.  „Aniołkowe Granie”  10 styczeń - Agnieszka Ż 

- Agnieszka O 

10.  Bal choinkowy   

 

11 styczeń 2019 - Lucyna Ś 

- Agnieszka D 

- Agnieszka G 

- nauczycielki wszystkich 

grup 

11.  Dzień Babci i Dziadka Od 14 do 18 -0.1 - Agnieszka O 

- Anna T 

(dekoracja) 
- nauczycielki wszystkich 

grup 

12.  Dzień Bezpiecznego Internetu 05.02 - Barbara  

- Katarzyna Ż 

- nauczycielki wszystkich 

grup 

13.  Przedszkolny konkurs recytatorski marzec - Aneta G 

- Agnieszka Ż 

- nauczycielki wszystkich 

grup 

14.  Światowy dzień autyzmu – dzień 

niebieski 

02.04  - Katarzyna Ż  

- Agnieszka D 

15.  Przedszkolny konkurs piosenki kwiecień - Agnieszka P 

- Anna T 

- nauczycielki wszystkich 
grup 

16.  „Sprintem do Maratonu” maj - Lucyna Ś 

- Anna K 

- Edyta  

- Barbara 

- nauczycielki wszystkich 

grup 

17.  Dzień Dobrych Uczynków maj - Agnieszka Olechno 

- Agnieszka Puszko 

- Anna T 

- nauczycielki wszystkich 

grup 

18.  Dzień Rodziny połączony z Dniem Mamy 

 

czerwiec  - nauczycielki wszystkich 

grup 

19.  Dzień Dziecka – wycieczka edukacyjna 31. 05 - p. Dyrektor Lucyna Sz 
- Anna K 

- Małgorzata D 

- Agnieszka O 

20.  Kubusiowi przyjaciele Natury - cały rok - Agnieszka O 

- nauczycielki wszystkich 

grup 

21.  Klub czytających przedszkoli „Cała 

Polska Czyta Dzieciom” 

- cały rok  - nauczycielki wszystkich 

grup 
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22.  Bezpieczny Przedszkolak - cały rok - nauczycielki wszystkich 

grup 

23.  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

2018/2019 

20. 06 - Anna T 

- Agnieszka P 
- Agnieszka O 

 

 


