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 Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce  

 na rok szkolny 2020 / 2021 
 

 

 

Plan pracy został opracowany na podstawie:  

1) Kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021; 

2) Podstawy programowej wychowania przedszkolnego; 

3) Wniosków sformułowanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej kończącej rok 

szkolny 2019/2020;  

4) Diagnozy stanu przedszkola wynikającej z ewaluacji wewnętrznej, wyników 

ewaluacyjnych i wniosków; 

5) Diagnozy potrzeb i zainteresowań dzieci oraz oczekiwań rodziców. 

 

Minister Edukacji Narodowej ustanowił na rok szkolny 2020/2021: 

Hasło: Rok dla Niepodległej 

 

 

Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa na rok 2020/2021 :  

a) Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-

pedagogicznego wszystkim dzieciom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych; 

b) Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod 

kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii 

cyfrowych; 

c) Działania wychowawcze przedszkola. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw 

i respektowanie norm społecznych.  

 

Wnioski z nadzoru pedagogicznego:  

 

a) W prowadzeniu dokumentacji pedagogicznej nie stwierdzono nieprawidłowości. Plany 

miesięczne były przygotowywane systematycznie, przejrzyście, z uwzględnieniem 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Treści były dostosowywane do 

możliwości rozwojowych dzieci, w grupach mieszanych prowadzona była praca na 

poziomach. 

b) Zachęcić wszystkich nauczycieli do doskonalenia zawodowego zgodnie z potrzebami 

dzieci i placówki tj. język angielski, psycholog. 

c) Obserwowane zajęcia były bardzo dobrze przygotowane pod względem 

merytorycznym jak i metodycznym. Tematy zajęć i treści były zgodne z podstawą 

programową. Metody i środki dydaktyczne były umiejętnie dobrane do celów zajęcia. 

Styl prowadzenia zajęć był często nowatorski. W pełni wykorzystano czas zajęcia, 

tempo dostosowano do możliwości dzieci. Nauczycielki umiejętnie posługiwały się 

przygotowanymi przez siebie pomocami dydaktycznymi. 

d) W roku szkolnym 2019/2020 zrealizowano 100% podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego. Przeanalizowano zapisy w dziennikach zajęć i planach miesięcznych- 
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zachowane były proporcje zagospodarowania czasu przebywania dzieci w przedszkolu 

w rozliczeniu tygodniowym. W trosce o bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu na 

bieżąco dokonywano napraw zabawek , sprzętów do zabaw w ogrodzie przedszkolny. 

W roku szkolnym 2019/2020 nie odnotowano żadnych wypadków wśród dzieci, które 

wydarzyły się na terenie przedszkola. 

 

Wnioski z ewaluacji wewnętrznej 2019/2020:  

 

a) Kontynuować udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na poziomie 

zapewniającym każdemu dziecku harmonijny rozwój przy uwzględnieniu 

indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. 

b) Utrzymać poziom współpracy z Rodzicami, którzy są zadowoleni z dotychczasowej 

pracy nauczycieli i specjalistów. Rodzice mają pewność, że przedszkole zapewnia 

odpowiednie warunki do harmonijnego rozwoju dzieciom. 

c) Zachęcać rodziców i wskazywać korzyści z udziału w spotkaniach ze specjalistami, 

organizowanych na terenie przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej.  

d) Podejmować działania mające na celu zapewnienie w przedszkolu nowoczesnej bazy 

dydaktycznej pozwalającej organizować wsparcie dzieci w rozwoju na najwyższym 

poziomie. 

 

 

   Zadania:  

a) Uwzględnienie w pracy nauczyciela i wychowawcy zróżnicowanych potrzeb 

rozwojowych dzieci, w tym także ustalanie aktualnej hierarchii tych potrzeb u 

wychowanków ; 

b) Zachowywanie indywidualnego podejścia do dziecka w warunkach pracy zespołowej; 

c) Tworzenie warunków do wyrównywania braków i zaległości; pomoc w specyficznych 

trudnościach w nauce; 

d) Podejmowanie działań służących budowaniu pozytywnej motywacji do nabywania 

kompetencji kluczowych i chęci uczenia się i rozwoju przez całe życie; 

e) Kształtowanie u podopiecznych umiejętności myślenia i rozwiązywania problemów; 

  

Spodziewane efekty:  

 Zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków wychowania, opieki i nauki, które 

będą równocześnie sprzyjały rozwijaniu ich wielokierunkowej aktywności i 

samodzielności; 

 Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, stabilności i pewnej przewidywalności; 

 Zapewnia dzieciom potrzeby przynależności, akceptacji, przyjaźni, stwarzanie 

przyjaznego klimatu sprzyjającego samodzielnemu myśleniu i działaniom; 

 Zapewnienie warunków do rozwoju talentów, budzenia zainteresowań i kultywowania 

pasji; 

 Współpraca nauczycieli jako widoczny wzorzec współpracy dla dzieci; 

 

Działania prowadzące do uzyskania spodziewanych efektów:  

 Zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa i higieny obowiązującymi w 

przedszkolu (w szczególności wiązanych z zagrożeniem COVID-19) oraz kontrola 
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zabawek i sprzętu przedszkolnego pod kątem bezpiecznej zabawy, organizowanie 

zajęć i zabaw z zachowaniem bezpieczeństwa dzieci; 

 Stosowanie zasad higieny pracy umysłowej, zapewnianie dzieciom możliwość 

odpoczynku, dawanie szansy na aktywność fizyczną, zapewnianie odpowiedniej 

przestrzeni i świeżego powietrza; 

 Stosowanie podczas zajęć różnorodnych metod i form pracy z dziećmi, aby 

zaangażować jak najwięcej zmysłów dzieci w procesy poznawcze, w tym 

organizowanie zabaw z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych w oparciu o 

właściwe programy komputerowe; 

 Praca z  podopiecznymi nad rozwijaniem wszystkich typów inteligencji, bez 

faworyzacji wybranych; 

 Współpraca placówki z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za wspomaganie 

rozwoju dzieci (biblioteki publiczne, ośrodki i domy kultury, kluby sportowe, 

poradnie psychologiczno-pedagogiczne, zakłady opieki zdrowotnej, policja, kuratorzy 

sadowi, itp.) 

 Współpraca nauczycieli w organizacji procesów edukacyjnych, wspólne ustalenia 

dotyczące ich planowania i realizacji, uczenie się od siebie - rozwiązywanie 

problemów, doskonalenie metod, wzajemnie wsparcie, analizowanie swojej pracy. 

 

Harmonogram współpracy z rodzicami rok szkolny 2020/2021 

Lp. Informacja o rodzaju współpracy DATA 

1.  Dni adaptacyjne „Kocham moje przedszkole” 01-11 września 2020r. 

2.  Pasowanie na Przedszkolaka listopad 2020r. 

3.  Spotkania indywidualne z chętnymi rodzicami raz w miesiącu 

4.  Spotkania z psychologiem (dla chętnych) według potrzeb 

5.  Zebranie grupowe i indywidualne z rodzicami, dotyczące 

diagnozy przedszkolnej dziecka (grupa 6latków) 

październik/listopad 2020r. 

6.  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 

7.  Jasełka – pomoc w przygotowaniu strojów dla dzieci przez 

rodziców 

grudzień 2020r. 

8.  Bal choinkowy styczeń/luty 2021r. 

9.  Zebranie grupowe z rodzicami – podsumowanie półrocza luty 2021r. 

10.  Wypełnienie przez rodziców ankiet według potrzeb na stronie 

internetowej lub w formie papierowej 

według potrzeb 

11.  Dni Otwarte w ramach zapisów dzieci do przedszkola kwiecień 2021r. 

12.  Przekazanie „cenzurki” przedszkolaka – informacja o 

gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej 

do końca kwietnia 2021r. 

13.  Aktualizacja strony internetowej przedszkola  cały rok 

14.  Aktywny udział rodziców w zbiórkach charytatywnych  cały rok 

15.  Zakończenie roku szkolnego czerwiec 2021r. 
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Kalendarz imprez, uroczystości, akcji i projektów w roku szkolnym 2020/2021 

(przeprowadzanych wewnątrz grup) 

Lp. Impreza, uroczystość, akcja Termin realizacji  Osoby odpowiedzialne 

1.  Dni adaptacyjne „Kocham moje 

przedszkole” 

07.09-11.09 - nauczycielki grup 3-4 

letnich 

2.  Międzynarodowy projekt edukacyjny 

„Emocja” 

cały rok - p. dyrektor Lucyna Sz. 

- nauczycielki wszystkich 

grup 

3.  „Dzień Kropki” – „Kreatywność” 
innowacja „Emocja” 

wrzesień - Marta 
- Martyna K. 

4.  „Święto Dyni” – „Wyobraźnia” 

innowacja „Emocja” 

listopad - Edyta 

- Justyna 

- Lucyna 

5.  Pasowanie na przedszkolaka 

 

listopad 

 

- Agnieszka O. 

- Aneta 

- Martyna K. 

- Ewelina 

6.  „Rekord dla Niepodległej” listopad - Agnieszka K. 

- Anna D 

- Edyta 

7.  Dzień Pluszowego Misia  - 25 .11 - Aneta G 

- Marta D 

- Agnieszka O 

8.  Jasełka- spotkanie wigilijne  grudzień  

 

- Agnieszka K. 

- Justyna 
- Edyta  

9.  „Aniołkowe Granie”  styczeń - Lucyna 

- Martyna 

10.  „Moc słów” – innowacja „Emocja” styczeń/luty - Lucyna 

- Agnieszka Puszko 

11.  Bal choinkowy   

 

styczeń - Martyna 

- Magda 

 

12.  Dzień Babci i Dziadka styczeń - Marta 

-  nauczycielki wszystkich 

grup 

13.  Dzień Bezpiecznego Internetu 05.02 - Małgorzata Dębko 

- Ania Klim 

 

14.  Przedszkolny konkurs recytatorski 

„Empatia” – dzień kolorowej skarpety. 

Innowacja „Emocja” 

marzec - Agnieszka K 

- nauczycielki wszystkich 

grup 

15.  Światowy dzień autyzmu – dzień 
niebieski 

kwiecień  - Lucyna 
- Marta 

- Ania D. 

16.  Przedszkolny konkurs piosenki kwiecień - Agnieszka P 

- nauczycielki wszystkich 

grup 

17.  Dzień Dobrych Uczynków  

„Oswajanie strachu” – innowacja 

„Emocja” 

maj - Agnieszka Olechno 

- Justyna 

 

18.  Dzień Rodziny 

 

czerwiec  - Agnieszka K. 

- Edyta 

- nauczycielki wszystkich 

grup 

19.  Dzień Dziecka  czerwiec - p. Dyrektor Lucyna Sz. 
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20.  Kubusiowi przyjaciele Natury - cały rok - Agnieszka O 

- nauczycielki wszystkich 

grup 

21.  Klub czytających przedszkoli „Cała 

Polska Czyta Dzieciom” 

- cały rok  - nauczycielki wszystkich 

grup 

22.  Bezpieczny Przedszkolak - cały rok - nauczycielki wszystkich 

grup 

23.  Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 czerwiec - Agnieszka K. 
- Edyta 

- Justyna 

 

Plan pracy przedszkola zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 24 

sierpnia 2020 


