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Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce
na rok szkolny 2021/2022

Plan pracy został opracowany na podstawie:
Kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022;
Podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
Wniosków wypływających ze sprawowanego nadzoru dyrektora przedszkola;
Wniosków sformułowanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej kończącej rok szkolny
2020/2021;
5) Diagnozy stanu przedszkola wynikającej z ewaluacji wewnętrznej, wyników
ewaluacyjnych i wniosków;
6) Diagnozy potrzeb i zainteresowań dzieci oraz oczekiwań rodziców.
1)
2)
3)
4)

Minister Edukacji Narodowej ustanowił na rok szkolny 2021/2022:
Hasło:
Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa na rok 2021/2022 :
a) Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno- Wspomaganie
przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczoprofilaktycznego.
b) Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
c) Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w
dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane
wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
d) Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby
rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologicznopedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w
celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły
oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i
zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjnokomunikacyjne.
e) Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności
za środowisko naturalne.
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Wnioski wypływające ze sprawowanego nadzoru dyrektora przedszkola:
a) Podstawę programową realizowano bez zakłóceń we wszystkich obszarach.
b) Nauczycielki osiągają dobre efekty w pracy z dzieckiem w zakresie nabywanych
kompetencji czytelniczych i wykorzystania IT
c) Cele i główne założenia rocznego planu pracy zrealizowane zostały prawidłowo.
d) Dzieci systematycznie zdobywają sprawności i umiejętności określone w podstawie
programowej.
e) Organizowane wspomaganie rozwoju dzieci sprzyja uczeniu się.
Zalecenia:
Częściej organizować zajęcia poza przedszkolem w ogródku przedszkolnym
Organizować zajęcia dla uzdolnionych dzieci.
Przy planowaniu pracy uwzględniać potrzeby i możliwości dzieci konkretnej grupy.
Zadbać o ewaluację prowadzonych zajęć.
Zadbać o systematyczne i prawidłowe prowadzenie dokumentacji.
Położyć nacisk na wzbogacenie wiedzy nauczycieli w zakresie prowadzenia rozmów z
rodzicami i rozwiązywania problemów wychowawczych z dziećmi.
g) Stosować wiedzę na temat metod nauki czytania np. metodę G. Domana i symultaniczno-sekwencyjną oraz Odimienną metodę I. Majchrzak i stosować ją systematycznie w pracy z dziećmi.
h) Położyć nacisk na obszar działań wychowawczych w zakresie nawiązywania pozytywnych relacji i kontaktów dzieci z nowymi rówieśnikami oraz doskonalić umiejętności współdziałania, tolerancji, zrozumienia, przyjaźni, szacunku do siebie i innych
co wynika z obserwacji poziomu rozwoju dzieci.
i) W dalszym ciągu należy rozwijać zainteresowania i uzdolnienia przedszkolaków poprzez organizowanie kół rozwijających uzdolnienia
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Wnioski z ewaluacji wewnętrznej 2020/2021:
a) W dalszym ciągu analizować potrzeby środowiska przedszkolnego, dostosowując
proponowane działania diagnostyczne i terapeutyczne do indywidualnych potrzeb
dzieci.
b) Należy dalej współpracować z rodzicami, zachęcając ich do korzystania z opieki
specjalistów pracujących w przedszkolu.
c) Wskazywać, że przedszkole jest placówką otwartą na potrzeby rodziców i dzieci.
Zadania:
a) wprowadzić więcej zabaw badawczych dostosowanych do wieku dzieci, ćwiczeń
mających na celu nazywanie, odróżnianie kolorów; kącik kolorów.
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b) zwrócić uwagę na właściwe natężenie głosu podczas zabaw swobodnych (zabawy
wyciszające, relaksacyjne)
c) stosować przerywnik w trakcie zajęć, zabawy na koncentrację uwagi
d) dalsze wdrażanie się do skoncentrowania się do norm i zasad (dbałość o ład i
porządek podczas zabaw, zabawy tematyczne, funkcje dyżurnych, bajki o porządku)
e) dalsze kształtowanie umiejętności społecznych w porozumiewaniu się z dziećmi i
dorosłymi
f) dalsze rozwijanie wyobraźni poprzez działania plastyczne, muzyczne i teatralne
g) dalsze prowadzenie zajęć indywidualnych z dzieckiem z trudnościami oraz z
dzieckiem zdolnym
Spodziewane efekty:
a) Zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków wychowania, opieki i nauki, które
będą równocześnie sprzyjały rozwijaniu ich wielokierunkowej aktywności i
samodzielności;
b) Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, stabilności i pewnej przewidywalności;
c) Zapewnia dzieciom potrzeby przynależności, akceptacji, przyjaźni, stwarzanie
przyjaznego klimatu sprzyjającego samodzielnemu myśleniu i działaniom;
d) Zapewnienie warunków do rozwoju talentów, budzenia zainteresowań i kultywowania
pasji;
e) Współpraca nauczycieli jako widoczny wzorzec współpracy dla dzieci;
Działania prowadzące do uzyskania spodziewanych efektów:
a) Zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa i higieny obowiązującymi w
przedszkolu (w szczególności wiązanych z zagrożeniem COVID-19) oraz kontrola
zabawek i sprzętu przedszkolnego pod kątem bezpiecznej zabawy, organizowanie
zajęć i zabaw z zachowaniem bezpieczeństwa dzieci;
b) Stosowanie zasad higieny pracy umysłowej, zapewnianie dzieciom możliwość
odpoczynku, dawanie szansy na aktywność fizyczną, zapewnianie odpowiedniej
przestrzeni i świeżego powietrza;
c) 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;
d) Praca z podopiecznymi nad rozwijaniem wszystkich typów inteligencji, bez
faworyzacji wybranych;
e) 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.)
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f) 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 2021/2022

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Informacja o rodzaju współpracy
Dni adaptacyjne „Kocham moje przedszkole”
Pasowanie na Przedszkolaka
Spotkania indywidualne z chętnymi rodzicami
Spotkania z psychologiem (dla chętnych)
Zebranie grupowe i indywidualne z rodzicami, dotyczące
diagnozy przedszkolnej dziecka (grupa 6latków)
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.
Jasełka – pomoc w przygotowaniu strojów dla dzieci przez
rodziców
Bal choinkowy
Zebranie grupowe z rodzicami – podsumowanie półrocza
Wypełnienie przez rodziców ankiet według potrzeb na stronie
internetowej lub w formie papierowej
Dni Otwarte w ramach zapisów dzieci do przedszkola

12. Przekazanie „cenzurki” przedszkolaka – informacja o
gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej
13. Aktualizacja strony internetowej przedszkola
14. Aktywny udział rodziców w zbiórkach charytatywnych
15. Zakończenie roku szkolnego

DATA
01-3września 2021r.
listopad 2021r.
raz w miesiącu
według potrzeb
październik/listopad
2021r.
cały rok

grudzień 2021r.
styczeń/luty 2022r.
luty 2022r.
według potrzeb
Marzec-kwiecień
2022r.
do końca kwietnia
2022r.
cały rok
cały rok
czerwiec 2022r.
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Kalendarz imprez, uroczystości, akcji i projektów w roku szkolnym 2021/2022

Lp.

Impreza, uroczystość

Termin realizacji

Osoby
odpowiedzialne
- nauczycielki grup 3
letnich
- Magda Ł.

2.

Dni adaptacyjne „Kocham moje
przedszkole”
Dzień Kropki

3.

Pasowanie na przedszkolaka

listopad

4.

Jasełka- spotkanie wigilijne

grudzień

5.

Bal choinkowy

6.

Dzień Babci i Dziadka

7.

Dzień Bezpiecznego Internetu

05.02

8.

Przedszkolny konkurs
recytatorski
Przedszkolny konkurs piosenki

marzec

- Justyna B.

kwiecień

- Magda K.

maj

- Aneta G.

1.

9.
10.

Dzień Dobrych Uczynków

11.

Dzień Rodziny (Dzień Mamy,
Dzień Taty, Dzień Dziecka)
Zakończenie roku szkolnego
2021/2022

12.

01.09-03.09
wrzesień

styczeń / luty
styczeń

czerwiec
czerwiec

- Agnieszka J.
- Martyna K.
- nauczycielki
wszystkich grup

Lp.

Akcja, projekt

1.

Międzynarodowy projekt
edukacyjny „Emocja”
Projekt Kraina Zmysłów

cały rok

Ogólnopolski projekt Zabawa
sztuką
Rosnę śpiewająco - Z muzyką
przez Świat
Kubusiowi przyjaciele Natury

cały rok

- dyrektor
Lucyna Jolanta Sz.
- Małgorzata D.

cały rok

- Ewa Cz.

cały rok

- Agnieszka O
- nauczycielki
wszystkich grup

2.
3.
4.
5.

Termin realizacji

-nauczycielki grup 3
letnich
- Małgorzata D.
- Anna K.
- nauczycielki
wszystkich grup
- nauczycielki
wszystkich grup
- Edyta M.

cały rok

Osoby
odpowiedzialne
- Edyta M.
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7.

Klub czytających przedszkoli
„Cała Polska Czyta Dzieciom”
Bezpieczny Przedszkolak

cały rok

8.
9.

Piękna Nasza Polska Cała
Zbieramto w Szkole

cały rok
cały rok

10.

Miś W Świecie Wielkiej
Literatury
„Aniołkowe Granie”
Światowy dzień autyzmu – dzień
niebieski
Światowy Dzień Ziemi

cały rok

6.

11.
12.
13.

cały rok

styczeń
kwiecień

- nauczycielki
wszystkich grup
- nauczycielki
wszystkich grup
- Anna K.
- Lucyna Ś.
- Martyna K.
- Agnieszka O.
- Aneta G.
- Lucyna Ś.
- Barbara S.

kwiecień

- Magda K.
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