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Podstawa prawna: 
 

 statut przedszkola, 

 wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2016/2017, 

 koncepcja pracy przedszkola, 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.), 

 art. 15 pkt 29b Ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.), uchylający z dniem 
1 września 2017 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia 
działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 2002 r. Nr 56 poz. 506 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół 
i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649), 

 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), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 
i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1270). 
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Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017: 
 

o zwiększyć liczbę spotkań z rodzicami metodą warsztatową i zajęć otwartych 
o wzmocnić współpracę przedstawicieli Rady Rodziców z resztą rodziców w grupach 
o utrzymać dobry poziom działań służących rozwojowi dzieci i zadbać o dalszą współpracę z instytucjami zewnętrznymi                         

i środowiskiem lokalnym 
 
 
Priorytety z koncepcji pracy przedszkola – kierunki planowanych zmian: 
 

 Rozwijanie inicjatywy, inwencji i aktywności poznawczej dziecka.  

 Realizacja działań w zakresie kształtowania u dziecka zdolności rozumienia uczuć i emocji własnych oraz innych ludzi. 

 Dbałość o rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci w odniesieniu do estetyki ruchu, ubierania się i zachowania.  

 Akceptacja wartości i norm uznawanych społecznie.  

 Rozwijanie procesów poznawczych dziecka, wrażliwości i pamięci słuchowej, realizacja zabaw rozwijających słuch fonematyczny 
i koordynację wzrokowo-ruchową. 

 Doskonalenie systemu wspierania wielokierunkowego rozwoju dziecka. 

 Rozwijanie sprawności i nawyków ruchowych u dzieci, umożliwiających podjęcie nauki w szkole. 
 

Obszar: Opieka, wychowanie, edukacja 

Cel Zadanie/sposób realizacji 
Osoba 

odpowiedzialna 
Termin 

realizacji 

Realizacja podstawy 
programowej 

1. Przypomnienie przedszkolnego zestawu programów na rok szkolny 2017/2018, 
zaopiniowanie przez radę pedagogiczną 

Dyrektor 
30 sierpnia 

2017 

2. Weryfikacja ramowych rozkładów dnia, z uwzględnieniem: 

 organizacji zajęć kierowanych i niekierowanych,  
Nauczyciele grup 

15 września 
2017 
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 aktywności na powietrzu, 

 czasu przeznaczonego na odpoczynek oraz charakteru tego odpoczynku, 

 czasu spożywania posiłków, 

 czynności opiekuńczych, samoobsługowych, organizacyjnych (w tym 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej) 

Organizacja procesów 
wspomagania rozwoju i 
edukacji dzieci 

1. Planowanie i organizowanie procesu wspomagania rozwoju dziecka przez 
nauczycieli z wykorzystaniem przyjętych do realizacji programów (plany 
miesięczne ze wskazaniem zajęć dydaktycznych i zamierzonych osiągnięć 
dzieci) 

Nauczyciele grup 

Trzy dni przed 
rozpoczęciem 

tematu 
kompleksowego 

2. Analiza problemów edukacyjnych oraz sukcesów dzieci, ustalenie wniosków 
i sposobu realizacji (arkusz do monitorowania i analizy procesu wspomagania 
rozwoju i edukacji oraz pracy własnej nauczyciela) 

Nauczyciele grup 
Po I półroczu, 
po II półroczu 

Realizacja innowacji 
edukacyjnej  
„Z wartościami w 
przyszłość”  

1. Ustalenie katalogu wartości przedszkola i przekazanie informacji rodzicom – 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń „Przedszkolnego systemu wartości” 

Autorzy 
innowacji 

 15 
października 

2017 

2. Uzgodnienie kontraktów grupowych obejmujących normy zachowania 
i postępowania – opracowanie formy graficznej w salach  

Nauczyciele grup 
15 września 

2017 

3. Analiza i uzgodnienie z rodzicami przedszkolnego systemu nagród i kar  
Nauczyciele grup 

Cały rok 
szkolny 

4. Zgromadzenie w bibliotece przedszkolnej literatury pokazującej dobro i zło 
oraz wzory poprawnego zachowania, a także materiału do kształtowania 
inteligencji emocjonalnej – powielenie i przekazanie do grup 

n-l 
odpowiedzialny 
za bookcrossing 

 listopad 2017 

5. Realizacja innowacji „Z wartościami w przyszłość”, słuchanie i analiza 
literatury pokazującej dobro i zło, dostarczanie wzorców poprawnego 
zachowania  

Nauczyciele grup 
Zgodnie 

z ramowym 
rozkładem dnia 



5 

6. Nauka rozwiązywania konfliktów przez negocjowanie i radzenia sobie ze 
złością 

Nauczyciele 
pięcio- 

i sześciolatków 
Według potrzeb 

7. Analiza bieżących problemów wychowawczych pojawiających się 
w poszczególnych grupach, przekazanie informacji na posiedzeniu rady 
pedagogicznej w celu ustalenia działań i profilaktyki, ustalenia z pedagogiem  

Nauczyciele 
grup, 

pedagog 

Po I i II 
półroczu 

1. Doskonalenie 
motoryki 
i zaspokojenie 
potrzeby ruchu 
poprzez organizację 
zabaw w budynku 
przedszkola i na 
świeżym powietrzu  

1. Organizowanie zajęć i zabaw: 

 doskonalących motorykę, 

 kształtujących sprawność ruchową w codziennych czynnościach 
samoobsługowych,  

 rozwijających sprawność fizyczną i koordynację wzrokowo-ruchową, 

 rozwijających sprawność manualną zabaw graficznych  

Nauczyciele grup Rok szkolny 

2. Organizacja kącików rozwijających sprawność fizyczną dziecka: 

 plastycznego, 

 konstrukcyjnego, 

 przygotowującego do nauki pisania liter – grafomotorycznego 

Nauczyciele grup Rok szkolny 

3. Prowadzenie zabaw ruchowych na świeżym powietrzu Nauczyciele grup Rok szkolny 

4. Inspirowanie dzieci do zabaw doskonalących motorykę  Nauczyciele grup Rok szkolny 

5. Inspirowanie dzieci do zabaw teatralnych i udział w nich, występy w 
przedstawieniach teatralnych 

Nauczyciele grup Rok szkolny 

6. Prowadzenie zajęć z zakresu nauki czytania i pisania  Nauczyciele 
pięcio- 

i sześciolatków 
Rok szkolny 

7. Cykliczne organizowanie sportowych spotkań grupowych „Zdrowo i Nauczyciele grup Rok szkolny 
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sportowo” – planowanie zabaw i gier sportowych  

2. Twórcza 
organizacja 
przestrzeni rozwoju 
- podejmowanie 
różnorodnych form 
działania 

1. Zagospodarowanie przestrzeni edukacyjnej – aranżacja sal zabaw dzieci do 
prowadzonych zajęć kierowanych 

Nauczyciele grup Rok szkolny 

2. Zorganizowanie stałych i czasowych kącików zainteresowań. Stałe kąciki: 
czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy 

Nauczyciele grup Rok szkolny 

3. Systematyczna realizacja zabaw, nauki i wypoczynku oparta na rytmie dnia Nauczyciele grup  Rok szkolny 

4. Codzienna realizacja zabaw ruchowych – minimum dwie zabawy dziennie Nauczyciele grup Rok szkolny 

5. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci cztero-, pięcio- i sześcioletnich  Nauczyciel 
gimnastyki 

Rok szkolny 

6. Praktyczna nauka korzystania z urządzeń na terenie przedszkola  Nauczyciele grup Wrzesień 

7. Praktyczna nauka przechodzenia przez jezdnię  Nauczyciele grup Październik 

Obszar: Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka 

Cel Zadanie/sposób realizacji 
Osoba 

odpowiedzialna 
Termin 

realizacji 

1. Doskonalenie 
systemu wspierania 
rozwoju każdego 
dziecka i udzielania 
pomocy 
psychologiczno- 
-pedagogicznej 

1. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych według przyjętych narzędzi: 

 wstępne, 

 końcowe 
Wszyscy 

nauczyciele 

Do 
15 października 

2017, do 
10 czerwca 

2018 

2. Przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej i ustalenie listy dzieci do 
wspomagania i korygowania rozwoju 

Nauczyciele 
pięcio- 

i sześciolatków 

Do 15 
października 

2017 

3. Realizacja zasady indywidualizacji podczas zajęć dydaktycznych Nauczyciele grup Rok szkolny 
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4. Opracowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania 
rozwoju dla wybranych dzieci 

Nauczyciele 
pięcio- 

i sześciolatków, 
specjaliści 

Do 30 września 
2017 

5. Ustalenie dla dzieci form, okresu udzielania i wymiaru godzin w ramach 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej Dyrektor, 

specjaliści 

Niezwłocznie 
po uzyskaniu 
informacji od 
nauczycieli  

6. Opracowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla 
dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym Powołane 

zespoły 

Do 30 września 
2017 lub 

odpowiednio do 
potrzeb 

7. Prowadzenie i dokumentowanie wspomagania i korygowania rozwoju dzieci 
pięcio- i sześcioletnich 

Nauczyciele 
pięcio- 

i sześciolatków 

Od 1 grudnia 
2017 

8. Badanie efektów w odniesieniu do dzieci objętych wspomaganiem 
i korygowaniem rozwoju – powtórne badanie gotowości szkolnej 

Nauczyciele 
pięcio- 

i sześciolatków 

Do 21 kwietnia 
2018 

9. Przygotowanie informacji o gotowości szkolnej i przekazanie jej rodzicom Nauczyciele 
pięcio- 

i sześciolatków 

Do 28 kwietnia 
2018 

10. Realizacja zajęć terapeutycznych i rewalidacyjnych w odniesieniu do dzieci 
objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną odpowiednio do potrzeb 
i dokumentowanie pracy w dziennikach  

Specjaliści 

Według zaleceń 
ujętych 

w planach 
i programach 
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11. Ocena efektywności realizowanych form pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapia logopedyczna, 
terapia socjoterapeutyczna, zajęcia rozwijające uzdolnienia, inne)  

Specjaliści Według potrzeb 

12. W przypadku dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym – 
wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania dziecka  
 

Powołane 
zespoły 

ds. pomocy 
psychologiczno- 
-pedagogicznej 

Maj 2018 

13. Ustalenie potrzeb w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na nowy 
rok  

Dyrektor, 
specjaliści 

Według potrzeb 

2. Oferta zajęć 
edukacyjnych 
w przedszkolu 
rozwijających 
uzdolnienia 
i zainteresowania 
dzieci  

Uruchomienie zajęć dodatkowych, rozwijających zainteresowania i uzdolnienia 
dzieci: 

 rytmika, 

 rytmika z elementami tańca ludowego, 

 zajęcia komputerowe w grupie 6-latków, 

 język angielski 

 udział czterech grup przedszkolnych w Metodzie Projektu dotyczącej 
edukacji przyrodniczo – leśnej 

 udział dwóch (najstarszych) grup w projekcie „Nowe pokolenie” 

 realizacja dwóch innowacji pedagogicznych dotyczących nordic walking i 
nart biegowych 

 realizacja innowacji pedagogicznej „Z wartościami w przyszłość” 

 spotkania z pedagogiem 
 
 
 

Dyrektor 
Cały rok 
szkolny 
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Obszar: Funkcjonowanie przedszkola w środowisku 
 
 
JAKO ZAŁĄCZNIK Kalendarz uroczystości w roku szkolnym 2017/2018 
 

1. Promocja 
przedszkola 
i system obiegu 
informacji 

1. Zbieranie ofert, przekazywanie informacji do grup i organizacja udziału 
w konkursach zewnętrznych według ofert 

Zespół 
ds. promocji 
przedszkola 

Według ofert 

2. Informacja o przedszkolu na stronie internetowej: 

 oferta, 

 sukcesy, 

 ważne wydarzenia 

Wszyscy 
nauczyciele, 

Urszula Halicka 
Rok szkolny 

3. Cykliczne wydawanie gazetki przedszkolnej - kwartalnika Zespół 
ds. promocji 

Rok szkolny 

4. Prowadzenie tablicy informacyjnej dla nauczycieli i personelu: 

 ogłoszenia, 

 nowości wydawnicze, 

 zmiany w przepisach prawa oświatowego, 

 inne 

Dyrektor Rok szkolny 

2. Działania na rzecz 
środowiska 
społecznego 

1. Udział w akcji charytatywnej „Góra grosza” Według potrzeb  

2. Udział w organizacji jesiennego pikniku „Dzień pieczonego ziemniaka” 

Wszyscy 
nauczyciele 

Wrzesień/ 
Październik 

2017r. 
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3. Współpraca 
z rodzicami, 
podejmowanie 
działań 
wspierających 
rodzinę 
w wychowywaniu 
dzieci 

1. Zebrania z rodzicami (rozpoczynające rok) – poznanie oczekiwań rodziców, 
zawarcie kontraktów wzajemnych oczekiwań, wybór grupowych 
przedstawicieli do rady rodziców 

Nauczyciele grup 
Do 15 września 

2017 

2. Spotkanie grupowych przedstawicieli rodziców, ustalenie rady wsparcia i planu 
jej działania oraz spotkań z dyrektorem 

Dyrektor, rodzice 
19 września 

2017 

3. Indywidualne kontakty – wywiad z rodzicami w celu poznania środowiska 
rodzinnego dziecka, włączenie arkusza wywiadu do teczki obserwacji 
pedagogicznych 

Nauczyciele 
grup/pedagog 

według potrzeb 

4. Zajęcia otwarte dla rodziców: 

 treści wychowawcze, 

 treści z zakresu nauki czytania i pisania  

Nauczyciele grup I, II półrocze 

5. Na bieżąco prowadzenie gazetek informacyjnych dla rodziców o zadaniach 
realizowanych w przedszkolu (wiadomości, umiejętności, wiersz, piosenka) – 
fiszki  

Nauczyciele grup 
Przed 

rozpoczęciem 
każdego tematu 

6. Ustalenie dnia informacji dla rodziców – przekazanie informacji o wynikach 
obserwacji, postępach dzieci i wynikach diagnozy Nauczyciele grup 

Listopad, 
kwiecień, 
czerwiec 

7. Warsztaty dla rodziców w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej na 
temat „Jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci?” 

Nauczyciele 
grup/pedagog 

Listopad 2017r. 

8. Warsztaty dla rodziców i nauczycieli w ramach pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej na temat „Nagroda i kara w wychowaniu dzieci”  

Nauczyciele 
grup/pedagog 

Luty 2018r. 

9. Porady, konsultacje specjalistów dla rodziców i nauczycieli  Pedagog, 
logopeda 

Według 
harmonogramu 
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10. Pozyskanie opinii rodziców na temat pracy przedszkola Nauczyciele grup Czerwiec 2017 

4. Współpraca 
z instytucjami 
i innymi 
podmiotami 
środowiska 

1. Przekazanie informacji dyrektorom szkół o realizacji obowiązku 
przedszkolnego przez dzieci pięcio- i sześcioletnie 

Dyrektor 
15 września 

2016 

2. Realizacja cyklu spotkań z ludźmi i instytucjami dbającymi o bezpieczeństwo 
i ochronę życia – rozwijanie zainteresowań dzieci i uświadamianie zagrożeń 
płynących ze świata, np.: 

 lekarz, 

 policjant,  

 treser psów, 

 ratownik medyczny, 

 autor książek dla dzieci, 

 leśniczy, 

 weterynarz, 

 informatyk, 

 psycholog/pedagog 

Nauczyciele grup Według potrzeb 

3. Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Białymstoku 
– realizacja programu „Czyste powietrze wokół nas” 

4. Realizacja innych programów profilaktycznych: 
 „Kubusiowi Przyjaciele Natury” 
 „Akademia Zdrowego Przedszkolaka” 
 „Cała Polska Czyta Dzieciom” 

Elżbieta 
Pasich/pedagog 

Według 
harmonogramu 

5. Programy we współpracy z policją (elementy): 

 „Bezpieczna droga”, 

 „Baw się bezpiecznie” 

Nauczyciele grup 
Według 

harmonogramu 

6. Współpraca z zespołem ratowników medycznych: Dyrektor  II półrocze roku 
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 nabywanie umiejętności odpowiedniego zachowania się podczas zagrożenia 
życia i zdrowia, 

 poznanie numerów alarmowych, 

 nauka czynności wykonywanych podczas udzielania pierwszej pomocy  

szkolnego 
2017/2018 

7. Współpraca z Biblioteką Publiczną w Supraślu: 

 poznanie biblioteki, jej funkcji i zasad korzystania, 

 udział w zajęciach bibliotecznych raz w tygodniu każda z grup 

 Uczestniczenie w konkursach organizowanych przez bibliotekę 

 Zwiększenie częstotliwości kontaktu z literaturą dziecięcą, opowiadanie 
historyjek obrazkowych w bibliotece 

 Udział w prezentacji ciekawych bajek z morałem 

Nauczyciele 
grup 

Rok szkolny 

8. Współpraca z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną: 

 badania dodatkowe i wspieranie dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, 

 porady, konsultacje, diagnoza pedagogiczna i logopedyczna 

Nauczyciele, 
dyrektor 

Rok szkolny 

Obszar: Organizacja i zarządzanie przedszkolem 

Cel Zadanie/sposób realizacji 
Osoba 

odpowiedzialna 
Termin 

realizacji 

1. Organizacja 
wydarzeń 
przedszkolnych, 
stworzenie systemu 
pracy zespołowej 
w przedszkolu 

1. Powołanie zespołów zadaniowych ds.: 

 opracowania zmian w statucie, regulaminów i procedur bezpieczeństwa 

 promocji przedszkola, 

 ewaluacji, 

 profilaktyki i wychowania 

 patrona przedszkola Jana Pawła II  

Dyrektor 
Do 13 września 

2017 

2. Doskonalenie 1. Wzbogacenie bazy przedszkola o materiały i sprzęt potrzebny do urządzenia Dyrektor, I półrocze 
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przestrzeni 
edukacyjnej 

kącików książek i kącików sprawności manualnej Nauczyciele grup 

2. Doposażenie przedszkola o sprzęt do zabaw ruchowych i grafomotorycznych Dyrektor II półrocze 

3. Systematyczne prace porządkowe i pielęgnacyjne w ogródku – opieka grup, 
obserwacje: 

 jesień – wrzosowisko, 

 wiosna – krokusy, tulipany, 

 lato – zioła 
 

Grupy starsze 
Wrzesień 

2017r. 
– maj 2018r. 

 
ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W SUPRAŚLU 
NA ROK SZKOLNY 2016/2017 został zaopiniowany i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 13.09.2017r. 


