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na rok szkolny 2018-2019 
 

,,Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność. 
Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. 

Nie żądajmy, lecz przekazujmy. 
Pozwólmy dzieciom pytać i pozwólmy rozwijać ich umysły tak,  

by same chciały chcieć.” 
Janusz Korczak 

 
 

Przyjęty do realizacji              Zapoznano Radę Rodziców 
Uchwałą nr 1/2018/2019             dnia: 12. 09 .2018 r. 
Rady Pedagogicznej z dn. 11. 09. 2018 r. 
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PODSTAWY PRAWNE 
 

 Statut Przedszkola 

 Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2017/18 

 Koncepcja pracy przedszkola 

 Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa ustalone na rok 2018/19 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) ze zm. 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198) ze zm. 

 Rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2017 r.  w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658)  

 Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek   (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611)  

 Rozporządzenie MEN z dnia z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (...)  (Dz. U. poz. 356) 

 Rozporządzenie MENiS z dnia 31.12.2002 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 MEN z 24.08.2017 r. w sprawie zasad organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (Dz.U. z 30.08.2017 r. poz. 1635) 

 Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r.  w sprawie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r. , poz. 1578)  

 Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 
placówkach (Dz. U. , poz. 1591) 

 Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, 
szkół i placówek. (Dz. U. z 2017 r., poz. 610) 

 Rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki 
(Dz. U., poz. 1055) 

 Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 649)ze zm. 

 Rozporządzenie MEN w sprawie doradztwa zawodowego (projekt z dnia 13.08.2018r) 

 Rozporządzenie MEN z dn.26.07.2018 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (poz.1574) 
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PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWAW ROKU SZKOLNYM 2018/2019 
 

1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów. 

2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. 

3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego. 

4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci. 

 
 
WNIOSKI I REKOMENDACJE DYREKTORA ZE SPRAWOWANEGO NADZORU W II PÓŁROCZU ROKU 
SZKOLNEGO 2017/1018   
 
1. dokonać modyfikacji Arkusza obserwacji dziecka 3, 4, 5, 6-letniego pod względem aktualnej podstawy programowej oraz z dostosowaniem do całego 

etapu edukacji przedszkolnej 

2. opracować narzędzia do monitorowania warunków i sposobów realizacji podstawy programowej. 

3. w powtarzających się sytuacjach trudnego funkcjonowania dziecka należy zapraszać rodziców na zajęcia do grupy celem uświadomienia im 

obopólnych trudności wynikających z zachowania dziecka; 

4. rozszerzyć pedagogizację rodziców na temat: „Trudnych zachowań u dzieci”; 

5. w sytuacji rozbieżności funkcjonowania dziecka na zajęciach indywidualnych oraz zajęciach grupowych należy uwzględnić to w informacji 

o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole; wychowawcy grup powinni udokumentować podpisem wzajemną współpracę z 

terapeutami. 

6. prowadzić szerokie włączanie rodziców w proces adaptacji dziecka do przedszkola: 

7. wykorzystywać metodę projektów do realizacji wybranego bloku tematycznego. 

8. podczas zajęć dydaktycznych i innych sytuacji edukacyjnych w większym stopniu stosować zasadę indywidualizacji 

9. stwarzać jak najwięcej sytuacji edukacyjnych przygotowujących dziecko do nauki czytania. 

10. wzbogacać formy pracy wspierające naukę czytania i pisania (np. metoda Rocławskiego). 

11. wprowadzić stałe terminy badania dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i opinie o potrzebie wczesnego wspomagania 

rozwoju testem PEP – R w cykliczność działań diagnostycznych (wrzesień, kwiecień, czerwiec - czas wykonania badania uzależniony będzie od ilości 

badanych dzieci i poziomu funkcjonowania)  
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HASŁO PRZEWODNIE: „Każdy Przedszkolak to aktywny i mądry Polak 
 

 

OBSZAR: OPIEKA, WYCHOWANIE, EDUKACJA 
 

 
Cel: Tworzenie warunków do realizacji podstawy programowej i aktywności dzieci. 
 

zadanie/ sposób realizacji osoba odpowiedzialna termin realizacji 

Przedstawienie przez nauczycieli programów planowanych do realizacji w roku szkolnym 2018/19. 
 

nauczyciele 31.08.2018 r. 

Ustalenie przedszkolnego zestawu programów na rok 2018/19, zaopiniowanie przez RP.  
 

dyrektor 31.08.2018 r. 

Ustalenie i zaopiniowanie ramowych rozkładów dnia na cały dzień pobytu dzieci młodszych i 
starszych- uwzględnienie odpowiednich proporcji, zagospodarowania czasu dla: 

 zajęć i zabaw dowolnych,  
 aktywności na powietrzu,  
 zajęć dydaktycznych,  
 innych. 
 

Rada Pedagogiczna 31.08.2018 r. 

Ustalenie obowiązującej dokumentacji nauczycieli i sposobu jej prowadzenia. 
 

dyrektor 01.09.2018 r 

Planowanie procesów wspomagania rozwoju i edukacji przez nauczycieli z wykorzystaniem 
przyjętych programów - plany miesięczne. 
 

nauczyciele do 25 każdego 
miesiąca 

Przygotowanie w salach kącików aktywności: 
 przyrodniczy, 
 plastyczny, 
 muzyczny, 
 konstrukcyjny, 
 inne, w tym tematyczne adekwatnie do realizowanego tematu. 
 

nauczyciele 01.09.2018 r. 
i na bieżąco 
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Realizacja tematyki: Jestem bezpieczny, zdrowy i kulturalny 
 

 
Cel: Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci oraz wdrażanie do właściwych zachowań społecznych poprzez działania edukacyjne i wychowawcze. 
 

Przygotowanie formy graficznej kodeksu w salach - ustalenie z dziećmi ich praw i obowiązków 
 

nauczyciele grup 01.10.2018 r. 

Bezpieczne przedszkole – zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć mających na celu 
przypomnienie i wprowadzenie zasad bezpiecznego poruszania się w przedszkolu, bezpiecznego 
korzystania z zabawek i sprzętu na placu zabaw i w sali gimnastycznej. Wdrażanie do bezpiecznych 
kontaktów z rówieśnikami. 
 

nauczyciele grup wrzesień,  
cały rok 

Omówienie z rodzicami: 
 systemu wartości realizowanych w przedszkolu,  
 działań mających na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań 

(w tym system nagród i kar, inne). 
 

nauczyciele grup pierwsze zebranie 

Poznanie zasad zachowania się w sytuacji zagrożenia: 
 poznanie drogi ewakuacji (odczytanie symboli), 
 przeprowadzenie próbnej ewakuacji ,,Pali się”. 
 

 
nauczyciele grup 

 
maj 

Kontynuacja współpracy z instytucjami gwarantującymi bezpieczeństwo np.:  
 Policja - pogadanka nt. bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach. 
 Straż Miejska – prezentacja „Bezpieczny w domu, przedszkolu i na podwórku”, 
 Straż Pożarna – wycieczka, 
 Ostrowiecka Grupa Ratownicza – pokaz udzielania pierwszej pomocy. 
 

 
D. Jastrząb 
B. Książka 
D. Macias 

E. Lipczyńska 

 
październik 

marzec 
maj 

czerwiec 

Utrwalanie numerów alarmowych przy różnych okazjach (scenki sytuacyjne, historyjki 
obrazkowe...). 
 

nauczyciele grup rok szkolny 

Przygotowanie prezentacji multimedialnej dla dzieci na temat zagrożeń. 
 

D. Jastrząb czerwiec 
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Motywowanie do właściwego zachowania się w różnych sytuacjach dnia codziennego, w 
przedszkolu i poza nim z wykorzystaniem ,,tablic motywacyjnych”: 

 używania  form grzecznościowych ( werbalnie i pozawerbalnie), 

 wypowiadania się po kolei wg ustalonych zasad,  

 dzielenie się wspólną zabawką przyniesioną z domu (ustalenie dnia tyg.), 

 porządkowanie sali, odkładanie zabawek na swoje miejsce,  

 nie zaśmiecanie przedszkola oraz terenu wokół, 

 wdrażanie zasad savoir –vivre podczas zajęć i wspólnych zabaw. 
 

nauczyciele grup rok szkolny 

Podejmowanie działań służących podtrzymywaniu miłej i serdecznej atmosfery w grupie np.: 
prowadzenie zabaw integracyjnych z grupą, obchodzenie w przedszkolu urodzin dzieci, wysyłanie 
listu do chorego kolegi itp. 
 

nauczyciele grup rok szkolny 

„Gdy sprzątamy radość z tego mamy”- kontynuowanie tradycji porządkowania sal przez wszystkie 
dzieci na miarę ich możliwości (bezpieczne otoczenie). 
 

nauczyciele grup 
woźne oddziałowe 

1 x w miesiącu 

Spektakle teatralne w przedszkolu uwrażliwiające dzieci na bezpieczeństwo, niesienie pomocy, 
odpowiedzialność. 
 

dyrektor 
Rada Rodziców 

rok szkolny 

Organizowanie różnorodnych form aktywności ruchowej: 
 zajęcie na basenie (dzieci starsze), 
 zabawy w „Fikolandzie” lub „Fiku –Miku”, 
 paraspartakiada, 
 Spartakiada Przedszkolaka. 
 Trening piłkarski – udział w warsztatach sportowych 
 

 
nauczyciele gr. IV 
nauczyciele grup 

Sadrak, Kolasa, Kanarska 
A. Miszczuk, U.Sadrak 

M. Kanarska 

 
1 raz w roku 
1 raz w roku 
kwiecień/maj 

czerwiec 
maj 

Tworzenie sytuacji sprzyjających samodzielności, włączaniu dzieci niepełnosprawnych do 
wspólnych działań: 

 dyżury (dzieci starsze- tygodniowe, młodsze i niepełnosprawne- jednodniowe i 
okolicznościowe),   

 samodzielny dobór materiałów do wykonania zdania np. plastycznego, 
 prace porządkowo- gospodarcze, kulinarne... 
 

nauczyciele grup rok szkolny 
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,,Wiem co jem” (przełamywane barier smakowych i rozwijanie samodzielności): 
 zajęcia kółka kulinarnego połączone z degustacją i poznaniem sprzętu gospodarstwa 

domowego, 
 ,,Chciałbym zjeść”- układanie zdrowego jadłospisu przez dzieci,  
 ,,Jak to pachnie i smakuje’’ zabawy polisensoryczne,  
  ,,Kuchcikowo”- zdrowe potrawy kuchni polskiej przygotowywane z dziećmi. 
 

 
E. Lipczyńska 

 
nauczyciele grup 

rok szkolny 

Kontynuowanie dotychczasowych działań: 
 świeże owoce do II śniadania i podwieczorku, 
 w ciągłym dostępie niegazowana woda mineralna do picia w każdej grupie 

(upowszechnienie idei picia wody jako cennego składnika diety). 
 

 
pracownicy bloku 

żywieniowego 

 
rok szkolny 

Regularne doposażenie apteczek oddziałowych i terenowej. 
 

E. Lipczyńska na bieżąco 

 

Realizacja tematyki: Aktywnie poznaję świat 
 

CELE: 

 Nabywanie wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej wg indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci. 

 Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych. 

 Wyzwalanie naturalnej radości i ekspresji twórczej dzieci.   

 Wdrażane dzieci do samodzielnego zdobywania wiedzy przy pomocy różnorodnych źródeł wiedzy (tradycyjnych i nowoczesnych) oraz do współpracy i współdziałania w zespole, 

grupie, ale też pracy indywidualnej. 

 Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych. 

 Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej. 

 Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, aby wiedziały, co jest dobre, a co złe. 

 Wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami najbliższymi w ich otoczeniu  

 Kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania  

 Pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci 

 Stymulowanie ich pro -zawodowych marzeń  
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Rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich 

Preorientacja zawodowa- działania zmierzające do określenia preferencji zawodowych wychowanków 
Treści 

programowe 
Działania Formy, metody Termin Współpraca Odpowiedzialna 

Poznanie siebie Dokonanie autoprezentacji przed grupą 
kolegów.  

- zajęcia dydaktyczne, 
- zabawy i sytuacje edukacyjne  
  z całą grupą lub indywidualnie, 
- imprezy i konkursy, 
- kółka zainteresowań 

rok 
szkolny 

rodzice, 
instytucje 

nauczyciele,  
specjaliści 

Przedstawienie swoich zainteresowań, 
ulubionych czynności. 

Prezentowanie swoich umiejętności kolegom, 
rodzicom, szerszej publiczności.  

Określanie skutków swoich działań dla siebie  
i innych. 

Świat zawodów  
i rynek pracy 

Poznanie zawodów: 
- kucharza, 
- sprzedawcy, 
- ratownik medyczny 
- piłkarz/ sportowiec 
- aktor 
- muzyk 
- kierowca 
- konferansjer  

- wycieczka 
- wywiad z ekspertem, 
- poznanie przyborów, 
- poznanie wytworów pracy, 
- zabawa tematyczna, plastyczna, 
muzyczna, teatralna.... 
- nauka posługiwania się wybranymi 
narzędziami. 

rok 
szkolny 

zakłady pracy, 
rodzice 

nauczyciele 

Poznanie instytucji i czynności osób tam 
pracujących: 
- straż pożarna 
- policja 
- szkoła, 
- poczta, 
- biblioteka 
- straż miejska 

- wycieczka 
- spacer 
- wywiad, rozmowa 
- zabawy tematyczne, plastyczne, 
muzyczne, teatralne.... 

rok 
szkolny 

instytucje 
rodzice 

nauczyciele 

Poznanie cyklu produkcyjnego: 
- chleba 
- mebli 
- nabiału 
- ubranka 

- zajęcia dydaktyczne 
- zabawy tematyczne, badawcze, 
muzyczne, plastyczne, dydaktyczne. 

rok 
szkolny 

zakłady pracy nauczyciele 
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Rynek 
edukacyjny 

 i uczenie się 
przez całe życie 

Dzielenie się swoimi marzeniami nt. własnej 
przyszłości zawodowej. 

- zajęcia dydaktyczne, 
- rozmowy indywidualne  
i grupowe 

rok 
szkolny 

rodzice 
nauczyciele 
specjaliści Określanie planów dot. tego czego chciałoby 

się nauczyć robić.  

Planowanie 
własnego rozwoju 

i podejmowanie 
decyzji 

edukacyjno- 
zawodowych 

Określanie przez dziecko kim chce zostać. 
- zajęcia dydaktyczne, 
- rozmowy 
- prace społeczno- użyteczne 
- zabawy dydaktyczne, tematyczne 

rok 
szkolny 

rodzice 
nauczyciele 
specjaliści 

Podejmowanie działań indywidualnych lub 
grupowych. Ustalanie kolejnych czynności. 

Decydowanie o sprawach indywidualnych, 
grupowych. 

Poczucie przynależności narodowej- rozwój wartości patriotycznych , wychowanie do wartości 
zadanie/ sposób realizacji osoba odpowiedzialna termin realizacji 

Poznawanie twórczości polskich pisarzy poprzez:  
 słuchanie wierszy, opowiadań, 
 oglądanie teatrzyków w wykonaniu aktorów, 
 występy grupy teatralnej Uniwersytetu III Wieku 
 

 
nauczyciele 
Dyrektor 
B. Grotek 

 
 

rok szkolny 
 

,,Ostrowiec Świętokrzyski nasze miasto”:  
 poznawanie i kultywowanie tradycji miasta (udział w imprezach miejskich); 
 zapoznanie z herbem, legendami, 
 zwiedzanie zabytków; poznawanie ciekawych miejsc,  
 odwiedzanie miejsc pamięci narodowej 
 

nauczycielki rok szkolny 

Zagospodarowanie kącików czytelniczych o pozycje z zakresu wychowania patriotycznego, atlasy, 
gazetki regionalne. Wykorzystywanie ich w codziennej pracy z dziećmi. 
 

nauczycielki rok szkolny 

Gromadzenie zdjęć , ciekawych artykułów i innych pozycji przedstawiających najbliższe środowisko 
– miast, gmina.  
 

nauczycielki rok szkolny 

Zorganizowanie wycieczki do:  
 Katedry Świętego Michała 
 Ostrowiecki Browar Kultury 
 Urząd Miasta i Gminy w Ostrowcu Św. 
 Poczta Główna 

 
 nauczycielki 

 
rok szkolny 
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Urządzenie kącika regionalnego w każdej grupie. 
 

nauczycielki rok szkolny 

Przeprowadzenie cyklu zajęć dostarczających dzieciom wiedzy o mieście, kraju: 
 ,,Nasze osiedle Słoneczne” 
 ,,Nasze miasto” 
 ,,Polska nasz ojczyzna” 
 

nauczycielki rok szkolny 

Poznajemy sławnych Polaków metodą projektów: 
 Jan Paweł II 
 Robert Lewandowski 
 Fryderyk Chopin 
 Mikołaj Kopernik 
 

 
Grupa IV 
Grupa I 
Grupa II 
Grupa III 

 
rok szkolny 

Zorganizowanie przeglądu recytatorskiego „Patriotyczne wiersze polskich autorów” rodzice ,nauczyciele 
 

listopad (Święto 
Niepodległości) 

Zapoznanie dzieci z tradycjami ludowymi związanymi z regionem –stroje, pieśni, tańce. 
 

nauczyciele rok szkolny 

Ekspozycja strojów ludowych charakterystycznych dla różnych regionów Polski. 
 

E. Lipczyńska kwiecień/maj 

Przegląd tańców ludowych- prezentacja oddziałów. 
 

nauczyciele maj 

Poznanie kultury i tradycji związanych z obchodami świąt tj. Andrzejki, Boże Narodzenie, 
Wielkanoc....  poprzez uczestnictwo w obrzędach związanych ze świętami i uroczystościami. 
 

nauczyciele grup wg .kalendarza 

Koncert Kolęd i Pastorałek – międzyprzedszkolny przegląd artystyczny. 
 

D. Jastrząb, E. Gaweł, M. 
Kanarska, M. Skowron- 

Gajda, B. Grotek 

styczeń 

Dbanie o środowisko naturalne poprzez: 
 poznanie zasad selektywnej zbiórki odpadów- temat ,,Dobre rady na odpady”, 
 udział w akcji ,,Sprzątanie świata” pod hasłem ,,Akcja- segregacja! 2x więcej, 2x czyściej”, 
 udział w selektywnej zbiórce odpadów (makulatura, nakrętki, tonery, baterie..) 
 

Miszczuk A., G. Gaweł,  
 

nauczyciele  

rok szkolny 

Rozbudzanie aktywności twórczej  poprzez zainteresowanie ciekawymi zjawiskami przyrody:  
 zabawy plastyczne, scenki dramowe,  
 trening twórczości, burza mózgów. 

nauczyciele  rok szkolny 
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Rozwijanie kompetencji czytelniczych / językowych 
,,Kwadrans na bajeczkę”- codzienne czytanie dzieciom literatury pięknej- wprowadzanie dzieci w 
świat wartości. 
 

nauczyciele grup rok szkolny 

Akcja „ Wędrująca książka” – zachęcanie dzieci  i rodziców do wzajemnej wymiany książek. 
 

nauczyciele grup rok szkolny 

Organizacja kącików książki w salach: 
 ustalenie zasad korzystania, 
 przynoszenie przez dzieci literatury zgodnie z realizowaną tematyką zajęć, 
 organizowanie tematycznych wystawek książek. 
 

nauczyciele grup wrzesień 
rok szkolny 

Inspirowanie do aktywności: 
 tworzenie ilustracji do słuchanych tekstów, 
 tworzenie ilustracji teatralnych a także oprawy dźwiękowej do słuchanych tekstów (gra 

aktorska, teatr paluszkowy, żywe obrazy, akompaniament perkusyjny i inne), 
 wymyślanie zakończenia opowiadania, opowiadania twórcze. 
 

nauczyciele grup rok szkolny 

Włączanie rodziców w proces rozwijania czytelnictwa  dzieci: 
 zaproszenie gości i rodziców do uczestnictwa w akcji: „Cała Polska czyta dzieciom”, 
 prowadzenie kącika dla rodziców dot. czytelnictwa ( „Złota Lista Książek” Fundacji ABC 

XXI, zamieszczanie informacji o działaniach fundacji). 
 

G. Janikowska rok szkolny 

Kształcenie kompetencji potrzebnych do nauki czytania: 
 ćwiczenia percepcji wzrokowej, 
 ćwiczenia percepcji słuchowej, 
 rozwijanie myślenia symbolicznego, 
 ćwiczenia dotyczące szeregów. 
 

wszystkie grupy 
systematycznie 5-6 l 

rok szkolny 

Rozbudzanie aktywności poznawczej dzieci poprzez udział w różnorodnych formach pracy np.: 
 trening twórczości- np. dokończ zdanie, ,,jak się to mogło skończyć”, 
 burza mózgów- wspólne szukanie rozwiązań, dochodzenie do wniosków, 
 wspólne układanie bajki do wykonanych obrazków. 
 praca z obrazkiem i historyjką obrazkową. 
 

wszystkie grupy 
systematycznie 5-6 l 

rok szkolny 
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Rozwijanie kompetencji informatycznych i matematycznych 
Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci poprzez: 

 wykorzystywanie narzędzi TIK (np. magnetofon, rzutnik, laptop, tablica interaktywna, 
komputer), 

 wykorzystywanie Internetu – oglądanie prezentacji i filmów edukacyjnych, internetowy teatr 
TVP,  

 nauka kodowania przez zabawę, 
 zajęcia profilaktyczne – dziecko bezpieczne w sieci (Sieciaki) 
 

 
wszystkie grupy 

 
rok szkolny 

„Przedszkolak ciekawy świata”- wykorzystywanie multimediów w procesie dydaktyczno- 
wychowawczym; gry i programy komputerowe itp. 
 

 
wszystkie grupy 

 
rok szkolny 

Rozwijania kompetencji matematycznych dzieci poprzez: 
 wykorzystanie pomocy Willy’ego,  
 wykorzystanie metody Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej, 
 praca z pomocami M. Montessori, 
 prowadzenie zabaw metodą pedagogiki zabawy. 
 

 
wszystkie grupy 

 
rok szkolny 

 
 

 

OBSZAR: WSPOMAGANIE INDYWIDUALNEGO ROZWOJU DZIECKA 
 

cel zadanie Osoba odpowiedzialna 
Termin 

realizacji 

Doskonalenie 
systemu wspierania 

rozwoju każdego 
dziecka i udzielania 

pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej 

 

Przeprowadzanie rekrutacji dzieci z niepełnosprawnościami do przedszkola 
zgodnie z przepisami prawa i Statutem Przedszkola. 

zespół ds. rekrutacji okres rekrutacyjny   
ew. na bieżąco 

 

Ustalenie narzędzi do obserwacji pedagogicznych oraz do badania gotowości 
szkolnej: 

 zatwierdzenie nowego  ,,Arkusza obserwacji dziecka 3, 4, 5, 6- 
letniego”. 
 

 
nauczyciele, specjaliści 

 
do 30.09.2018 r 
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Dokonanie wstępnej wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dzieci z 
orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalistycznego i opiniami o potrzebie 
wczesnego wspomagania rozwoju: 

 obserwacja dzieci na terenie grupy oraz obserwacje indywidualne, 
 badanie testem PEP- R dzieci nowoprzyjętych i analiza ich wyników, 
 dokonanie diagnozy logopedycznej, SI, wad postawy i analiza ich 

wyników. 
Określenie mocnych i słabych stron funkcjonowania dzieci 
niepełnosprawnych oraz wniosków rewalidacyjnych do pracy z dziećmi.  
 

 
 
 

specjaliści, nauczyciele 

 
 
 

30.09.2018 r 

Dokonanie końcowej wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka: 
 badanie testem PEP- R wszystkich dzieci z orzeczeniami, 
 w przypadku dzieci 6l i starszych  
 roczne podsumowanie działań rewalidacyjnych, funkcjonowania 

dziecka w grupie i realizacji IPET, 
 opracowanie wniosków do dalszej pracy na spotkaniach zespołów.  
 

 
 

specjaliści, nauczyciele 
powołane zespoły  

pomocy p-p 

 
 

do 30.06. 2019 r. 
do 25.04.2019 r. 
do 30.06. 2019 r. 

 

Ustalenie listy dzieci, które powinny być objęte pomocą psychologiczno-
pedagogiczną i przekazanie informacji dyrektorowi. 
 

 
nauczyciele  

do 30 IX 
lub niezwłocznie 
po ustaleniu takiej 

konieczności 

Opracowanie programów: 
 wspomagania i korygowania rozwoju dla dzieci z deficytami,  
 indywidualnych programów wspierania zainteresowań i talentów, 
 indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego (IPET) dla 

dzieci nowoprzyjętych lub modyfikacja dla dzieci kontynuujących 
edukację. Przekazanie kopii programu, lub jego modyfikacji 
rodzicom. 

 
nauczyciele  

 
do 30 IX 

lub niezwłocznie 
po ustaleniu takiej 

konieczności 

Poinformowanie rodziców o możliwościach i rodzaju udzielanej pomocy 
dziecku. 
 

 
nauczyciele 

 
do 30 IX 
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Prowadzenie obserwacji pedagogicznych wg przyjętych narzędzi : 
 obserwacje wstępne - ustalenie wniosków do indywidualizacji, 
 obserwacje końcowe - analiza ilościowo-jakościowa w odniesieniu do 

dziecka  i grupy. 
 

 
nauczyciele 

 
do 15.10.2018 r 
do 10.06.2019 r. 

Przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej: 
 wstępne badania gotowości szkolnej, 
 końcowe badanie gotowości szkolnej, 
 przekazanie rodzicom wyników badań końcowych, 
 opracowanie zestawienia zbiorczego wyników badań i przekazanie 

dyrektorowi. 
 

 
nauczyciele grup 6l 

 
do 15.10.2018 r. 
do 25.04.2019 r. 
do 30.04.2019 r. 
do 31.05. 2019 r. 

Ocena efektywności realizowanych form pomocy  p-p (zajęcia specjalistyczne 
oraz  zajęcia rozwijające dla dzieci uzdolnionych). 
 

specjaliści prowadzący zajęcia 
 

 
po I i II półroczu 

Dokonanie oceny efektywności danej formy pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej po zakończeniu jej udzielania.  
 

zespoły pomocy p-p po zakończeniu 
okresu udzielania 

pomocy 

Przeprowadzenie badań przesiewowych dla wszystkich dzieci z zakresu: 
 logopedii 
 fizjoterapii 
 SI 

 

 
M. Skowron- Gajda 

M. Kanarska 
U. Sadrak 

 
wrzesień 

Dokumentowanie pracy z dzieckiem w: 
 dziennikach zajęć specjalistycznych,  
 dziennikach organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

(suplement do Dziennika Wychowawcy).   
 

 
specjaliści, nauczyciele  

od dnia objęcia 
poszczególnych 
dz. pomocą p-p 

Dokumentowanie udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz 
badań- dla każdego dziecka dokumentacja gromadzona jest w 
indywidualnych teczkach. 
 

B. Kolasa okres udzielanej 
pomocy 

Konstruowanie opinii specjalistycznych o postępach dziecka. 
 

specjaliści, nauczyciele w miarę potrzeb 
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Dodatkowe spotkania rodziców w ramach zaistniałych problemów 
zgłaszanych przez rodziców, nauczycieli. 
 

zespoły pomocy p-p w miarę potrzeb 

Rozbudzanie zainteresowań poznawczych poprzez udział w zajęciach 
dodatkowych: 

 kółko matematyczne, 
 kółko orgiami, 
 kółko plastyczne, 
 kółko muzyczne, 
 kółko kulinarne. 
 zabawy logopedyczne  
 sprytne zabawy dyscyplinujące 
 zabawy ruchowe z elem. gimnastyki korekcyjnej 
 zumba 
 sensoplastyka 
 zabawy logopedyczne dzieci i rodziców 
 

 
 

G. Gaweł, D. .Macias  
B. Książka, B. Grotek 

G. Janikowska 
J. Sucholewska 
E. Lipczyńska 

D. Jastrząb 
E. Lipczyńska, M. Kanarska 

A. Miszczuk, U. Sadrak 
B. Książka 
E. Gaweł 

M. Skowron- Gajda 

 
 
 

październik- maj 

Udział dzieci w konkursach, przeglądach w celu prezentowania swoich 
umiejętności i talentów np.: 

 ,,Koncert kolęd i pastorałek”, 
 ogólnomiejskie prezentacje przedszkoli 
 

 
Jastrząb, E. Gaweł, Kanarska, 

Skowron- Gajda, Grotek 
nauczyciele 

 
 

wg terminarza 

 

 

OBSZAR: FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU 
 

Cel Zadanie Osoba odpowiedzialna Termin 

 
Organizacja 

wydarzeń 
przedszkolnych 

i środowiskowych 
we współpracy 

Sprzątanie świata   
 

Miszczuk, Gaweł 19.09.2018r. 

Dzień Przedszkolaka 
 

nauczycielki oddz. IV 
 

20.09.2018 
 

Pasowanie na przedszkolaka nauczycielki oddz. I październik 
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z rodzicami  
i partnerami 

zewnętrznymi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Święto Niepodległości -Zorganizowanie przeglądu recytatorskiego 
„Patriotyczne wiersze polskich autorów” 

wszystkie nauczycielki 
rodzice, G. Janikowska 

09- 12. 11 2018 

Wieczór wróżb Andrzejkowych (oddziałowe) 
 

wszystkie nauczycielki 30.11.2018 

Mikołaj 
 

Dyrektor, RR 
wszystkie nauczycielki 

06.12.2018 

Wigilia w przedszkolu – Jasełka 
 

 nauczycielki oddz. II grudzień 

Koncert kolęd i pastorałek- impreza przedszkolna 
 

Jastrząb, E. Gaweł,  Kanarska, 
Skowron- Gajda, Grotek 

styczeń 

Bal karnawałowy 
 

wszystkie nauczycielki 
dyrekcja 

styczeń 

Święto Babci i Dziadka (oddziałowe) 
 

wszystkie nauczycielki styczeń/luty 

Pierwszy dzień wiosny – Zielony dzień w przedszkolu 
 

Kanarska, Macias, Skowron marzec 

,,Na niebiesko dla autyzmu” 
 

B. Kolasa, E. Gaweł kwiecień 

Wielkanocne spotkanie (oddziałowe) 
 

wszystkie nauczycielki marzec 
 

Dzień Ziemi 
 

nauczycielki grupy I kwiecień 

Święto Flagi – przegląd tańców ludowych 
 

nauczycielki grup maj 

Święto Matki (oddziałowe) wszystkie nauczycielki maj 
 

Dzień Dziecka (oddziałowe) wszystkie nauczycielki 
 

czerwiec 

Święto Rodziny – Eko-Piknik 
 

A. Miszczuk U. Sadrak  
G. Gaweł 

5 czerwca  
 

Pożegnanie Przedszkola nauczyciele grupy IV 
 

czerwiec  
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Promocja 

przedszkola i 
system obiegu 

informacji 

Zbieranie ofert, przekazywanie informacji do grup i organizacja udziału  
w konkursach, przeglądach  organizowanych  na  zewnątrz - wg ofert. 
 

zespół ds. promocji wg ofert 

Opracowanie artykułu o działalności przedszkola i opublikowanie na łamach 
Miesięcznika Przedszkolne ABC (Oficyna MM). 
 

zespół d.s. promocji rok szkolny 

Prowadzenie fanpage przedszkola na portalu społecznościowym facebooku. 
 

E. Lipczyńska rok szkolny 

Informacja o przedszkolu w lokalnych mediach. 
 

M. Kanarska wg potrzeb 

Prowadzenie kroniki przedszkolnej w formie prezentacji multimedialnej. 
 

 B. Książka rok szkolny 

Prowadzenie  tablic informacyjnych dla rodziców: 
 ogłoszenia bieżące, 
 sukcesy,  
 informacja o zadaniach realizowanych w przedszkolu,  
 wiersz, piosenka. 
 

 
 

nauczyciele grup 

 
 

rok szkolny 

Aktualizacja  strony internetowej. 
 

B. Kolasa rok szkolny 

Działalność 
turystyczno-

krajoznawcza 

Wycieczka do  
 

 I półrocze 

Wycieczka do Bałtowskiego kompleksu turystycznego. 
 

E. Lipczyńska, M. Kanarska II półrocze 

 
Działania na rzecz 

środowiska 
społecznego 

 

Udział w akcji charytatywnej „Podaruj serce dziecku” 
 

E. Lipczyńska grudzień 

Udział w akcji charytatywnej ,,Góra grosza”. 
 

B. Grotek grudzień- styczeń 

Zbiórka nakrętek na rzecz chłopce chorego na mukowiscydozę.  
 

A. Miszczuk rok szkolny 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy D. Jastrząb styczeń  
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Współpraca  
z rodzicami  

i wspieranie rodziny  
w wychowywaniu 

dzieci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zebrania z rodzicami /rozpoczynające rok: 

 prezentacja Koncepcji Przedszkola – opinia rodziców, 

 prezentacja Podstawy programowej, informacja  
o realizowanych programach, 

 prezentacja wyników ewaluacji wewnętrznej placówki, 

 zapoznanie rodziców z Rocznym Planem Pracy Przedszkola, 
uwzględnienie pomysłów Rodziców. 

 prezentacja ramowego rozkładu dnia, 

 prezentacja systemu wartości i działań wychowawczych 
realizowanych w przedszkolu – ewentualne uzgodnienia, 

 prezentacja form współpracy przedszkole- rodzice, 

 wybór reprezentanta grupy, 

 zapoznanie rodziców z ich uprawnieniami - Statut, 

 zgody rodziców,  

 upoważnienia rodziców do odbioru dzieci przez inne osoby, 

 zajęcia dodatkowe, 

 inne. 
 

 
nauczyciele  

 
do 15.09.2018 

Opracowanie grupowych planów współpracy z rodzicami. nauczyciele grup do 30.09.2018 

Dokumentowanie współpracy z rodzicami: 
 plan współpracy 
 listy obecności na zebraniach 
 potwierdzenie rozmów w dzienniku oddziału 
 zgody rodziców 
 upoważnienia  

 
nauczyciele grup 

 
rok szkolny 

Współdziałanie z rodzicami w celu niwelowania trudnych zachowań dzieci. 
 

nauczyciele grup rok szkolny 

Trudne zachowania dzieci. – pedagogizacja rodziców specjaliści wg potrzeb 

Opracowanie przedszkolnego  planu współpracy przedszkola z rodzicami. dyrektor do 30.09.2018 r. 
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Spotkanie  przedstawicieli  rodziców z dyrektorem. 
 

dyrektor do 15.10.2018 

Ustalenie potrzeb dzieci oraz innych ważnych informacji na temat ich 
rozwoju w tym poznanie ich sytuacji społecznej – wywiad z rodzicami lub 
ankieta. 
 

nauczyciele grup do 15.10.2018 

Zajęcie otwarte dla rodziców. nauczyciele grup       1 zajęcie  
w semestrze 

Wywieszanie informacji dla rodziców o zadaniach realizowanych  
w przedszkolu. 
 

nauczyciele grup przed 
rozpoczęciem 

każdego miesiąca 

Szkolenia, warsztaty, pogadanki wg potrzeb i oczekiwań rodziców. 
 

nauczyciele grup rok szkolny 

Prelekcja dla  rodziców na temat gotowości do nauki w szkole. 
 

nauczyciele dzieci 6-l Plan współ. 
z rodzicami 

Porady, konsultacje specjalistów dla rodziców i nauczycieli.  
 

psycholog, logopeda rok szkolny 

Wspieranie rodziców w wychowywaniu dzieci – przygotowanie i powielenie  
materiałów dla rodziców  (strona internetowa). 

 
nauczyciele, specjaliści 

 

 
wg potrzeb 

 
 
 

Współpraca             
z instytucjami 

 
 
 
 

Przekazanie informacji dyrektorom szkół  o realizacji obowiązku 
przedszkolnego przez dz.6-l. 
 

dyrektor 30.09.2018 r 

Nawiązanie bliższej współpracy ze Szkołą Podstawową: 
wycieczka dz. 6l do szkoły – poznanie budynku, udział w lekcji i inne. 
 

 
nauczyciele gr. 6 l 

 
maj-czerwiec 

Udział w konkursach i wydarzeniach organizowanych przez inne 
przedszkola. 
 

nauczyciele, terapeuci wg ofert 
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Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną: 
 badania dodatkowe oraz wspieranie dzieci o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych, 
 działanie ,,Punktu konsultacyjnego z psychologiem” na terenie 

naszego przedszkola, 
 porady, konsultacje na terenie poradni. 

 

 
 

dyrektor 
nauczyciele, 

terapeuci 
 

 
 

rok szkolny 

Udział w akcjach, projektach i programach zewnętrznych: 
 „Cała Polska czyta dzieciom” we współpracy z Fundacją  

ABC XXI Wieku, 
 „Na niebiesko dla autyzmu” we współpracą z Fundacją SYNAPSIS, 
 „Program promocji i wdrażania selektywnej zbiórki odpadów  

w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Ostrowiec 
Świętokrzyski - edycja 14” we współpracy z Urzędem Miasta. 

 ,,Sprzątanie Świata” we współpracy z Urzędem Miasta w Ostrowcu 
Świętokrzyskim. 

 

realizują wszystkie oddziały  
koordynatorzy: 

G. Janikowska 
specjaliści 

 
Gaweł , Miszczuk, Grotek, 

 
 

A. Miszczuk, G. Gaweł 
nauczycielki 

 
 
 

rok szkolny 

 
 

 

OBSZAR: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM 
 

cel zadanie osoba odpowiedzialna 
Termin 

realizacji 

Doskonalenie 
systemu pracy 

zespołowej  
w przedszkolu 

Powołanie zespołów zadaniowych – wybór koordynatorów. 
 

dyrektor do 5.09. 2018 r 

Przekazanie informacji o realizacji zadań przez zespoły – pisemne złożenie 
informacji dyrektorowi. 
 

koordynatorzy zespołów 15 styczeń 
15 czerwiec 

Doskonalenie 
przestrzeni 
edukacyjnej  

i warunków do 
statutowej 

Przegląd budynku, urządzeń i terenu przedszkolnego pod względem 
technicznym, w tym bezpieczeństwa. 
 

dyrektor, społ. inspektor pracy, 
konserwator 

sierpień 2018 

Doposażenie biblioteczek dla dzieci. 
 

dyrektor rok szkolny 
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działalności 
przedszkola 

Wzbogacenie bazy przedszkola o zabawki, pomoce edukacyjne. dyrektor rok szkolny 

Doskonalenie 
systemu  prawa 
wewnętrznego 

Opracowanie narzędzia do monitorowania warunków i sposobów realizacji 
podstawy programowej. 

Dyrektor 
J. Sucholewska 

31.10.2018 r. 

 
Plan pracy przyjęto Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1/2018/2019 z dnia 11.09.2018 r.  

 

Przyjęłam do wiadomości i realizacji: 

1. Gaweł Ewelina 6. Kanarska Mirella 11. Miszczuk Anna 

2. Gaweł Grażyna 7. Kolasa Barbara 12. Sadrak Urszula 

3. Grotek Barbara 8. Książka Beata 13. Skowron-Gajda Malwina 

4. Janikowska Grażyna 9. Lipczyńska Ewa 14. Sucholewska Jolanta 

5. Jastrząb Diana 10. Macias Danuta 15. Wójcik Marzena 

 
 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 
 
 
 

……………………………………………… 


