
ROCZNY PLAN PRACY 

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA 
„KU PRZYSZŁOŚCI” w PARTYNI 

z ODDZIAŁAMI ZAMIEJSCOWYMI 
w DULCZY WIELKIEJ, RUDZIE i ZGÓRSKU 

na rok 2021/2022

Partynia, sierpień 2021
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Temat na rok przedszkolny 2021/2022 

„Dziecko w świecie zmysłów”
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CEL SPOSÓB REALIZACJI OSOBY
ODPOWIEDZIALNE

Termin realizacji

I. PROCES WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI -  PRZYGOTOWANIE BAZY DYDAKTYCZNEJ 

1. Tworzenie warunków do 
realizacji podstawy 
programowej i aktywności 
dzieci 

 Organizacja przestrzeni edukacyjnej 
w salach z uwzględnienie zaleceń 
do realizacji podstawy programowej 
oraz rocznego tematu.

 Ustalenie obowiązującej 
dokumentacji nauczycieli i sposobu 
jej prowadzenia (dzienniki, karty 
imprez i uroczystości, miesięczne 
plany pracy, dokumentacja 
wycieczek, arkusze obserwacji).

 Ustalenie programu wychowania 
przedszkolnego na rok 2021/2022.

 Ustalenie ramowego rozkładu dnia.
 Ustalenie wykazu poznawania 

zmysłów dla przedszkola (na każdy 
miesiąc jeden zmysł- od października
do czerwca).

 Ustalenie Kalendarza Imprez 
i Uroczystości.

Nauczycielki każdej grupy wrzesień 2021

2. Rozwijanie poczucia własnej 
tożsamości, budzenie 
świadomości narodowej i 
kształtowanie patriotycznych 
postaw dzieci 

 Poznanie własnej  miejscowości, 
miejsc charakterystycznych, 
instytucji lokalnych poprzez 
organizowanie wycieczek, spotkań z 
przedstawicielami instytucji.*

 Poznanie kultury, tradycji regionu 
poprzez uczestnictwo w obrzędach Nauczycielki każdej grupy cały rok
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związanych 
ze świętami i uroczystościami 
(Mikołaj, Święta Bożego Narodzenia,
powitanie wiosny, Wielkanoc, 
śmigus – dyngus).

 Nauka piosenek i tańców ludowych.
 Zapoznanie dzieci z zarysem mapy 

Polski i Unii Europejskiej  oraz 
symbolami narodowymi (godło, 
flaga, hymn).

kwiecień -  maj 
2022
listopad - maj 
2021/2022

3. Profilaktyka przedszkolna 
Promocja zdrowia i 
bezpieczeństwo  

 Wprowadzanie zasad bezpiecznego 
poruszania się po przedszkolu 
i bezpiecznej zabawy.

 Wprowadzanie zasad bezpiecznego 
poruszania się po placu zabaw 
i na spacerach oraz bezpiecznego 
poruszania się po chodniku, na 
przejściu dla pieszych. 

 Uwrażliwienie na zagrożenia 
w kontaktach z nieznajomymi 
osobami 
i przedmiotami.

 Umiejętność posługiwania się 
własnymi danymi personalnymi.

 Wprowadzanie zasad bezpiecznego 
spożywania posiłków i posługiwania 
się sztućcami.

 Wprowadzenie zwyczaju 
szczotkowania zębów po posiłkach.*

 Wprowadzanie zwyczaju mycia rąk 
po wejściu do przedszkola, po 
skorzystaniu z toalety i powrocie 

Nauczycielki każdej grupy cały rok
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z podwórka, przed jedzeniem.
 Przygotowanie do umiejętności 

roztropnego postępowania ze 
zwierzętami i roślinami, owadami 
oraz gadami.

 Spacery – wyjścia na świeże 
powietrze 
w myśl zasady „Nie ma niedobrej 
pogody, jest tylko nieodpowiednie 
ubranie.”

 Tworzenie sfery ciszy w sobie i 
wokół siebie.

 Kształtowanie prawidłowej postawy 
ciała.

 Zapobieganie trwałym wadom 
wymowy.

4. Rozwijanie samodzielności 
dzieci 

 Rozwijanie umiejętności 
samoobsługowych jako warunek 
samodzielności (np. nauka mycia 
rąk, ubierania i zdejmowania butów 
i ubrań, korzystania z toalety).

Nauka systematycznego 
porządkowania sali, kompletowanie 
gier, klocków, układanie na półkach, 
itp.

Nauczycielki każdej grupy cały rok

5. Praca z dziećmi aktywizująca 
wszechstronny rozwój.
 Wspieranie aktywności 
poznawczej dziecka oraz 
eksploracji otaczającego go 
świata 

 Stworzenie kącików tematycznych 
w salach.

 Systematyczne obserwacje 
przyrodnicze – dbanie o kącik 
przyrody.

 Poznanie zawodów, spotkanie 
z reprezentantami ciekawych 

Nauczycielki każdej grupy cały rok

5



zawodów, poznanie zawodów 
rodziców.*

 Wprowadzenie w każdej grupie 
zwyczaju  czytania i opowiadania 
baśni, bajek i bajeczek o stałej porze 
dnia.

 Wzbogacenie kącika czytelniczego 
o nowe pozycje dostosowane do grup
wiekowych.

 Przygotowywanie zajęć 
tematycznych związanych ze 
zmysłami: 
- poznanie świata zmysłów
- obserwowanie ciekawych 
doświadczeń
- rozbudzenie i aktywizowanie 
ciekawości oraz aktywności 
poznawczej dziecka poprzez zabawy 
badawcze.

 Organizacja rodzinnych konkursów 
i przeglądów.

 Organizacja wycieczki 
krajoznawczej.* 

6. Propagowanie Programu 
„Przedszkole Przyjazne 
Rodzinie”

 Promowanie wartości rodzinnych.  
 Zachęcanie dzieci do umacniania 

więzi międzypokoleniowych. 
 Tworzenie warunków do wspólnego 

spędzania czasu z rodziną  poprzez 
organizacje spotkań integracyjnych 
i uroczystości przedszkolnych a także
konkursów i przeglądów 
przedszkolnych.*

Nauczycielki każdej grupy cały rok
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II. POZNANIE ŚRODOWISKA KAŻDEGO DZIECKA, JEGO OGÓLNEGO ROZWOJU 
ORAZ WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

1. Adaptacja dzieci do 
przedszkola

 Tworzenie przyjaznej atmosfery 
sprzyjającej adaptacji.

 Zapoznanie rodziców z programem 
adaptacyjnym, rozmowa i pomoc 
w sytuacjach kryzysowych.

Nauczycielki każdej grupy wrzesień 2021

2. Obserwacja dzieci w czasie 
samorzutnych zabaw i podczas
zajęć organizowanych z całą 
grupą

 Założenie kart obserwacji dzieci i 
bieżące prowadzenie obserwacji.

  Dokonanie wielospecjalistycznej 
obserwacji i oceny funkcjonowania 
dzieci z orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego i 
opracowanie IPET- u.

 Analiza gotowości szkolnej 
i przygotowanie informacji o 
gotowości szkolnej i przekazanie jej 
rodzicom dzieci 6 - letnich.

 Wielospecjalistyczna ocena 
funkcjonowania dzieci z 
orzeczeniami 
o potrzebie kształcenia specjalnego: 
podsumowanie IPET.

Nauczycielki każdej grupy

Nauczyciele i specjaliści

Nauczyciele dzieci 6 - letnich

Nauczyciele i specjaliści

wrzesień,  na 
bieżąco cały rok
do 30 września 
2021 lub do 30 
dni po złożeniu 
orzeczenia

do 20.04.2022  

po II półroczu 

3. Współpraca z rodzicami 

 Prowadzenie rozmów z rodzicami 
na temat dziecka (pochwały, uwagi, 
wnioski z obserwacji, wzajemna 
wymiana doświadczeń).

 Zebrania z rodzicami.*

Nauczycielki każdej grupy

Dyrektor, nauczycielki

cały rok 

co najmniej 1 raz 
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 Oddziaływanie na rodziców poprzez:
- kącik informacyjny
- tematyczne gazetki dotyczące 
bieżących problemów 
wychowawczych.

 Konkursy rodzinne dla dzieci.
 Wywieszanie informacji dla 

rodziców 
o zadaniach realizowanych w 
przedszkolu na tablicy ogłoszeń.

 Współpraca z Radą Rodziców 
podczas organizacji uroczystości 
przedszkolnych.

 Organizowanie spotkań 
integracyjnych z rodzicami.*

przedszkola

Nauczycielki każdej grupy

w roku lub 
w zależności 
od potrzeb

cały rok 

III. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM*

1. Współpraca z instytucjami
 Współpraca z Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną w 
Mielcu.

 Udział w konkursach i wydarzeniach 
organizowanych przez inne 
przedszkola
 i instytucje.

   Nauczycielki każdej grupy

Nauczycielki każdej grupy

    wg. potrzeb 

zgodnie z 
terminami 
podanymi przez 
przedszkola 

2. Współpraca z lokalnym 
środowiskiem

 Zapoznanie dzieci z instytucjami 
lokalnymi (Szkoła, OSP, Policja, 
Poczta, Urząd itp.) poprzez 
zorganizowanie wycieczek, spotkań z
przedstawicielami instytucji, 
pogadanek.

 Zapoznanie dzieci z lokalnymi 

Nauczycielki każdej grupy cały rok 
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zakładami pracy.

IV. UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNE

UROCZYSTOŚĆ: TERMIN REALIZACJI:
OSOBY

ODPOWIEDZIALNE: UWAGI:

1. Ogólnopolski Dzień 
Przedszkolaka

Wrzesień 2021 Nauczycielki każdej grupy

2. „Święto pieczonego ziemniaka” Wrzesień 2021 Nauczycielki każdej grupy

3. „Dzień chłopaka” Wrzesień 2021 Nauczycielki każdej grupy

4. „Ścieżka sensoryczna- 
rozwijanie bodźców 
czuciowych”

Październik 2021 Nauczycielki każdej grupy

5. „Dzień drzewa” Październik 2021 Nauczycielki każdej grupy

6.  „Pasowanie na Przedszkolaka” Październik 2021 Nauczycielki każdej grupy

7. „Dzień Pluszowego Misia” Listopad 2021 Nauczycielki każdej grupy

8. Obchody Dnia „Święta 
Niepodległości”

Listopad 2021 Nauczycielki każdej grupy

9. „Słuch”- zabawa z muzyką Listopad 2021 Nauczycielki każdej grupy

10. „Andrzejki” –  zabawy przy 
muzyce, wróżby, konkursy, 

Listopad 2021 Nauczycielki każdej grupy

9



poczęstunek

11. Spotkanie ze Świętym 
Mikołajem

Grudzień 2021 Nauczycielki każdej grupy

12. „Spotkanie przy wigilijnym 
stole” -przedstawienie jasełek 
przygotowanych przez dzieci, 
składanie sobie życzeń i wspólny
posiłek dzieci i pań z grupy

Grudzień 2021     Nauczycielki każdej grupy

13. „Dzień Babci i Dziadka”- 
przygotowanie prezentów, 
nagranie życzeń i piosenki

                          Styczeń 2022       Nauczycielki każdej grupy

14. „Dotyk”- tworzenie mas 
plastycznych

Styczeń 2022 Nauczycielki każdej grupy

15. Konkurs fotograficzny dla dzieci
z rodzicami o tematyce  ”Zima 
widziana oczami dziecka”.

Styczeń 2022 Nauczycielki każdej grupy

16. „W karnawale czas na bale”- 
karnawałowa, bal 
przebierańców, poczęstunek

Luty 2022 Nauczycielki każdej grupy

17. „Węch”- zapachy przyjemne 
i nieprzyjemne

Luty 2022 Nauczycielki każdej grupy

18. „Walentynki”- wykonanie 
walentynek, zabawy przy 
muzyce

Luty 2022 Nauczycielki każdej grupy

19. Witamy Wiosnę - korowód 
z Marzanną, powitanie wiosny, 
pożegnanie zimy

Marzec  2022 Nauczycielki każdej grupy
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20. „Dzień Kobiet” Marzec  2022 Nauczycielki każdej grupy

21. „Smak”- festiwal smaków Marzec 2022 Nauczycielki każdej grupy

22. „Dzień czekolady” Kwiecień2022 Nauczycielki każdej grupy

23. „Dzień Ziemi” Kwiecień 2022 Nauczycielki każdej grupy

24. „Sensoryczna plastyka”- zabawy
różnymi technikami 
plastycznymi

Kwiecień 2022 Nauczycielki każdej grupy

25. „Dzień Rodziny”- 
przygotowanie prezentów, 
nagranie życzeń i piosenki

Maj 2022 Nauczycielki każdej grupy

26. Obchody dnia „3 MAJA” Maj 2022 Nauczycielki każdej grupy

27. „Wzrok”- zabawy wyrabiające 
spostrzegawczość

Maj 2022 Nauczycielki każdej grupy

28. Wycieczka autokarowa Maj 2022 Nauczycielki każdej grupy

29. „Dzień Dziecka”- zabawy, 
konkursy, atrakcje dla dzieci.

Czerwiec 2022 Nauczycielki każdej grupy

30. „Rzadziej spotykane zmysły”- 
temperatura i równowaga

Czerwiec 2022 Nauczycielki każdej grupy

31. Przedszkolada „Ku Przyszłości”-
„Dzień Rodziny”*

Czerwiec 2022 Nauczycielki każdej grupy

11



32. Zakończenie Roku 
Przedszkolnego 2020/2021- 
pożegnanie starszaków

Czerwiec 2022 Nauczycielki każdej grupy

33. Spotkanie ze sztuką- występ 
zaproszonej grupy teatralnej

Raz w roku Nauczycielki każdej grupy

        * W miarę możliwości, jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli.

   Opracował zespół w składzie:

1. Iwona Słowik

2. Olga Jasińska- Kapinos

3. Justyna Pakuła

4. Angelina Strawa

5. Maria Jarkiewicz

6. Kinga Zboch

7. Anna Giża

8. Katarzyna Kryczka

9. Joanna Szady

10. Marzena Muniak

11. Agnieszka Kolecka

12. Ilona Szewc

Dyrektor Przedszkola

Maria Napieracz
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