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Temat na rok przedszkolny 2022/2023  

„KTO TY JESTEŚ ? – POLAK MAŁY!” 
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Roczny plan pracy przedszkola powstał w oparciu o wnioski ze sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego w roku szkolnym 2021/2022 oraz o kierunki polityki oświatowej państwa 

na rok szkolny 2022/2023 

 
Podstawa prawna: 

1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) – art. 70 ust. 1 pkt 1, art. 82 ust. 2.  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1551 ze zm.) - § 22, § 23, § 24,  

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 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, poz. 356 ze zm.) - załącznik nr 1.  

4. Rozporządzenie MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1646 

ze zm.) - § 3, § 4 ust. 2, § 8 ust.2.  

5. Rozporządzenie MEN z 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r., poz. 1055) -§ 9 ust. 3, § 8, § 9, § 10.  

6. Rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1604) - § 2, § 3.  

7. Statut przedszkola.  

 

Zawartość planu:  

I. Priorytety, kierunki polityki oświatowej państwa i podstawowe cele przedszkola na rok szkolny 2022/2023.  

II. Diagnoza pracy przedszkola na dzień 31 sierpnia 2022 r.  

III. Realizacja zamierzeń – zakres działań prowadzących do uzyskania spodziewanych efektów.  

IV. Spodziewane efekty.  

V. Obszary działalności przedszkola – realizacja zamierzeń w roku szkolnym 2022/2023.  

VI. Kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym 2022/2023.  

VII. Przydział zadań dodatkowych oraz zajęć prowadzonych przez nauczycieli rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci.  
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VIII. Zespoły zadaniowe nauczycieli. 

IX. Plan współpracy z rodzicami.  

X. Przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji w roku szkolnym 2022/2023.  

XI. Terminarz zebrań rady pedagogicznej.  

XII. Plan dokształcania i doskonalenia zawodowego  

 

I. Kierunki polityki oświatowej państwa- priorytety przedszkola na rok szkolny 2022/2023:  
  

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro  

i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.  

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia  

w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.  

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego 

Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.  

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie  

do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.  

5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.  

6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 

2030.  

7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii 

informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności 

kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.  

8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, 

w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.  

9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach 

ogólnodostępnych i integracyjnych.  

 

II. Diagnoza stanu przedszkola na dzień 31.08.2022 r.  

 

1. Przedszkole wyróżnia atrakcyjna oferta edukacyjna oraz bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu.  

2. Przedszkole działa zgodnie z kalendarzem imprez, uroczystości, wyjść i wycieczek.  
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3. W przedszkolu dba się o współpracę z rodzicami. Rodzice uczestniczą we wszystkich działaniach przedszkola, szczególnie w tych, 

które dotyczą ich dzieci.  

4. W przedszkolu panuje dobra atmosfera pracy.  

5. Nauczyciele mają wysokie kwalifikacje i wciąż doskonalą swoje umiejętności, które są zgodne z potrzebami przedszkola, na bieżąco 

uczestniczą w szkoleniach, konferencjach i webinariach,  

6. Rozwijana jest współpraca ze środowiskiem lokalnym: instytucjami oświatowymi, gminnym centrum kultury, urzędem gminy  

i zakładami pracy.  

7. Rodzice są zadowoleni z usług przedszkola.  

8. Baza lokalowa przedszkola i jego wyposażenie pozwalają na realizację przyjętych programów. 

9. Kąciki zabaw oraz atrakcyjne zabawki zachęcają dzieci do swobodnej, twórczej zabawy oraz uczą zabaw w zespole.  

10. Plac zabaw sprzyja zabawom na świeżym powietrzu oraz umożliwia atrakcyjne i bezpieczne spędzanie czasu, pod opieką nauczycieli.  

 

III. Realizacja zamierzeń – zakres działań prowadzących do uzyskania spodziewanych efektów  

 

1. Sposób realizacji:  

− Organizowanie różnorodnych form współpracy z rodzicami, aby wspólnie kształtować u dzieci określone formy zachowania  

a także przestrzegania zasad i reguł współpracy,  

− Proponowanie dzieciom, takich zabaw, podczas których dzieci uczą się panować nad swoimi emocjami, wyrażać i identyfikować 

własne potrzeby jak i uwzględniać potrzeby innych,  

− Dziecko przekraczając próg przedszkola, staje się członkiem grupy przedszkolnej z czym wiążą się określone, nowe dla niego 

prawa i obowiązki, szczególnie dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola,  

− Realizacja działań w kształtowaniu postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie u dzieci,  

− Uczestnictwo dzieci w różnych konkursach oraz w akcjach charytatywnych – rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych,  

2. Rozwijanie edukacji patriotycznej wśród dzieci, rozwijanie postawy szacunku do symboli i pieśni narodowych, odpowiedzialności  

za ojczyznę, właściwe postawy i zachowanie podczas hymnu państwowego  i uroczystości:  

− Kształcenie pożądanych społecznie postaw, wzorców właściwych zachowań, przykładów postępowania, 

− Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi – rozumienie ich znaczenia dla tożsamości narodowej, 

− Poznanie Małej Ojczyzny. 
3. Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia dzieciom ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, jak również dzieciom zdolnym:  
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− Nauczyciele diagnozują potrzeby rozwojowe dzieci, diagnozują poziom funkcjonowania dziecka, rozpoznają umiejętności  

i możliwości rozwojowe każdego wychowanka poprzez systematyczną obserwację dzieci, indywidualizację pracy z dzieckiem, 

udzielanie skutecznego wsparcia zgodnego z potrzebami dziecka wskazanymi po diagnozie nauczyciela lub zaleceniach poradni 

psychologiczno-pedagogicznej,  

− Nauczyciele stosują metody aktywizujące oraz TIK w edukacji,  

− Kąciki zabaw, atrakcyjne zabawki, realizowane innowacje pedagogiczne zachęcają dzieci do kreatywności. 

 

IV. Spodziewane efekty:  

 

1. Nauczyciele znają i stosują metody i formy wspomagające indywidualny rozwój dzieci, stosują TIK w edukacji.  

2. Dzieciom w przedszkolu zapewniona jest dodatkowa opieka i pomoc, wzmacnia się pozytywny klimat przedszkola oraz poczucie 

bezpieczeństwa dzieci.  

3. Przedszkole zapewnia wysoką jakość kształcenia – dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i dzieciom uzdolnionym. 

4. Nauczyciele korzystają w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz stosują TIK w edukacji przedszkolnej. 

5. Treści programowe są adekwatne do rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych oraz indywidualnych potrzeb i zainteresowań.  

 

Dziecko:  

− respektuje normy społeczne,  

− zdobywa zaplanowane umiejętności,  

− jest twórcze i kreatywne w zabawach,  

− angażuje się w akcje i projekty realizowane w przedszkolu, jednocześnie angażuje w nie swoich rodziców,  

− otrzymuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną,  

− rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia,  

− ma świadomość, jak bezpiecznie korzystać z podstawowych narzędzi i zasobów cyfrowych.  

 

Nauczyciele:  

− działają w zespole, wspólnie planują działania podejmowane w przedszkolu, rozwiązują problemy i pomagają sobie nawzajem,  

− współdziałają z rodzicami,  

− diagnozują i obserwują rozwój każdego dziecka,  

− organizują kreatywną przestrzeń edukacyjną dziecka,  
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− kształtują postawy patriotyczne,  

− komunikują się z rodzicami za pomocą różnych form ( telefoniczne i osobiście), organizują zebrania i dni konsultacji dla 

rodziców, są dostępni dla rodziców w wyznaczonym czasie,  

− efektywnie pomagają dzieciom w osiągnięciu dojrzałości szkolnej.  

 

V. Obszary działalności przedszkola – realizacja zamierzeń w roku szkolnym 2022/2023  

 

1. Efekty kształcenia i wychowania  

Zadania główne:  

− realizacja zadań – wynikających z kierunków polityki oświatowej państwa,  

− wzmocnienie edukacji patriotycznej w przedszkolu, rozwijanie postawy szacunku do symboli i pieśni narodowych, 

odpowiedzialności za ojczyznę, właściwe postawy i zachowanie podczas hymnu państwowego  i uroczystości,   

− zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej 

pozytywny klimat przedszkola oraz poczucie bezpieczeństwa dzieci. 

 

 

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. 

Nauczycielki każdej 

grupy 

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień 

2022 
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− Udział w akacjach charytatywnych – kształtowanie postaw niesienia 

pomocy drugiemu człowiekowi, służenia sprawom, ideom i grupom 

społecznym, angażowania się w ważne sprawy na rzecz innych.  

− Kształtowanie postaw w oparciu o literaturę dziecięcą – konkurs 

plastyczny. 

− Budowanie systemu wartości u dzieci – zapoznanie rodziców  

z planowanymi działaniami (podczas zebrań, przez organizację 

uroczystości i imprez, informacje na stronie internetowej 

przedszkola).  

− Organizowanie zajęć wychowawczo-dydaktycznych.  

− Przekazywanie wychowankom wartości wychowania do wrażliwości 

na prawdę i dobro. Kształcenie pożądanych społecznie postaw, 

wzorców właściwych zachowań, przykładów postępowania,  

do dbałości o zdrowie.  

− Stosowanie metod i form pracy inspirujących do podejmowania 

działań w zakresie rozróżniania dobra i zła.  

− Organizowanie zajęć i zabaw zorientowanych na realizację idei 

wychowania do wrażliwości na prawdę i dobro: empatii, wrażliwości 

na krzywdę, szacunku, opiekuńczości, odróżniania dobra od zła, 

zainteresowania otoczeniem społecznym oraz dbałości o zdrowie.  

− Dostarczanie wzorów postępowania np. rodziców, poszanowanie 

odmiennych opinii, miłość bliźniego, przeciwstawiających się 

egoizmowi.  

− Podejmowanie dyskusji, ustosunkowywanie się do sytuacji i postaw 

społecznych.  

− Poznawanie utworów literackich związanych z kształtowaniem 

postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości  

o zdrowie.  

− Organizowanie dni aktywności m.in. Dzień Uśmiechu, Dzień Kropki, 

Dzień Życzliwości.  
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− „Kodeks Przedszkolaka” – tworzenie przez dzieci, przy pomocy 

nauczyciela, zbioru zasad i norm postępowania obowiązujących  

w przedszkolu.  

− „Czarodziejskie słowa” – wdrażanie do stosowania zwrotów 

grzecznościowych.  

− Obchody „Dnia Przedszkolaka” - podkreślenie wagi przedszkola  

w rozwoju i edukacji dzieci, czerpanie radości przez dzieci z bycia 

przedszkolakiem.  

− Stwarzanie przyjaznego klimatu w grupie sprzyjającego okazywaniu 

troskliwości i zainteresowania kolegą/koleżanką z grupy: 

zorganizowanie kącika urodzinowego dla dzieci, organizacja urodzin 

dziecka w grupie, utrzymywanie kontaktu z nieobecnym chorym 

dzieckiem itp.  

− Ustalenie Kalendarza imprez i uroczystości. 

 

2. Rozwijanie poczucia 

własnej tożsamości, 

budzenie świadomości 

narodowej  

i kształtowanie 

patriotycznych 

postaw dzieci  

 

 Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez zapoznanie dzieci  

z symbolami narodowymi – rozumienie ich znaczenia dla tożsamości 

narodowej:  

− Udział w konkursach plastycznych związanych z symbolami 

narodowymi.  

− Poznanie własnej  miejscowości, miejsc charakterystycznych, 

instytucji lokalnych poprzez organizowanie wycieczek, spotkań  

z przedstawicielami instytucji.* 

− Poznanie kultury, tradycji regionu poprzez uczestnictwo  

w obrzędach 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). 

Nauczycielki każdej 

grupy 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Profilaktyka 

przedszkolna 

− Wprowadzanie zasad bezpiecznego poruszania się  

po przedszkolu i bezpiecznej zabawy. 

Nauczycielki każdej 

grupy 

 

cały rok 
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Promocja zdrowia  

i bezpieczeństwo   

 

− 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 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 

− Stworzenie kącików tematycznych w salach. 

− Systematyczne obserwacje przyrodnicze – dbanie o kącik 

przyrody. 

− Poznanie zawodów, spotkanie z reprezentantami ciekawych 

zawodów, poznanie zawodów rodziców.* 

− Wprowadzenie w każdej grupie zwyczaju  czytania i opowiadania 

baśni, bajek i bajeczek o stałej porze dnia. 

Nauczycielki każdej 

grupy 

 

 

 

cały rok 
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oraz eksploracji 

otaczającego  

go świata  

 

− 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 organizację spotkań integracyjnych i uroczystości 

przedszkolnych, a także  konkursów i przeglądów 

przedszkolnych.* 

Nauczycielki każdej 

grupy 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

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 

2022 

 

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. 

Nauczycielki każdej 

grupy 

Nauczyciele  

i specjaliści 

 

Nauczyciele dzieci 6 - 

letnich 

 

wrzesień 

2022  

na bieżąco 

cały rok 

do 30 

września 

2022 lub do 

30 dni po 



12 
 

− Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania dzieci z 

orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego: podsumowanie 

IPET. 

Nauczyciele  

i specjaliści 

 

złożeniu 

orzeczenia 

do 

20.04.2023  

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.* 

− 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.* 

Nauczycielki każdej 

grupy 

 

Dyrektor, nauczycielki 

przedszkola 

 

 

 

 

Nauczycielki każdej 

grupy 

 

cały rok  

 

 

co najmniej 

1 raz  

w roku lub  

w zależ.  

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 

 

 

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 zakładami pracy. 

Nauczycielki każdej 

grupy 

 

cały rok  
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VI. Kalendarz imprez i uroczystości przedszkolnych w roku szkolnym 2022/2023 

 

UROCZYSTOŚĆ: RODZAJ IMPREZY: 
TERMIN 

REALIZACJI: 

OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE: 
UWAGI: 

1. Ogólnopolski Dzień 

Przedszkolaka 

Zabawy, gry i niespodzianki dla 

dzieci 

wrzesień 2022 Nauczycielki każdej grupy, 

dyrektor, Rada Rodziców 

 

2. Święto pieczonego 

ziemniaka – powitanie 

jesieni 

Dzień zabaw i zajęć przybliżających 

tematykę pór roku – lata i jesieni  
wrzesień 2022 Nauczycielki każdej grupy  

3. Dzień Chłopaka Życzenia i niespodzianki dla 

chłopców 

wrzesień 2022 Nauczycielki każdej grupy  

4.  Pasowanie  

na Przedszkolaka 

Uroczystość wewnątrz placówki - 

uroczysta akademia 
październik 2022 Nauczycielki każdej grupy, 

dyrektor, Rada Rodziców 

 

5. Polska – moja Ojczyzna Cykl zajęć przybliżających historię 

i wiedzę o Polsce 

październik 2022 Nauczycielki każdej grupy  

6. Dzień gier planszowych Gry i zabawy planszowe 

rozwijające umiejętności dzieci 

październik 2022 Nauczycielki każdej grupy  

7. Dzień Edukacji 

Narodowej 

Uroczystość wewnątrz placówki  

 
październik 2022 Nauczycielki każdej grupy  

8. Dzień Pluszowego Misia Zabawy, gry i niespodzianki dla 

dzieci 

listopad 2022 Nauczycielki każdej grupy  

9. Obchody Święta 

Niepodległości 

„Przedszkolak – mały obywatel, 

patriota” – obchody Dnia 

Niepodległości  

listopad 2022 Nauczycielki każdej grupy  

10.  Andrzejki  Zabawy przy muzyce, wróżby, 

konkursy, poczęstunek. Dzień 

wróżb i niespodzianek  

listopad 2022 Nauczycielki każdej grupy  
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11.  Spotkanie ze Świętym 

Mikołajem 

Przygotowanie i wręczenie przez 

Mikołaja paczek dla poszczególnych 

grup 

grudzień 2022 Nauczycielki każdej grupy, 

dyrektor, Rada Rodziców 

 

12. Jasełka Uroczystość wewnątrz placówki – 

wystawienie Jasełek dla rodziców 

 

grudzień 2022 Nauczycielki każdej grupy, 

dyrektor, Rada Rodziców 

 

13.  Spotkanie przy 

wigilijnym stole 

Przedstawienie jasełek 

przygotowanych przez dzieci, 

składanie sobie życzeń i wspólny 

posiłek dzieci i personelu 

przedszkola 

grudzień 2022 Nauczycielki każdej grupy, 

dyrektor,  

 

14. Polskie tradycje 

Bożonarodzeniowe 

Cykl zajęć przybliżających polskie 

tradycje Bożonarodzeniowe 

grudzień 2022 Nauczycielki każdej grupy  

15.  Dzień Babci i Dziadka Uroczystość z udziałem babć  

i dziadków. Wręczenie upominków, 

poczęstunek  

styczeń 2023 Nauczycielki każdej grupy, 

dyrektor, Rada Rodziców 

 

16.  Warszawa – stolica 

Polski. 

Zajęcia przybliżające stolicę Polski styczeń 2023 Nauczycielki każdej grupy  

17.  Konkurs „Nasza lista 

przebojów”  

Przegląd polskich piosenek  

w wykonaniu dzieci 

styczeń 2023 Nauczycielki każdej grupy  

18.  Największe miasta Polski Zajęcia przybliżające największe 

miasta Polski 

luty 2023 Nauczycielki każdej grupy  

19.  W karnawale czas  

na bale 

Zabawa karnawałowa z udziałem 

wszystkich dzieci  
luty 2023 Nauczycielki każdej grupy  

20.  Walentynki Wykonanie walentynek, poczta 

walentynkowa, zabawy przy 

muzyce 

luty 2023 Nauczycielki każdej grupy  

21.  Witamy Wiosnę  Korowód z Marzanną drogami 

miejscowości, powitanie wiosny, 

pożegnanie zimy 

marzec  2023 Nauczycielki każdej grupy  

22.  Dzień Kobiet Życzenia i niespodzianki dla 

dziewczynek 

marzec  2023 

 

Nauczycielki każdej grupy  
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23.  Polski krajobraz – morze, 

jeziora, góry… 

Zajęcia przybliżające morze, 

jeziora, góry, itp., Polski 

marzec 2023 Nauczycielki każdej grupy  

24.  Dzień czekolady Degustacje czekolady pod różną 

postacią. Przygotowanie 

czekoladowych przekąsek  

i napojów  

kwiecień 2023 Nauczycielki każdej grupy  

25.  Dzień Ziemi Cykl zabaw i zajęć przybliżających 

znaczenie ochrony przyrody i jej 

zasobów  

kwiecień 2023 Nauczycielki każdej grupy  

26. Polskie tradycje 

Wielkanocne 

Cykl zajęć i zabaw przybliżających 

polskie tradycje Wielkanocne 

kwiecień 2023 Nauczycielki każdej grupy  

27.  Dzień Rodziny* Uroczystość środowiskowa. Piknik 

rodzinny. Życzenia i prezenty dla 

rodziców. Wspólne zabawy 

integracyjne  

maj 2023 Nauczycielki każdej grupy, 

dyrektor, Rada Rodziców 

 

28.  Obchody Święta 

Konstytucji 3 Maja 

Uroczystość wewnątrz placówki.  

Inscenizacja słowno- muzyczna  

z okazji Święta Konstytucji 3 Maja  

maj 2023 Nauczycielki każdej grupy  

29.  Dzień Dziecka Zabawy, konkursy, atrakcje  

i niespodzianki dla dzieci 

czerwiec 2023 Nauczycielki każdej grupy, 

dyrektor, Rada Rodziców 

 

30.  Quiz o Polsce Konkursy, zagadki, rebusy 

sprawdzające wiedzę o Polsce 

czerwiec 2023 Nauczycielki każdej grupy  

31.  Przedszkolada „Ku 

Przyszłości” 

Konkursy i zabawy sportowe dzieci 

z wszystkich oddziałów 

zamiejscowych 

czerwiec 2023 Nauczycielki każdej grupy, 

dyrektor, Rada Rodziców 

 

32.  Zakończenie roku 

przedszkolnego 

2022/2023 

Apel z udziałem dzieci  

i wszystkich pracowników 

przedszkola. Pożegnanie starszaków 

czerwiec 2023 Nauczycielki każdej grupy, 

dyrektor, Rada Rodziców 

 

33. Spotkanie ze sztuką – 

spektakle teatralne  

i muzyczne 

Terminy do uzgodnienia  Cały rok Nauczycielki każdej grupy, 

dyrektor 
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34.  Nasze urodziny Organizacja urodzin dzieci  

w grupie przedszkolnej 

Cały rok Nauczycielki każdej grupy  

35.  Wycieczki - nasze 

podróże małe i duże   

Autobusowe, i inne, zgodne  

z propozycjami i możliwościami 

rodziców i przedszkola 

Cały rok Nauczycielki każdej grupy, 

dyrektor 

 

         

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

VII. Przydział zadań dodatkowych oraz zajęć prowadzonych przez nauczycieli rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci: 

 

Lp. Zadanie Osoby odpowiedzialne 

1 Aktualizacja strony internetowej przedszkola. K. Zboch 

A. Kolecka 

A. Giża 

K. Kołodziej 

2 Aktualizacja fb przedszkoli K. Zboch 

A. Kolecka 

A. Giża 

K. Kołodziej 

3 Prowadzenie kroniki przedszkolnej Nauczycielki każdej grupy 

4 Organizacja teatrzyków z zewnątrz. Dyrektor 

5 Organizacja wycieczek Nauczycielki każdej grupy 

 

VIII. Zespoły zadaniowe nauczycieli: 

 

Zajęcia związane z 

udzielaniem pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej  

Imię i nazwisko nauczyciela  Termin realizacji zajęć  

Zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne.  

Nauczyciel specjalista  X 2022 r. – VI 2023 r. 

Zajęcia z psychologiem Nauczyciel specjalista X 2022 r.- VI 2023 r. 
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Zajęcia z logopedii Nauczyciel specjalista X 2022 r.- VI 2023 r. 

Zajęcia dla dzieci 

uzdolnionych.  

Nauczyciele w grupach.  X 2022 r.- VI 2023 r.  

 

IX. Plan współpracy z rodzicami.  

 

Lp. Zadania Sposoby realizacji Terminy i osoby 

odpowiedzialne 

1. Organizacja zebrania  

z rodzicami na początek roku 

szkolnego. 

1. Wspólne rozmowy, plany.  

2. Przedstawienie Rocznego planu pracy przedszkola na rok szkolny 2022-2023.  

3. Zapoznanie ze statutem i procedurami bezpieczeństwa pobytu dziecka  

    w przedszkolu. 

4. Informacja dla rodziców o odpłatności z korzystanie wychowania  

    przedszkolnego. 

5. Bieżące informowanie rodziców o kierunkach pracy przedszkola  

    i zamierzeniach wychowawczo – dydaktycznych.  

 

Wrzesień  

Dyrektor, nauczyciele 

grup 

2 Powołanie rady rodziców 

poszczególnych oddziałów 

przedszkola. 

3 Ustalenie zakresu współpracy.  

4 Zapoznanie z terminarzem 

spotkań ogólnych i grupowych. 

5 Integracja między nauczycielami 

a rodzicami – realizacja zadań. 

1. Zapoznanie rodziców z podstawą programową – omówienie poszczególnych  

      obszarów edukacyjnych.  

2. Przedstawienie przedszkolnego zestawu programów  

   wychowania    przedszkolnego dopuszczonych do użytku przez  

   dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2022/2023.  

3. Praca indywidualna i zespołowa z dziećmi wymagającymi  

   wsparcia – omówienie założeń prowadzonej pracy indywidualnej  

   i grupowej – pomoc psychologiczno-pedagogiczna.  

4. Organizacja zajęć otwartych i warsztatów w grupach  

    wiekowych – informowanie i zapraszanie rodziców.  

5. Udział rodziców w działalności przedszkola,  

6. Pomoc rodziców w organizowaniu imprez i uroczystości.  

7. Włączanie rodziców do udziału w konkursach.  

8. Informacja o gotowości do nauki w szkole (indywidualne rozmowy  

   z rodzicami dzieci).  

Cały rok szkolny 

Nauczyciele, rodzice  
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9. Prezentacja ważnych informacji na tablicy dla rodziców  

 

6 Organizacja pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

dla dzieci i rodziców.  

 

1. Omówienie założeń pomocy psychologiczno- -pedagogicznej udzielanej  

   w przedszkolu.  

2. Informowanie rodziców o postępach dziecka, kontynuacja pracy  

    z dzieckiem w domu zgodnie z zaleceniami nauczyciela.  

3. Wygłaszanie referatów na spotkaniach z rodzicami  

   dotyczących specyficznych problemów dzieci organizowanych  

    według   potrzeb rodziców i nauczycieli.  

4. Wyłonienie dzieci do terapii logopedycznej lub pedagogicznej,  

    stały kontakt nauczycieli grupy ze specjalistami.  

5. Wspólne konsultacje, przekazywanie informacji o postępach  

   dzieci nauczycielom i rodzicom.  

 

Cały rok szkolny 

Nauczyciele grup, 

nauczyciele specjaliści 

 

X. Przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji w roku szkolnym 2022/2023.  

 

Przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji w roku szkolnym 2022/2023 Uchwałą Rady 

Pedagogicznej Nr 5/2022-2023 z dnia 31 sierpnia 2022 r. 

 

XI. Terminarz zebrań rady pedagogicznej: 

 

Lp. Rodzaj posiedzenia Tematyka Termin 

1. Organizacyjne 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania  

2. Przedstawienie nowych rozwiązań, wynikających z polityki  

    oświatowej państwa i władz samorządowych.  

3. Organizacja pracy - dokonanie korekt w przydziale grup, godzin pracy. 

4. Zaopiniowanie zaproponowanych przez nauczycieli  

    programów wychowania przedszkolnego  

5. Dyskusja nad głównymi zadaniami przedszkola w nowym roku szkolnym:  

- ustalenie zadań do planu pracy  

6. Omówienie organizacji pierwszego dnia pracy we wrześniu  

7. Sprawy różne  

Sierpień 2022 
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2. Organizacyjne 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania  

2. Zatwierdzenie rocznego planu pracy przedszkola i załączników do planu  

3. Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego  

4. Zaopiniowanie tygodniowego rozkładu zajęć w przedszkolu  

5. Zaopiniowanie przydziału nauczycielom czynności  

   dodatkowych wykonywanych w ramach wynagrodzenia zasadniczego  

6. Sprawy różne 

Wrzesień 2022 

3. Szkoleniowe Tematyka szkolenia wynikający z zadań przedszkola na dany rok Listopad 2022 

 Podsumowujące 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania  

2. Podsumowanie pracy przedszkola za pierwsze półrocze  

3. Przedstawienie przez dyrektora informacji o działalności przedszkola  

    i ogólnych wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego  

4. Omówienie wyników diagnoz dzieci pięcioletnich i sześcioletnich  

5. Sprawy różne  

Styczeń/luty 2023 

4. Analityczno-szkoleniowe 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania  

2. Omówienie informacji o gotowości szkolnej dzieci pięcioletnich  

    i sześcioletnich  

3. Wydanie opinii o programach wychowania przedszkolnego  

    realizowanych w danym roku szkolnym  

4. Zaopiniowanie arkusza organizacji przedszkola na następny rok szkolny  

5. Drugi temat szkoleniowy wynikający z zadań przedszkola na dany rok  

6. Sprawy różne  

Kwiecień 2023 

5. Podsumowujące 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania  

2. Ocena wykonania zadań przedszkola wynikających z rocznego  

    planu pracy 

3. Sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznych  

4. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok 2022/2023 

5. Wnioski do pracy w następnym roku szkolnym 

6. Sprawy różne 

Czerwiec 2023 

6. Inne  Wynikające z potrzeb przedszkola, zgłoszone przez nauczycieli Terminy do 

uzgodnienia 
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XII. Plan dokształcania i doskonalenia zawodowego  

 

1. Potrzeby szkoleniowe nauczycieli: 

 

− zdobywanie stopni awansu zawodowego 

− podnoszenie kwalifikacji, doskonalenie warsztatu pracy 

− przygotowanie nauczycieli do pracy według nowej podstawy programowej i  pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych 

− przygotowanie nauczycieli do udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

− umiejętność efektywnego wykorzystania środków multimedialnych w pracy 

− współpraca z rodzicami. 

 

2. Cele: 

 

− rozwijanie współpracy między nauczycielkami w ramach zespołu samokształceniowego, 

−  doskonalenie umiejętności tworzenia i wdrażania projektów edukacyjnych, 

− wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz planowanie pracy z dzieckiem uzdolnionym, 

− wzajemna wymiana wiedzy i doświadczeń między nauczycielkami w celu wypracowania najlepszych praktyk, 

− umacnianie życzliwości i poprawnych relacji między nauczycielkami, 

− wzajemna wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy zespołem nauczycielskim przedszkola a specjalistami prowadzącymi zajęcia 

dodatkowe. 

 

3. Formy dokształcania i doskonalenia nauczycieli: 

 

− kursy kwalifikacyjne 

− warsztaty metodyczne 

− szkolenia rady pedagogicznej 

− konsultacje w zespołach metodycznych 

− edukacja na odległość. 
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2. Harmonogram: 

 

 Lp. Zaplanowane zadania Sposób realizacji 
Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

1. Diagnozowanie potrzeb i oczekiwań  

w zakresie doskonalenia nauczycieli 

- rozmowy 

- dyskusje 

- ankieta 

Nauczycielki/dyrektor  wrzesień 

2022 

 

2. Przeglądanie ofert szkoleniowych 

nadesłanych przez Ośrodki Doskonalenia 

Nauczycieli 

- określenie tematów szkoleń Nauczycielki/dyrektor  wrzesień 

2022 

 

3. Ustalenie tematyki szkoleń rad 

pedagogicznych 

- organizacja szkoleń na terenie przedszkola Rada Pedagogiczna wrzesień 

2022 

 

4. Działanie zespołów nauczycielskich - rozwiązywanie problemów wychowawczych 

- organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

- omawianie spraw bieżących 

- zajęcia otwarte 

Nauczyciele/specjaliści cały rok 

5. Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie 

warsztatu pracy przez nauczycieli 

- udział w kursach, warsztatach metodycz.,   

  studiach podyplomowych, 

- uzyskiwanie kolejnych stopni awansu zawodow. 

- podnoszenie kompetencji .psychopedagogicznych, 

 - samokształcenie 

- wymiana doświad. w zespołach przedmiotowych 

Ośrodki doskonalenia 

zawodowego 

 

cały rok 

6. Edukacja multimedialna, korzystanie z 

najnowszych TIK, edukacja na odległość 

i e-edukacja 

- zapewnienie nauczycielom dostępu do Internetu  

  w przedszkolu 

- e-learning 

- wymiana doświadczeń w tym zakresie 

- dzielenie się zdobytą wiedzą 

Dyrektor/nauczyciele 
 

cały rok  

7. Szkoleniowe rady pedagogiczne rady szkoleniowe: Dyrektor/nauczyciele cały rok 
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wewnętrzne 

- zmiany w przepisach prawa oświatowego 

- instruktaż dot. prawidł. wypełniania  

  dokumentacji nauczania. 

- tematyka zgodna z potrzebami Rady Pedagogicznej  

- działania na rzecz bezpieczeństwa, 

 - stosowanie prawa oświatowego w praktyce 

8. 
Pomoc osobom rozpoczynającym pracę 

w zawodzie przez doświadczonych 

pedagogów 

- przydział opiekunów staży 

 -zajęcia otwarte 

- lekcje koleżeńskie 

- wymiana doświadczeń 

Dyrektor/nauczyciele cały rok 

9. Współpraca z poradnią Psychologiczo-

Pedagogiczną w Mielcu 

- systematyczne kontakty z pracownikami PP-P 

- przeprowadzanie badań 

Dyrektor/nauczyciele cały rok 

10. Zabezpieczenie realizacji obowiązku 

szkolnego 

- kontrola obowiązku szkolnego 

- systematyczna kontrola i analiza frekwencji 

Dyrektor/nauczyciele cały rok 

11. Wzbogacanie biblioteki w fachową 

literaturę dla nauczycieli do pracy 

dydaktyczno-wychowawczej  

oraz w programy komputerowe 

- zakup literatury fachowej, prasy metodycznej  

  oraz programów komputerowych 

Dyrektor/nauczyciele cały rok 

12. Uaktualnienie dokumentów 

przedszkolnych 

- statut, regulaminy i inne dokumenty Dyrektor/nauczyciele cały rok 

13. Wzmacnianie wzajemnej relacji  

w Radzie Pedagogicznej 

- szkolenia, imprezy integracyjne, wycieczki, 

spotkania okolicznościowe  

Dyrektor/nauczyciele cały rok 

14. Pedagogizacja rodziców - ustalenie form i tematyki zgodnie z potrzebami 

- przeprowadzanie pedagogizacji rodziców 

- gazetki 

- prezentacje. 

Dyrektor/nauczyciele cały rok 
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Roczny plan pracy opracował zespół w składzie: 

1. Olga Jasińska- Kapinos 

2. Justyna Pakuła 

3. Angelina Strawa 

4. Maria Jarkiewicz 

5. Kinga Zboch 

6. Anna Giża 

7. Joanna Szady 

8. Agnieszka Kolecka 

9. Barbara Wróbel  

 

 

 

Maria Napieracz 

Dyrektor 

Niepublicznego Przedszkola 

„Ku Przyszłości” w Partyni 

z Oddziałami Zamiejscowymi 

w Dulczy Wielkiej, Rudzie i Zgórsku 

 

 

 

 

 

 

 

Roczny plan pracy Niepublicznego Przedszkola „Ku Przyszłości” w Partyni z Oddziałami Zamiejscowymi w Dulczy Wielkiej, Rudzie  

i Zgórsku został zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną Uchwałą Nr 3/2022 – 2023 z dnia 31 sierpnia 2022 roku. 


