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Roczny plan pracy przedszkola powstał w oparciu o wnioski ze sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019 oraz wnioski z przeprowadzonej ewaluacji 

wewnętrznej. Roczny plan pracy uwzględnia ponadto kierunki polityki oświatowej 

państwa określone przez MEN na rok szkolny 2019/2020.  

 

 

Zawartość planu: 

 

1. Priorytety pracy przedszkola na rok szkolny 2019 / 2020 

2. Diagnoza stanu przedszkola na koniec roku szkolnego 2018 / 2019 

3. Obszary działalności przedszkola wraz z określeniem sposobu realizacji zadań  

4. Wykaz programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji: 

5. Kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym 2019 / 2020 

6. Spodziewane efekty 
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1. Priorytety pracy przedszkola na rok szkolny 2019/2020 
 

1) Kształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia swojego i innych; w tym: kształtowanie właściwych postaw w obliczu zagrożenia 

zdrowia i życia. Profilaktyka uzależnień.  

2) Rozwijanie poczucia własnej tożsamości, budzenie świadomości narodowej i obywatelskiej 

3) Organizowanie warunków sprzyjających nabywaniu przez dziecko kompetencji matematycznych 

 

 

 

 

 

2. Diagnoza stanu przedszkola na koniec roku szkolnego 2018/2019 
 

 Przedszkole jest bezpiecznym miejscem pracy i pobytu dziecka. Teren przy przedszkolu sprzyja zabawom na świeżym powietrzu. 

 Kąciki zainteresowań (stałe i czasowe) są stale ubogacane, sprzyjają podejmowaniu przez dzieci samodzielnej eksploracji świata, z poszanowaniem ich 

indywidualnych potrzeb i zainteresowań. 

 Przedszkole wyróżnia atrakcyjna oferta edukacyjna, panuje w nim dobra atmosfera pracy. 

 W przedszkolu realizowane projekty edukacyjne, które wspomagają pracę z dziećmi. 

 Przedszkole działa zgodnie z kalendarzem imprez, uroczystości i wycieczek.  

 Nauczyciele mają wysokie kwalifikacje i ustawicznie doskonalą swoje umiejętności. 

 Rozwijana jest współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz rozwoju dzieci  

 Rodzice są zadowoleni z usług przedszkola i chętnie podejmują współpracę  
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3. Obszary działalności przedszkola wraz z określeniem sposobu realizacji zadań  

 

A. BEZPIECZEŃSTWO- ZDROWIE I PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ  

B. PATRIOTYZM I EDUKACJA OBYWATELSKA 

C. KOMPETENCJE MATEMATYCZNE 

 

CELE I SPOSOBY REALIZACJI TERMINY   OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA 

REALIZACJĘ 

A. BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE 

BEZPIECZEŃSTWO 

Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci na terenie przedszkola: wdrożenie 

„Systemu bezpieczeństwa w Przedszkolu ….”  

wrzesień 2019 

 

Nauczyciele wszystkich grup 

Zapoznanie dzieci z regulaminem przedszkola oraz dziecięcym 

kodeksem dobrych zachowań.  

wrzesień 2019 

 

Nauczyciele wszystkich grup 

Organizacja wycieczki po budynku przedszkola i placu zabaw. 

  

wrzesień 2019 

 

Nauczyciele wszystkich grup 

Uwrażliwienie dzieci na zagrożenia, które mogą im towarzyszyć w 

drodze do przedszkolu i domu. Spacer po okolicy. Wycieczka na 

pobliskie skrzyżowanie, obserwacja przejścia dla pieszych  

wrzesień 2019 

 

Nauczyciele grup III, IV, V, VI, VII 

Próbna ewakuacja. Pogadanka na temat zachowania się w sytuacji 

zagrożenia pożarem.  

wrzesień / październik 2019 Nauczyciele wszystkich grup 

 

 

Zajęcia edukacyjne – zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi i 

sposobami wzywania pomocy w przypadku choroby, pożaru, wypadku 

wrzesień 2019 Nauczyciele wszystkich grup 

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci podczas zajęć, zabaw i imprez cały rok szkolny  Nauczyciele wszystkich grup 

Spacer z wężem – poznanie zasad bezpiecznego spaceru z 

wykorzystaniem węża spacerowego i kamizelek odblaskowych.  

utrwalenie zasady nie oddalania się bez wiedzy rodziców i nauczycieli 

Wrzesień-październik 2019 Nauczyciele grup I , II 

Systematyczne uwrażliwienie dzieci na sytuacje stwarzające zagrożenie 

oraz budowanie wiedzy na temat ich konsekwencji; 

Pogłębianie wiedzy na temat zagrożeń pochodzących ze świata 

zwierząt i ludzi – nauka zachowania się w przypadku ataku psa.  

 Nauczyciele wszystkich grup 
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Uczenie zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. 

Spotkania z policjantem - kształtowanie postawy zaufania do 

funkcjonariuszy. 

W ciągu roku szkolnego 

Spotkanie z policjantem 

 

Nauczyciele wszystkich grup 

 

 

Przestrzeganie zasad warunkujących bezpieczeństwo w kontaktach z 

nieznajomymi. Zabawy dramowe w oparciu o bajkę „Czerwony 

kapturek". Zrozumienie niebezpieczeństwa wynikającego z kontaktu z 

nieznajomymi. Nabywanie umiejętności przewidywania, rozwagi 

Zapoznanie ze sposobami radzenia sobie w sytuacjach trudnych i 

niebezpiecznych. Kształtowanie nawyku przezwyciężania w sobie 

chęci skorzystania z oferowanych przez nieznajomych korzyści, 

przyjemności 

Zorganizowanie spotkania z psychologiem lub pedagogiem, pogadanka 

nt. zagrożeń ze strony osób dorosłych: przemoc w rodzinie, zły dotyk.  

Cały rok szkolny 

 

Spotkanie z 

psychologiem/pedagogiem 

…………………………… 

Nauczyciele wszystkich grup 

 

SZANUJEMY ZDROWIE SWOJE I INNYCH 

Pogłębienie wiedzy dzieci na temat przyczyn i skutków 

nieprawidłowego odżywiania. Rozszerzenie działań na rzecz 

propagowania zdrowego trybu życia Kształtowanie właściwych 

umiejętności, przyzwyczajeń i nawyków prozdrowotnych  

Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup 

 

 

Popularyzacja aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu 

zarówno  wśród dzieci jak i wśród rodziców – udział w akcji „Sprintem 

do maratonu”  

Maj 2020  Nauczyciele wszystkich grup 

 

Rejestracja i zdanie relacji celem pozyskania 

certyfikatu dla przedszkola  

na stronie Bliżej Przedszkola: 

 

Kształtowanie nawyków dbania o zdrowie i higienę osobistą.  

Pogłębianie wiedzy dzieci na temat profilaktyki zdrowotnej oraz 

związków między zdrowiem a chorobą- 

Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup 

 

Zajęcia edukacyjne:  

Rozwijanie postawy asertywności wśród dzieci oraz umiejętności 

szukania pomocy w sytuacjach trudnych; 

Rozpoznanie sytuacji domowej wychowanków oraz diagnozowanie jej 

pod kątem potencjalnych zagrożeń dla zdrowia fizycznego i 

psychicznego dziecka; 

Poszerzenie wiedzy rodziców na temat profilaktyki uzależnień. 

Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup 
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B. PATRIOTYZM I EDUKACJA OBYWATELSKA 

Zapoznanie dzieci z godłem Polski, hymnem państwowym oraz 

barwami narodowymi – rozumienie ich znaczenia dla tożsamości 

narodowej.  

Wg programu wychowania 

przedszkolnego  

Nauczyciele wszystkich grup 

Budzenie zainteresowania dzieci własną miejscowością, zapoznanie 

z ważniejszymi zabytkami, herbem, legendami i 

charakterystycznym budownictwem - umożliwienie dzieciom 

poznania najbliższego otoczenia poprzez wycieczki i spacery 

Cały rok szkolny  Nauczyciele wszystkich grup 

Udział w projekcie: „Mały Miś – czytające przedszkolaki” 

promującego twórczość polskich poetów  pisarzy 

Wrzesień 2019-maj 2020 Chętni nauczyciele   

Zagospodarowanie kącików czytelniczych o pozycje z zakresu 

wychowania patriotycznego: atlasy, gazetki, gromadzenie ciekawych 

zdjęć miejscowości – wykonanie albumu.  

Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup 

Udział dzieci w uroczystościach przedszkolnych i regionalnych (patrz: 

Kalendarz świąt i uroczystości).  

Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup 

Słuchanie opowiadań, wierszy, bajek, piosenek nawiązujących     do 

aktualnie obchodzonych świąt. Uczenia się na pamięć utworów. 

Przygotowywanie się do uroczystości przedszkolnych. 

 

 

 

Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup 

C. KOMPETENCJE MATEMATYCZNE 

Systematyczne prowadzenie zajęć matematycznych oraz zabaw 

badawczych z wykorzystaniem naturalnych okazów (owoce, 

warzywa, kwiaty sezonowe, żołędzie, kasztany itp. oraz przedmiotów 

codziennego użytku  

Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Wykaz programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji: 

 

- „Plac zabaw. Program wychowania przedszkolnego” WSiP autor Ewa Janus 

 Utworzenie w każdej sali kącików „Matematyczny skarbczyk” – 

patyczki, spinacze, guziki, zakrętki, wagi, naczynia, miarki itp. 

służące do działań matematyczny. Zaangażowanie rodziców w 

organizację kącików.  Zachęcanie dzieci do kreatywnych zabaw w 

kącikach.  

Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup 

Organizowanie ćwiczeń i zabaw w oparciu o znajomość schematu własnego 

ciała poprzez ustalenie położenia przedmiotów. 

Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup 

Wzbogacanie w miarę możliwości bazy przedszkolnej w pomoce 

dydaktyczne ułatwiające organizację i podnoszące atrakcyjność zajęć 

matematycznych. 

Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup 

Wykorzystanie programu E. Gruszczyk-Kolczyńskiej „ Dziecięca 

Matematyka” w celu zaplanowania płynnej realizacji działów 

edukacji matematycznej w poszczególnych grupach wiekowych. 

Cały rok szkolny Nauczyciele grup starszych 

Wykonywanie przez dzieci prac plastycznych nawiązujących do 

treści matematycznych  

Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup 

Umożliwienie dzieciom podejmowania zabaw matematycznych: zabawy 

konstrukcyjne, łamigłówki, zabawy ruchowe, eksperymenty. 

 

Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup 

Próby projektowania i wykonywania przez dzieci pomocy dydaktycznych 

przydatnych do zabaw i zajęć kształtujących pojęcia matematyczne. 

Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup 
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5. Kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym 2019/2020: 

 

 

 

 

 

 

Lp. Nazwa imprezy/uroczystości Termin 

realizacji 

Uwagi 

 Dzień Przedszkolaka Wrzesień  

 Międzynarodowy Dzień Kropki Wrzesień  

 Pasowanie na przedszkolaka Październik  

 Święto Niepodległości Listopad  

 Dzień Pluszowego Misia Listopad  

 Mikołajki Grudzień  

 Wigilia w przedszkolu Grudzień  

 Bal karnawałowy Styczeń / Luty  

 Dzień Babci i Dzień Dziadka Styczeń  

 Powitanie wiosny – Dzień zwariowanej fryzury Marzec  

 Wielkanoc – śniadanie wielkanocne Kwiecień  

 Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci Kwiecień  

 Święto Flagi Maj  

 Piknik Rodzinny – świętujemy Dzień Mamy i Taty oraz Dzień Dziecka Ma j / 

Czerwiec 

 

 Pożegnanie Starszaków Czerwiec  
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6. Spodziewane efekty  

 

Nauczyciele:  

1) rozwijają umiejętności dziecka w zakresie samodzielności  i kreatywności oraz zdobywaniu kompetencji cyfrowych  

2) wspomagają rodziców w nabywaniu przez dzieci samodzielności i kreatywności, komunikują się z rodzicami za 

pomocą strony internetowej przedszkola, poczty elektronicznej lub osobiście, poszukują nowatorskich form 

współpracy 

 

 

Dzieci:  

1) są aktywne, chętnie uczestniczą w zajęciach rozwijających samodzielność i kreatywność   

2) są samodzielne w wykonywaniu czynności samoobsługowych, dbają o zdrowie, sprawność ruchową i 

bezpieczeństwo 

3) wykazują postawy asertywne – zdobywają umiejętność odmawiania  

4) radzą sobie w sytuacjach trudnych 

 

Przedszkole:  

1) propaguje zdrowy styl życia  

2) jest postrzegane w lokalnym środowisku jako placówka dobrze przygotowująca do szkoły 

 
 

 

 

 

 

 

 


