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Roczny plan pracy uwzględnia: 

 kierunki polityki oświatowej państwa określone przez MEiN na rok szkolny 2022/2023 

 wnioski z nadzoru sprawowanego przez dyrektora i wicedyrektora przedszkola 

 treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego 

 

Cele priorytetowe przedszkola na rok szkolny 2022/2023 wynikające z: 

 

 kierunków polityki oświatowej państwa: 

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. 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 

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

potrzeb 

5. 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. 

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

 

 wniosków z nadzoru sprawowanego przez dyrektora i wicedyrektora przedszkola 

Opracować i wdrożyć innowacje pedagogiczne 

Zorganizować zajęcia otwarte dla rodziców 

 

           

 

 



    Obszary działalności przedszkola wraz z określeniem sposobu realizacji zadań 
 

                                                                          Programy wychowania przedszkolnego 

Zadania do realizacji          Termin         Osoby 

odpowiedzialne 

1. Przedstawienie przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego wybranych do  realizacji w 

bieżącym roku szkolnym, zgodnych z podstawą programową 

 

Dopuszczenie przez dyrektora do użytku w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego, po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej 

Do końca roku 

szkolnego2021/2022,  

przed zebraniem 

otwierającym 

nowy rok szkolny 

Nauczyciele 

wszystkich grup 

 

2. Realizacja zadań przedszkola wskazanych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego 

 

Wskazanie reprezentatywnych sposobów wykonania zadań przedszkola przez nauczycieli w sprawozdaniu 

z pracy dydaktyczno-wychowawczej 

 

Cały rok szkolny 

 

Rada podsumowująca 

rok szkolny 2021/2022 

Nauczyciele 

wszystkich grup 

 

3. Codzienne uwzględnianie w pracy warunków i sposobów realizacji wskazanych w  podstawie programowej 

dotyczących m.in. aranżacji sali, codziennego organizowania zajęć na świeżym powietrzu, organizacji 

zabaw, nauki i wypoczynku w przedszkolu opartych na rytmie dnia 

Cały rok szkolny Nauczyciele 

wszystkich grup 

4. Planowanie pracy- opracowywanie przez nauczycieli tygodniowych planów pracy wg  jednolitych 

wytycznych opracowanych w przedszkolu.  

Przedstawiać do zatwierdzenia 

dyrektorowi lub 

wicedyrektorowi w każdy 

poniedziałek lub pierwszy 

pracujący dzień tygodnia rano 

Wychowawcy grup 

 

5. Kontrolowanie realizacji podstawy programowej Raz w miesiącu Wychowawcy grup 

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

i   piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji 

                                                          Zadania do realizacji 

                           a) wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro/czynienie dobra Termin  Osoby 

odpowiedzialne 

1. Stworzenie przez nauczycieli wraz z dziećmi kodeksu przedszkolaka, zawierającego zbiór zasad 

obowiązujących w przedszkolu. Poinformowanie rodziców o obowiązującym kodeksie w wybrany przez 

nauczyciela sposób.  

Motywowanie dzieci do respektowania zasad i kształtowanie umiejętności samokontroli 

Wrzesień 

 

Cały rok 

Wychowawcy grup 



2. Stwarzanie przyjaznego klimatu w grupie, sprzyjającego okazywaniu troskliwości  

i zainteresowania koleżanką /kolegą z grupy np. organizacja urodzin dzieci w grupie, utrzymywanie kontaktu 

z nieobecnym, chorym dzieckiem, zachęcanie dzieci do wysyłania pocztówek do przedszkola/grupy 

przedszkolnej z miejsc odwiedzanych przez przedszkolaki ze swoimi rodzinami podczas wakacji/ ferii 

Cały rok szkolny Nauczyciele grup 

3. Wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych podczas: powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej 

przeproszenia 

Cały rok szkolny Nauczyciele grup 

4. Wykorzystanie literatury w poszukiwaniu przez dzieci prawd moralnych, zrozumieniu świata, kontaktu z 

pięknem i potrzeby obcowania z nim. Ukazywanie na ich podstawie wartości przyjaźni/koleżeństwa, 

poszanowania pracy, stosunku do kłamstwa 

Cały rok szkolny Nauczyciele grup 

5. Dostarczanie dzieciom literackich wzorów postępowania, ludzi dobrych, prawdomównych. Zachęcanie dzieci 

do poszukiwania takich osób w swoim najbliższym otoczeniu 

Cały rok szkolny Nauczyciele grup 

6. Organizowanie wycieczek do: muzeum,  Centrum Kultury- oglądanie wystaw malarstwa. Obcowanie ze 

sztuką jako źródłem piękna i doznań estetycznych. Alternatywa – wycieczki wirtualne 

W ciągu  roku szkolnego Nauczyciele grup 

7. Oglądanie teatrzyków i słuchanie koncertów muzycznych – aktorzy i muzycy gośćmi  

w przedszkolu  

Raz w miesiącu Dyrektor 

Wicedyrektor 

8. "Przedszkolni Wolontariusze" - promowanie idei wolontariatu na terenie przedszkola. Zaangażowanie 

przedszkola w akcje charytatywne.  

Cały rok szkolny Wszyscy nauczyciele 

9. Spotkanie z Mikołajem – przedstawienie historii życia biskupa z Mirry jako ponadczasowego wzoru 

dobroczynności 

grudzień Wszyscy nauczyciele 

10. Zorganizowanie akcji na rzecz schroniska „ Paka dla psiaka”- niesienie pomocy potrzebującym zwierzętom, 

nauka właściwego zachowania wobec nich 

I półrocze roku 

szkolnego 

Wszyscy nauczyciele 

11. Dokarmianie ptaków zimą w przedszkolnym ogrodzie – systematyczne uzupełnianie karmników ziarnami Okres zimowy Wszyscy nauczyciele 

12. Zbiórka nakrętek plastikowych i przekazanie ich na wybrany cel dobroczynny Cały rok szkolny Wszyscy nauczyciele 

13. Udział w akcji MEiN: "Razem na święta" zachęcającej dzieci do niesienia pomocy innym, budowanie 

wspólnot i więzi międzypokoleniowych oraz kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za drugą osobę 

grudzień Wychowawcy  

 5 -latków 

14. Organizacja Dnia Przedszkolaka – uczczenie święta przedszkolaków, ukazanie dzieciom ich praw i 

obowiązków 

wrzesień Wychowawcy grup 

15. Udział w ogólnopolskiej akcji WOŚP-uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych ludzi styczeń Wychowawcy  

 5 -latków 

16. Udział dzieci w projekcie „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. Luty- maj M. Ławecka 



17. Udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym pod patronatem Bliżej Przedszkola „Bliżej pieska” Cały rok szkolny M. Ławecka 

                            b) kształtowanie umiejętności świadomego podejmowania decyzji Termin Osoby 

odpowiedzialne 

1. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych jako warunek samodzielności: 

– nauka mycia i wycierania rąk  

– nauka wkładania i zdejmowania butów 

– nauka wkładania i zdejmowania bluzek, skarpet, kurtki itd. 

– nauka posługiwania się nożem i widelcem 

- nauka samodzielności w toalecie 

Cały rok 

szkolny 

Nauczyciele grup 

2. Tworzenie sytuacji sprzyjających samodzielności: 

– samodzielny dobór materiałów do wykonania zadania np. plastycznego 

Cały rok 

szkolny 

Nauczyciele grup 

3. Ustalenie wspólnie z dziećmi zasad dyżurów, wybór dyżurnego i przydzielenie mu  obowiązków 

Pełnienie dyżurów przez dzieci. 

Wrzesień 

Cały rok 

Wychowawcy grup 

4, 5- latków 

4. Rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji poprzez zabawy i gry planszowe (gry polegające na wyborze 

drogi). Zabawy słowne np. „co byś zrobił, gdybyś…”. Wymyślanie alternatywnych zakończeń opowieści  

Cały rok 

szkolny 

Nauczyciele grup 

5. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom współdecydowanie o wyborze zabaw Cały rok 

szkolny 

Nauczyciele grup 

 

                                                    Wspomaganie przez przedszkole wychowawczej roli rodziny 

                                                                        Zadania do realizacji Termin Osoby 

odpowiedzialne 

1. Przeprowadzenie zebrania z rodzicami, otwierającego nowy rok szkolny. Zapoznanie m.in.  

z programami wychowania przedszkolnego przyjętymi w przedszkolu, z założeniami podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego. Określenie obszarów współpracy przedszkola z rodzicami. Zapoznanie z 

założeniami Rocznego Planu Pracy Przedszkola, Planu Działań Wychowawczo-Profilaktycznych i potrzebami 

w zakresie współpracy 

Wrzesień Wychowawcy 

grup 

2. Analiza bieżących problemów wychowawczych pojawiających się w poszczególnych grupach, konsultacje z 

pedagogiem specjalnym, przekazywanie informacji podczas spotkań  

z rodzicami w celu ustalenia wspólnych działań i profilaktyki  

Cały rok 

szkolny 

Wych. grup 

Pedagog specjalny 

3. Organizacja konsultacji dla rodziców w ramach godziny dostępności w formie zależnej od aktualnych 

wytycznych GIS (konsultacje z zachowaniem reżimu sanitarnego lub telefoniczne) 

Cały rok 

szkolny 

Wychowawcy 



grup 

4. Pedagogizacja rodziców- informacje na gazetkach ściennych, prelekcje na zebraniach  

z rodzicami dotyczące wychowania i wiodących kierunków pracy w przedszkolu, porady wspomagające 

rodziców w procesie wychowania i prawidłowego rozwoju dzieci 

Wrzesień- czerwiec Wychowawcy 

grup 

5. Włączenie rodziców w praktyczną realizację działań przedszkola - praca na rzecz grupy i  placówki Cały rok 

szkolny 

Nauczyciele grup 

6. Kontynuowanie współpracy z rodzicami jako ekspertami w swoich dziedzinach. Zapraszanie rodziców na 

spotkania z przedszkolakami, organizowanie wycieczek do miejsc pracy rodziców (doradztwo zawodowe), 

czytanie przez rodziców bajek 

Cały rok 

szkolny 

Wychowawcy 

grup 

7. Organizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami: pedagogiem specjalnym, logopedą. 

Zachęcanie rodziców do korzystania ze wspomagania organizowanego przez poradnię psychologiczno-

pedagogiczną 

W razie 

potrzeb 

Nauczyciel 

odpowiedzialny: 

K. Szlesińska 

8. Współdziałanie z rodzicami w zakresie ujednolicania oddziaływań przedszkola i środowiska rodzinnego w 

wychowaniu i edukacji dzieci przedszkolnych poprzez systematyczne informowanie o postępach i trudnościach 

dzieci 

W ciągu roku 

szkolnego 

Wychowawcy 

grup 

9. Wspólne organizowanie z rodzicami uroczystości i imprez zaplanowanych w "Kalendarzu świąt i uroczystości"- 

zgodnie z obowiązującymi wytycznymi GIS 

Zgodnie z kalendarzem 

uroczystości 

Wszyscy 

pracownicy 

przedszkola 

10. Zajęcia otwarte dla rodziców Wg harmonogramu Wychowawcy grup 

 

                                                                Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci 

                                                                             Zadania do realizacji Termin Osoby 

odpowiedzialne 

1. Przeprowadzenie cyklu zajęć na temat emocji – poznanie podstawowych stanów emocjonalnych- radość, smutek, 

złość, strach – nabywanie umiejętności wyrażania emocji we właściwy i  konstruktywny sposób 

Zgodnie z planem 

wynikowym 

Nauczyciele 

wszystkich grup 

2. Mini-trening odporności emocjonalnej: ukazanie dzieciom, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą 

być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, nauka panowania nad nieprzyjemną emocją, np. 

podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji 

Wg planu pracy 

pedagoga specjalnego 

i wychowawcy grupy 

Pedagog specjalny 

Nauczyciele grup 

3. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci poprzez zapoznanie rodziców przedszkolaków  

z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w przedszkolu m.in. przyprowadzania  

i odprowadzania dzieci; zakazie odbierania dzieci przez opiekunów pod wpływem alkoholu 

Podczas 

pierwszego 

Nauczyciele 

wszystkich grup 



spotkania  

z rodzicami 

Dyrektor 

4. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci poprzez uzgodnienie kanału szybkiej komunikacji na linii: przedszkole – 

rodzice/opiekunowie prawni przedszkolaków. Uwrażliwienie rodziców na konieczność niezwłocznej aktualizacji 

numeru kontaktowego w przypadku jego zmiany 

Podczas 

pierwszego 

spotkania z 

rodzicami 

Wychowawcy grup 

5. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom na placu przedszkolnym – zapoznanie ze sposobem korzystania ze sprzętu 

stałego. Niezwłoczne zgłaszanie przez nauczycieli i pracowników obsługi usterek/konieczności napraw sprzętu. 

Cały rok 

szkolny 

Wszyscy nauczyciele 

6. Nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia -  zapoznanie dzieci z numerami 

alarmowymi i sposobami wzywania pomocy 

Wrzesień - 

październik 

Wszyscy nauczyciele 

7.  Spotkanie z policjantem – poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze Wrzesień - 

październik 

E. Nowak 

A.Brumer 

8. Bezpieczne ferie zimowe/bezpieczne wakacje: kształtowanie umiejętności unikania zagrożeń, poznanie zasad i 

miejsc bezpiecznych zabaw 
Luty /maj 2023 Wychowawcy grup 

9. Dzień Niezapominajki/  Dzień Przyjaciela – obchody dni nietypowych nawiązujących do takich wartości jak 

przyjaźń, szacunek 

15.05/ 9.06 Wychowawcy  

4 i 5- latków 

10. Kształtowanie atmosfery życzliwości i akceptacji wśród dzieci, kształtowanie umiejętności utrzymywania 

poprawnych kontaktów z rówieśnikami, nauka właściwych reakcji w sytuacjach trudnych - nieporozumieniach, 

konfliktach i sporach rówieśniczych 

Cały rok 

szkolny 

Wszyscy nauczyciele 

11. Czytanie dzieciom książek o przyjaźni i budowaniu relacji społecznych  Cały rok 

szkolny 

Wszyscy nauczyciele 

12.  Rozwijanie umiejętności wartościowego spędzania czasu wolnego w domu/przedszkolu – ukazanie roli ruchu w 

życiu dziecka i spędzania czasu na świeżym powietrzu 

Cały rok 

szkolny 

Wszyscy nauczyciele 

13. Adaptacja dzieci w przedszkolu – realizacja Programu Adaptacyjnego Cały rok 

Szkolny 

Nauczyciele grup 3- 

latków 

14. Propagowanie wśród przedszkolaków zdrowego stylu życia i potrzeby dbania o środowisko - realizacja 

programów : 

 „Skąd się biorą produkty ekologiczne ?” 

 

 „Zdrowe zęby mamy, marchewkę zajadamy” 

 

 

W ciągu roku 

szkolnego 

W ciągu roku 

szkolnego 

 

P. Kostrzewa, M. 

Główczewska 

I. Sobczak, S. 

Budzyńska, M. 

Ławecka 



 „Czyste powietrze wokół nas” W ciągu roku 

szkolnego 

 

V. Daszkiewicz, M. 

Szewczuk – 

Kaziszyn, K. Trębas, 

K. Wilk - Wytracz 

 

                                           Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej …. 

                                                                              Zadania do realizacji Termin  Osoby 

odpowiedzialne 

 

1. 

ROZTROPNOŚĆ  

W ciągu roku 

szkolnego 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

Organizowanie zabaw i aktywności kształcących umiejętność podejmowania i wdrażania właściwych decyzji  

2. Projektowanie przez przedszkolaków "Planu dnia w przedszkolu" - rozwijanie poczucia 

odpowiedzialności poprzez samodzielne, dokładne i rzetelne wywiązywanie się  

z podejmowanych zadań 

W ciągu roku 

szkolnego 

Wszyscy 

nauczyciele 

3. Wykorzystanie w pracy elementów "Planu daltońskiego" W ciągu roku 

szkolnego 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

4. 

SPRAWIEDLIWOŚĆ  

W ciągu roku 

szkolnego 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

Organizowanie zabaw i aktywności kształcących u dzieci postawy fair-play i umiejętności współdziałania z 

innymi podczas gier i zabaw ruchowych, uczenie szacunku do umiejętności innych dzieci 

5. Organizowanie aktywności uczących dzieci, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być 

podstawą do podejmowania natychmiastowego działania 

W ciągu roku 

szkolnego 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

6. 

MĘSTWO  

W ciągu roku 

szkolnego 

 

Wszyscy 

nauczyciele 
Organizowanie zabaw i aktywności uczących dzieci rozwiązywania napotkanych przez nie trudności –

zapobieganie postawom zniechęcenia, wzmacnianie dążeń do osiągnięcia obranego przez dzieci celu 

7.  Ukazanie dzieciom postaw męstwa i wdzięczności za jej podjęcie dla dobra społeczeństwa poprzez udział  

w akcjach: 

 "Serce za odwagę" - przygotowanie kartek świątecznych dla powstańców warszawskich  

i żołnierzy podziemia niepodległościowego,  

 "Bohater-On" – akcja, której celem jest uhonorowanie uczestników powstania warszawskiego  

W ciągu roku 

szkolnego 

Wszyscy 

nauczyciele 



8. Udział dzieci w akcji „Szkoła do hymnu”- akcja pod patronatem MEiN listopad Wychowawcy  

4 i 5- latków 

9.  Ukazanie dzieciom postaw męstwa poprzez udział w uroczystościach rocznicowych związanych z zakończeniem 

walk o ziemię drawską 

4 III Wychowawcy  

5- latków 

 

10. 

UMIARKOWANIE  

W ciągu 

roku szkolnego 

 

Wychowawcy  

5- latków 

"Sztuka wyboru" – aranżowanie sytuacji edukacyjnych, kształtowanie u dzieci umiejętności mądrego 

korzystania z posiadanych zasobów i zapobieganie zjawisku konsumpcjonizmu 

11. "Skąd się biorą pieniądze" – zajęcia na temat wartości pieniądza i pracy W ciągu roku 

szkolnego 

Wychowawcy  

5- latków 

12. „Pomyślmy zanim wyrzucimy" – zajęcia plastyczne oparte na idei recyklingu W ciągu roku 

szkolnego 

Wszyscy 

nauczyciele 

13. "Ten prezent zrobię sam/a" – własnoręczne wykonanie prezentu na "Dzień Babci i Dziadka" 

 

W ciągu roku 

szkolnego 

Wszyscy 

nauczyciele 

              …         oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy -c.d.   

14. "Jestem Polakiem i Europejczykiem"- realizacja cyklu zajęć maj Wychowawcy  

5- latków 

15. Przygotowanie prezentacji multimedialnej ukazującej wybrane obiekty dziedzictwa europejskiego i 

przedstawienie jej dzieciom- budowanie i rozwijanie zainteresowań innymi kulturami europejskimi 

II półrocze roku 

szkolnego 

Wychowawcy  

4 i 5- latków 

16. Wykorzystanie do pracy z dziećmi zasobów multimedialnych na temat Europy (oglądanie filmów edukacyjnych, 

wirtualne spacery po miastach i zabytkach Europy)  

W ciągu roku 

szkolnego 

Wszyscy 

nauczyciele 

17. Wyeksponowanie w salach książek, albumów przedstawiających ciekawe miejsca, zabytki  

z różnych stron Europy 

W ciągu roku 

szkolnego 

Wszyscy 

nauczyciele 

18. "Dziecięca literatura europejska”- zapoznanie z bajkami wybranych państw europejskich W ciągu roku 

szkolnego 

Wszyscy 

nauczyciele 

19. „Dziecko melomanem” – słuchanie muzyki klasycznej twórców z Europy W ciągu roku 

szkolnego 

Wszyscy 

nauczyciele 

 



                             Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy,  

                                          w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb 

                                                          Zadania do realizacji Termin Osoby 

odpowiedzialne 

1. Optymalizacja form komunikacji z dzieckiem i rodzicem przybyłym z zagranicy Cały rok 

szkolny 

Nauczyciele grup 

2. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom i dzieciom przybyłym  

z zagranicy w szczególności z Ukrainy w formie porad/konsultacji/warsztatów (zgodnie z potrzebami) - 

wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa osób z doświadczeniem migracyjnym 

Cały rok 

szkolny 

Pedagog specjalny 

S. Budzyńska 

I. Krupińska- 

Kwaśna 

3. „Dzień ukraiński w przedszkolu” – organizacja zajęć na temat kultury ukraińskiej (stroje, potrawy, bajki, 

piosenki, zabawy) w grupach, do których uczęszczają dzieci  

z Ukrainy  

II semestr S. Budzyńska 

I. Krupińska- 

Kwaśna 

 

                 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. 

                                                      Zadania do realizacji    Termin Osoby 

odpowiedzialne 

1. Uczestnictwo nauczycieli w grupie : „@aktywni – podążaj odważnie za nowoczesną edukacją” celem zdobycia 

inspirujących pomysłów na zajęcia z wykorzystaniem technologii cyfrowych. 

Cały rok 

szkolny 

Chętni 

nauczyciele 

2. Udział w ogólnopolskim projekcie „Uczymy Dzieci Programować” Wg 

harmonogramu 

programu 

T. Paluch 

V. Daszkiewicz 

M. Szewczuk-

Kaziszyn 

3. Bezpieczne korzystanie z internetu  - „Dzień bezpiecznego internetu” – inicjatywa mająca na celu informowanie 

o zagrożeniach płynących z sieci oraz promowanie bezpieczeństwa informatycznego 

luty Wychowawcy grup 

4. Planowanie zajęć z wykorzystaniem „magicznego dywanu” oraz zajęć z zakresu podstaw kodowania z 

wykorzystaniem maty do kodowania, gier edukacyjnych, ozobota 

W ciągu roku 

szkolnego 

Wszyscy 

nauczyciele 

5. Wybór optymalnej formy kształcenia na odległość w przypadku konieczności wprowadzenia edukacji zdalnej, w 

porozumieniu z rodzicami: 

W razie potrzeb 

 

Dyrektor 

Wicedyrektor 



wymiana informacji miedzy nauczycielem, a rodzicem z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, 

przesyłanie zadań/ propozycji na stronę internetową przedszkola 
W razie potrzeb Wszyscy 

nauczyciele 

6. Ustalenie sposobu monitorowania postępów dzieci oraz sposobu weryfikacji wiedzy i  umiejętności dzieci, w 

tym informowania rodziców o postępach dziecka w nauce podczas edukacji zdalnej 

W razie potrzeb Dyrektor 

Wicedyrektor 

7. Ustalenie źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci 

elektronicznej, z których dzieci i ich rodzice mogą korzystać: 

• materiały dostępne na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego      do spraw 

oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego 

nadzorowanych, 

• materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii 

W razie potrzeb Wychowawcy grup 

Nauczyciele  

specjaliści 

8. Ustalenie sposobu dokumentowania realizacji zadań przedszkola z zakresu kształcenia na odległość W razie potrzeb Dyrektor 

9. Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych dzieci poprzez przestrzeganie zapisów "Polityki 

bezpieczeństwa danych osobowych" m.in. przechowywanie danych w bezpiecznym miejscu, przetwarzanie 

danych w zakresie nadanym upoważnieniom 

Cały rok szkolny Dyrektor 

Nauczyciele 

 

                                    Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom  

                                                        w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych 

 

                                                                Zadania do realizacji Termin Osoby 

odpowiedzialne 

1. Współpraca nauczycieli ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu -  podział zadań związanych z 

diagnozowaniem dzieci: obserwacje „przesiewowe” – nauczyciele, pogłębione – specjaliści wg zasady: 

- logopeda: mowa/mutyzm wybiórczy/dzieci obcojęzyczne 

- pedagog specjalny: objawy niedostosowania społecznego/dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 

Cały rok szkolny Nauczyciele 

 

Nauczyciele 

specjaliści 

2. Przeprowadzenie obserwacji/diagnozy wstępnej w oparciu o arkusze będące składową programu 

wychowania przedszkolnego 

Wrzesień/ październik Nauczyciele grup 

3. Formułowanie raportów i wniosków z obserwacji/diagnozy wstępnej – określenie mocnych i słabych stron 

grupy 

listopad Nauczyciele grup 

4. Badanie rozwoju mowy przez logopedę- przeprowadzenie badań przesiewowych  Wrzesień/październik Logopeda 

5. Informowanie rodziców o postępach/ewentualnych problemach rozwojowych wychowanków Cały rok szkolny Nauczyciele grup 



6. Wdrażanie wniosków poprzez modyfikowanie indywidualnych i grupowych planów pracy z dzieckiem w 

grupie. Ustalenie kierunków indywidualnej pracy z dzieckiem 
Listopad/czerwiec Nauczyciele grup 

Nauczyciele 

specjaliści 

7. Nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w szczególności  

w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających ich 

funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy 

funkcjonowania dziecka oraz planowania dalszych działań 

W ciągu roku szkolnego Wychowawcy grup 

8. Realizacja innowacji pedagogicznej „Terapia ręki dla każdego” W ciągu roku szkolnego K. Szlesińska 

 

 


