
 

 

  

ROCZNY PLAN PRACY  

 

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO 

W ZESPOLE SZKÓŁ W GROMNIKU 

 

NA ROK SZKOLNY 2017/2018 

 

 

 

 

 

Zatwierdzono do realizacji 

uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1/2017/18 

dnia 14.09.2017 r. 

 

 

 



 

Roczny plan pracy Przedszkola Publicznego 

w Zespole Szkół w Gromniku 

na rok szkolny 2017/2018 

 

Podstawa prawna: 

 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943   

ze zm.), 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie 

nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1270), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 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 2014 r. poz. 1170 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 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 r. poz. 356), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym (Dz.U. z 2017 poz. 1578 ze zm.) 

 Statut Przedszkola Publicznego w Zespole Szkół w Gromniku 

 

Plan opracowany został w oparciu o: 

 

 przepisy prawa oświatowego, 

 wytyczne MEN oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie, 

 wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej, podsumowującym 

poprzedni rok szkolny, 

 diagnozę potrzeb i zainteresowań, 

 oczekiwania rodziców wobec przedszkola, 

 treści zawarte w przyjętej koncepcji pracy przedszkola, 

 treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach 

wychowania przedszkolnego, 

 treści podstawy programowej. 



 

Główne zadania wychowawczo-opiekuńcze i kształcące na rok szk. 2017/18: 

1. Organizowanie warunków do realizacji procesu edukacyjnego, wspomagającego 

rozwój dziecka w sferze intelektualnej (matematycznej, przyrodniczej                            

i informatycznej). 

Sposób realizacji zadań Termin realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

 

1. Wykorzystanie programu „Dziecięca 

matematyka” E. Gruszczyk- Kolczyńskiej w 

celu zaplanowania  realizacji działów 

edukacji matematycznej 

2. Zorganizowanie w salach kącików 

matematycznych, przyrodniczych. 

3. Doskonalenie własnego warsztatu pracy 

poprzez wymianę doświadczeń z 

koleżankami, udział w szkoleniach, 

warsztatach. 

4. Zorganizowanie przedszkolnego konkursu 

matematycznego - „Potrafię liczyć”, 

plastycznego, „Park w czterech porach 

roku” 

5. Organizowanie zabaw ruchowych  na 

świeżym powietrzu w połączeniu z 

pojęciami z zakresu matematyki, 

wykorzystanie materiału przyrodniczego. 

6. Prowadzenie zabaw i eksperymentów 

skłaniających dzieci do wyciągania 

wniosków. 

7. Udział w zajęciach informatycznych           

w szkolnej pracowni komputerowej. 

8. Organizowanie zabaw z wykorzystaniem 

urządzeń multimedialnych. 

9. Pedagogizacja rodziców: opracowanie 

gazetki nt. „Uzależnienia dzieci od  

urządzeń multimedialnych”.  

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

IX-X 

 

Cały rok 

 

 

 

III-IV 
 
 
 
 
Cały rok 

 

 

 

Cały rok 

 

XI-IV 

 

1 raz w m-cu 

 

 

XII 

Wszystkie n-lki 

 

 

 

Wszystkie n-lki 

 

Wszystkie n-lki 

 

 

 

B.Matuszewska 

K.Filus 

 

 

 

Wszystkie n-lki 

 

 

 

Wszystkie n-lki 

 

M.Górska 

 

Wszystkie n-lki 

 

 

R.Pypeć 

 

2. Organizowanie aktywności dziecka w zakresie nabywania samodzielności.                          

Sposób realizacji zadań Termin realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

 

1. Organizowanie kącików tematycznych              

i wystaw książek zgodnie z realizacja tematów 

kompleksowych. 

2. Inspirowanie dzieci do zabaw tematycznych 

i konstrukcyjnych z udziałem nauczyciela. 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

 

Wszystkie n-lki 

 

 

Wszystkie n-lki 

 



3.Systematyczna realizacja dyżurów, ustalenie  

obowiązków. 

4. Cykliczne organizowanie sprzątania sali 

przedszkolnej, (segregowanie klocków, 

układanie zabawek). 

5. Wykorzystanie „kostek edukacyjnych” do 

nabywania umiejętności sznurowania, 

zapinania guzików, zasuwania zamków itp. 

6.Wykorzystywanie  codziennych sytuacji       

i zabaw tematycznych do nabywania 

samodzielności w czynnościach 

samoobsługowych. 

 

Cały rok 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

Wszystkie n-lki 

 

Wszystkie n-lki 

 

 

Wszystkie n-lki 

 

 

Wszystkie n-lki 

 

3. Wzmacnianie wychowawczej roli przedszkola poprzez realizację „Planu działań 

wychowawczych” 

Sposób realizacji zdań Termin realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

1. Opracowanie „Planu działań 

wychowawczych”, przekazanie informacji 

rodzicom – wywieszenie na tablicy ogłoszeń 

2. Zawarcie kontraktów grupowych 

obejmujących normy zachowania i 

postępowania – przygotowanie formy 

graficznej w salach. 

3. Gromadzenie w segregatorze literatury 

pokazującej dobro i zło oraz wzory 

poprawnego zachowania, a także materiału 

do kształtowania inteligencji emocjonalnej – 

powielenie i przekazanie do grup. 

4. Realizacja bajko terapii, jako czasu na 

słuchanie i analizę literatury pokazującej 

dobro i zło oraz wzory poprawnego 

zachowania. 

5. Nauka rozwiązywania konfliktów poprzez 

negocjowanie. 

6. Realizacja cyklu zabaw przeciw agresji – 

wspomaganie rozwoju emocjonalnego                   

i społecznego dzieci. 

7. Zorganizowanie z pomocą nauczyciela 

rewalidacji  spotkania dzieci przedszkolnych 

z dziećmi niepełnosprawnymi, które 

przebywają w domu – przygotowanie dla 

nich występów.  

 

IX 

 

 

 

IX 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

Cały rok 

 

 

X,I,IV 

 

Do uzgodnienia 

Wszystkie n-lki 

 

 

 

Wszystkie n-lki 

 

 

 

Wszystkie n-lki 

 

 

 

 

Wszystkie n-lki 

 

 

 

Wszystkie n-lki 

 

 

Wszystkie n-lki 

 

A.Kwiek 

 

 

Spis treści zawartych w planie:  

 



I. Kalendarium przedszkola 

II. Zestaw programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji 

III. Harmonogram imprez przedszkolnych 

IV. Plan współpracy z rodzicami 

V. Plan współpracy ze szkołą podstawową 

VI. Harmonogram wycieczek 

VII. Harmonogram posiedzeń Zespołu Wychowawców Przedszkola 

VIII. Przydział zadań dodatkowych oraz zajęć dodatkowych z dziećmi 

IX. Zespoły zadaniowe nauczycieli 

 

 

I. Kalendarium przedszkola w roku szkolnym 2017/2018 

Termin Zadanie 

1 września  Rozpoczęcie roku szkolnego 

11-14 września  Zebranie z rodzicami 

20 września  Dzień Przedszkolaka 

29 września  Dzień Chłopaka 

14 października  Dzień Edukacji Narodowej 

1 listopada  Wszystkich Świętych 

11 listopada  Narodowe Święto Niepodległości 

25 listopada  Dzień Pluszowego Misia 

30 listopada  Andrzejki 

6 grudnia  Mikołajki  

20 grudnia  Wigilia przedszkolna 

23-31 grudnia Zimowa przerwa świąteczna 

6 stycznia  Trzech Króli 

21 - 22 stycznia  Uroczystości związane z Dniem Babci i Dniem Dziadka 

 30 stycznia  Bal karnawałowy 

12– 23 lutego Ferie zimowe 

14 lutego  Walentynki 

8 marca  Dzień Kobiet 

21 marca  Pierwszy Dzień Wiosny 

1 maja  Święto Pracy 

3 maja  Święto Konstytucji 3 Maja 

25 -26  maja 201 r. Dzień Mamy i Taty 



 

 

II. Zestaw programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji 

       roku szkolnym 2017/2018 

 

 Program wychowania przedszkolnego - „Kocham przedszkole” - Mirosława, Anna 

Pleskot, Agnieszka Staszewska – Mieszek, wyd. WSiP 

 „Angielski dla starszaków.” Przygotowanie do nauki języka angielskiego. – Kamila 

Wichrowska, Olga Wysłowska, wyd. WSiP 

 Program katechizacji przedszkolnej „ W radości dzieci Bożych” - E.Osewska, 

ks.J.Stala wyd. „Jedność”  

 

III. Harmonogram imprez i uroczystości przedszkolnych 

 

Temat uroczystości i imprezy Termin 

Andrzejki Listopad 2017 

Mikołajki Grudzień  2017 

Wigilia Grudzień  2017 

Dzień Babci i Dziadka Styczeń 2018 

Bal karnawałowy Styczeń 2018 

Święto Wiosny Marzec 2018 

Dzień Matki i Ojca Maj 2018 

Dzień Dziecka  Czerwiec 2018 

Pożegnanie sześciolatków Czerwiec 2018 

 

IV. Plan współpracy z rodzicami  

 

Zadania Formy realizacji Termin  

Planowanie 

rozwoju 

przedszkola 

 Zapoznanie rodziców ze statutem  i innymi 

dokumentami przedszkola 

 Umowa z rodzicami na godziny pobytu dziecka                 

w przedszkolu 

 Bieżące informowanie rodziców  

o planach wychowawczo-dydaktycznych 

 

Wrzesień 

1 czerwca 2016 r. Uroczystości związane z Dniem Dziecka 

1-  31 lipiec 2016 r. Wakacyjny dyżur przedszkola 



 

Wspomaganie 

rozwoju dziecka 

 

 Zapoznanie rodziców z podstawą programową – 

omówienie poszczególnych obszarów edukacyjnych 

 Wykaz programów wychowania przedszkolnego 

 Organizowanie i prowadzenie działań wynikających 

z założeń podstawy programowej oraz 

realizowanych programów wychowania 

przedszkolnego 

 Planowanie działań wychowawczych mających na 

celu eliminowanie sytuacji stanowiących zagrożenie 

dla dziecka 

 Wzmacnianie właściwych zachowań poprzez 

opracowany system nagród i kar 

 Praca indywidualna i zespołowa z dziećmi 

wymagającymi wsparcia – omówienie założeń 

prowadzonej pracy indywidualnej i grupowej – 

wyrównawczej 

 Organizacja zajęć otwartych,  

 Udział rodziców w wycieczkach 

 Pomoc rodziców w organizowaniu imprez, 

uroczystości 

 Włączanie rodziców do udziału w konkursach 

organizowanych dla dzieci i rodziców 

 Informacja o gotowości do podjęcia nauki w szkole 

 Prezentacja ważnych informacji na tablicy ogłoszeń 

dla rodziców 

 Włączanie rodziców w bogacenie bazy materialnej 

przedszkola 

 

Cały rok 

szkolny 

Organizacja 

pomocy dla 

dzieci i 

rodziców 

psychologiczno- 

-pedagogicznej 

 Omówienie celu organizowanej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, informowanie 

rodziców o potrzebie organizowania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz systematycznie 

o postępach dziecka, kontynuacja pracy z dzieckiem 

w domu zgodnie z zaleceniami nauczyciela, 

terapeuty, 

 obserwacja dzieci pod kątem wyłonienia potrzeb w 

zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

 dzieci rozmowy z rodzicami na temat ich obaw, 

obserwacji, niepokojących zachowań 

Organizacja 

pomocy 

psychologiczno- 

-pedagogicznej 

dla dzieci i 

rodziców 

 

V.Plan współpracy ze szkołą podstawową 

 



Termin Zadania i sposoby realizacji 

Nauczyciele 

odpowiedzialni za 

realizację zadania 

Miejsce 

realizacji 

zadania 

 

Wrzesień  

 Nawiązanie kontaktu  

z dyrektorem szkoły  

i nauczycielkami klas I–III 

 Opracowanie harmonogramu 

całorocznej współpracy 

 

Nauczycielki grup 

przedszkolnych 

 

Szkoła 

podstawowa 

 

Październik  

 Zapoznanie dzieci 

przedszkolnych ze starszymi 

kolegami z młodszych klas 

szkoły podstawowej 

 Zapoznanie  

z nauczycielkami ze szkoły 

  Oglądanie budynku szkoły 

i otoczenia z zewnątrz 

 

Nauczycielki grup 

przedszkolnych 

szkoła 

podstawowa 

 

Listopad  

 

 Zwiedzanie budynku szkoły 

wewnątrz (sale lekcyjne, 

świetlica, szatnia, sala 

gimnastyczna, stołówka) 

 Wizyta w bibliotece szkolnej 

 

Nauczycielki grup 

przedszkolnych, 

wyznaczona 

nauczycielka ze szkoły, 

bibliotekarka 

 

Budynek 

szkolny 

 

Grudzień–

styczeń  

 Warsztaty plastyczne dla 

przedszkolaków 

(organizowane przez 

nauczycielki i dzieci ze 

świetlicy szkolnej) 

 

Nauczyciel świetlicy 

szkolnej, nauczycielki 

grup przedszkolnych 

 

Świetlica 

szkolna, 

przedszkole 

 

Luty   

 

 Turniej wiedzy o szkole dla 

przedszkolaków 

 Wspólne gry i zabawy dzieci 

na śniegu i lodzie, kulig 

 

Nauczycielki grup 

przedszkolnych 

 

Przedszkole 

 

Marzec–

kwiecień  

 

 Udział przedszkolaków 

w lekcji w klasie I lub II 

 Turniej sportowy 

 

Nauczycielki szkoły, 

nauczyciele 

wychowania fizycznego 

 

Szkoła 



 

Czerwiec  

 

 Podsumowanie współpracy – 

spotkanie z rodzicami, 

dziećmi sześcioletnimi oraz 

nauczycielami przedszkola               

i szkoły 

 

Nauczycielki grup 

przedszkolnych, 

nauczyciele szkoły 

 

Przedszkole/ 

szkoła 

 

VI. Plan wycieczek przedszkolnych 

 

Tematyka wycieczek  Termin realizacji 

 

Wycieczki związane z realizacją podstawy 

programowej: 

 Wycieczka rekreacyjno – turystyczna do 

Pacanowa 

 szkoła podstawowa, 

 biblioteka publiczna, 

 urzędy i zakłady użyteczności publicznej: 

straż pożarna, ośrodek zdrowia, poczta 

 GOK 

  

 

 

V/VI  

 

IX/X,  V/VI  

V  

IV/V 

X 

IV 

Wycieczki środowiskowe: 

 do parku, 

 do lasu, 

 do gospodarstwa, 

 na łąkę 

 nad rzekę 

  

IX-VI 

X, IV,V 

IV,V 

V 

III 

Miejsca pracy rodziców i znajomych: 

 sklep, 

 oczyszczalnia, 

 zakład fryzjerski, 

 kwiaciarnia 

  

III 

IV 

II 

IV/V 

 

 

 

VII. Harmonogram posiedzeń Zespołu Wychowawców Przedszkola  

 

Lp. Termin Tematyka  



 

1. 

 

 

Sierpień 

2017 

 

Organizacja roku szkolnego 2017/18, przedstawienie planu rocznego, 

przypomnienie obowiązków n-la  i przepisów bhp, przydział 

czynności dodatkowych, powołanie zespołu ds. ewaluacji                           

i metodycznego, harmonogram pracy nauczycieli 

 

2. 

 

Październi

k 2017 

 

Przedstawienie i omówienie wstępnej diagnozy gotowości szkolnej 

.Omówienie obserwacji wstępnej w poszczególnych grupach. 

Podsumowanie okresu adaptacyjnego. 

 

3. 

 

Styczeń/ 

luty 2018 

 

Podsumowanie pracy wychowawczo – dydaktycznej za I półrocze            

w poszczególnych grupach: ocena pracy przez poszczególne n-lki, 

analiza realizacji planu rocznego, wnioski do pracy w następnym 

półroczu. Spotkanie z n-lką kl. I – badanie losu absolwentów. 

 

6. 

 

Czerwiec 

2018 

 

Podsumowanie pracy wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczej                   

w roku szkolnym 2017/18. 

 

             

                 

VIII. Przydział zadań dodatkowych oraz zajęć dodatkowych z dziećmi: 

 

 

Lp. Zadanie Nazwisko i imię  

1 
Opracowanie materiałów na stronę 

internetową Małgorzata Górska 

2 Kronika przedszkolna Sylwia Ligęza 

3 Korytarz – dekoracje,   Renata Pypeć 

4 Informacje, ogłoszenia dla rodziców Katarzyna Filus 

5 Protokolant Beata Matuszewska  

Zajęcia dodatkowe bezpłatne i pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

1. Religia Barbara Kierońska  



2. Terapia logopedyczna Kurczab Anna  

3. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne 
K. Filus, S. Ligęza, B.Matuszewska,             

A. Kwiek  

 

X. Zespoły zadaniowe nauczycieli: 

  

Lp. Zespół Skład zespołu 

1. ds. wychowania Beata Matuszewska, Katarzyna Filus 

2. ds. edukacji Sylwia Ligęza, Katarzyna Filus 

3. ds. ewaluacji Alicja Kwiek, Małgorzata Górska, 

4. ds. promocji Renata Pypeć, Sylwia Ligęza 

 

 

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola zatwierdzony Uchwałą Rady  

Pedagogicznej nr ……… z dnia…………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAM  

ADAPTACYJNY  

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO  

W ZESPOLE SZKÓŁ W GROMNIKU 

 

 

 

 

 

 

 

ROK SZK. 2017/18 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAM  ADAPTACYJNY 

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W GROMNIKU 

   

Będę przedszkolakiem! 

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. 

z 2004r. Nr 256, poz. 2572  z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  

w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2017r. poz 356) 

 Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie 

dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego  

i programów  nauczania oraz dopuszczania do użytku podręczników ( Dz. U. poz. 

752) 

  

1. Charakterystyka programu: 

Przekroczenie przez dziecko progu przedszkola to przełomowy moment w jego życiu. 

Niezależnie od poziomu rozwoju dziecka, stanowi to wyzwanie dla niego samego, rodziców 

 i całego przedszkola. Zmiana dotychczasowego trybu życia, a przede wszystkim obecność 

nowych osób wywołują u dzieci napięcie emocjonalne i są przyczyną różnych form protestu  

i negatywnych reakcji. Takie reakcje mają największe nasilenie na początku roku 

przedszkolnego. Dzieci płaczą, bo muszą rozstać się z mamą, rodzice - bo muszą zostawić 

zapłakane dziecko wśród obcych ludzi i w obcym otoczeniu. Lęk i stres przed nieznanym 

wzbudza również wśród rodziców niepokój, czy ich dziecko da sobie radę w grupie 

rówieśniczej i czy jego poziom rozwojowy jest na  odpowiednim etapie.  Do przedszkola 

przychodzą dzieci z bardzo zróżnicowanym zasobem umiejętności samoobsługowych i nie 

jest to spowodowane ich poziomem rozwoju psychoruchowego, lecz systemem wychowania 

w rodzinie. Jednak przedszkole jest właściwym środowiskiem do uczenia życia dziecka  

w społeczności. Jest pojmowane jako środowisko edukacyjne stymulujące możliwości 

rozwojowe dziecka, wspomagające jego rozwój indywidualny i tworzące korzystne warunki 

dla wszechstronnego rozwoju. Dlatego istnieje konieczność podjęcia takich działań,  

które pozwoliłby pokonać lęki stres dzieci oraz wpłynąłby na wyrównanie, w miarę 

możliwości, poziomu rozwoju dzieci w sferze; motoryki, czynności samoobsługowych, 

zabawowych, rozwoju mowy, rozwoju umysłowego tj. uczuć i zachowań społecznych. 



           Program także skierowany jest na zadania związane z pomocą rodzicom, zmierzającą 

ku lepszemu poznaniu działalności i funkcji przedszkola, podnoszeniu wiedzy i kultury 

pedagogicznej, współdziałaniu razem z rodzicami, w zabawach i życiu przedszkola miedzy 

innymi poprzez kontakty indywidualne, zebrania i uczestnictwo w uroczystościach  

i imprezach organizowanych w przedszkolu. 

         Program został opracowany w oparciu o podstawę programową wychowania 

przedszkolnego i zawiera się w następujących obszarach: 

 Fizyczny rozwój dziecka 

 Emocjonalny rozwój dziecka 

 Społeczny rozwój dziecka 

 Poznawczy rozwój dziecka 

2. Cele główne programu adaptacyjnego: 

Ukierunkowane na dzieci: 

 Zaspakajanie podstawowej potrzeby psychicznej dzieci - poczucia bezpieczeństwa.  

 Adaptacja nowych dzieci do uczęszczania w mury przedszkola.  

 Pokonanie przez dzieci barier i stresów związanych z koniecznością przebywania  

w nowym otoczeniu i rozłąki z rodziną.  

 Wspomaganie dzieci w budowaniu pozytywnego obrazu siebie.  

 Nabywanie przez dzieci umiejętności dostosowanych do swoich możliwości 

rozwojowych 

Ukierunkowane na rodziców: 

 Zapoznanie rodziców ze sposobami przygotowania dzieci do pozostawienia ich  

w przedszkolu.  

 Zapoznanie rodziców z przedszkolem, jego funkcjami i zadaniami oraz umożliwianie 

uczestnictwa w codziennym życiu przedszkola. 

3. Cele operacyjne: 

 Zmniejszanie  napięcia i niepokoju związanego  z pozostaniem w nowym środowisku, 

jakim jest przedszkole,  

 Bezproblemowe rozstawanie się  z rodzicami, podczas przyprowadzania do 

przedszkola,  

 Przyzwyczajanie  się do przebywania z nowymi osobami w grupie, poznawanie ich 

imion,  

 Motywowanie dzieci do podejmowania działań i zachowań sprzyjających 

integrowaniu się z przedszkolem. 

 Nawiązywanie bliskiego kontaktu w relacjach: nauczyciel-dziecko, nauczyciel-rodzic 

 Poznawanie swojej sali, i jej wyposażenia, bezpieczne korzystanie z kącików zabaw,  

 Poznawanie  swojego  znaczka indywidualnego  i podejmowanie  prób globalnego 

rozpoznawania swojego imienia,  

 Poznawanie  głównych  pomieszczeń przedszkola, i korzystanie z nich,  

 Sprawne wykonywanie czynności samoobsługowych,  

 Stosowanie zwrotów y grzecznościowych,  



 Pokonywanie  lęku przed leżakowaniem, jedzeniem i wykonywaniem innych 

czynności z rozkładu dnia w przedszkolu,  

 Uczestniczenie  w zabawach z całą grupą i nauczycielem oraz z rodzicem,  

 Sprawne posługiwanie się  przyborami, zabawkami  i innymi pomocami 

 zgromadzonymi w kącikach zainteresowań,  

 Podejmowanie prób wypowiadania się na określony temat,  

 Rozwijanie  pozytywnej  samooceny  i poczucie własnej wartości,  

 Uczestniczenie y w uroczystościach i imprezach przedszkolnych. 

 Poznawanie  zasad funkcjonowania przedszkola,  

 Podejmowanie współpracy z przedszkolem, problemów 

 Poznawanie  podłoża  problemów adaptacyjnych dziecka i współdziałanie  w celu ich 

pokonania. 

 Przekazywanie rodzicom wiedzy w zakresie zaspokajania potrzeb dziecka jako 

warunku jego prawidłowego rozwoju. 

  Zapoznanie rodziców z bazą i zasobami przedszkola oraz organizacją pracy 

4. Metody: 

opis, metoda impresyjna, metoda ćwiczebna, klasyczna metoda problemowa, pokaz, metody 

realizacji zadań wytwórczych - klasyczny tok pracy, metoda ekspresyjna - drama, burza 

mózgów, opowiadanie 

5. Procedury osiągania celów: 

Prowadzenie zabaw z dziećmi, przy współudziale rodziców, wpływających na poznanie 

nowego otoczenia, działanie w nim, wyrażanie swoich emocji i uczuć oraz radzenia sobie  

z nimi. Zabawy te ułatwią integrację grupy, akceptację i rozumienie siebie i innych. 

Propozycja zabaw:  

 zabawy umożliwiające poznawanie i korzystanie z sali zabaw, łazienki, szatni, holu 

oraz ich wyposażenia,  

 zabawy pozwalające poznać swoje emocje, drama,  

 zabawy integracyjne, muzyczno- ruchowe 

 zabawy pozwalające poznać schemat  swojego  ciała i innych,  

 zabawy muzyczno-ruchowe i opowieści ruchowe,  

 zabawy słowne, opowiadania, bajki, teatrzyki, historyjki obrazkowe,  

 uroczystości przedszkolne,  

 zajęcia z rodzicami. 

Formy kontaktów z rodzicami:  

 rozmowy indywidualne,  

 zajęcia otwarte,  

 zebrania informacyjne,  

 gazetki i tablice edukacyjne,  

 strona internetowa przedszkola        

 uroczystości przedszkolne i festyn rodzinny 

 



6. Ewaluacja programu 

Ewaluacji programu dokonuje się w formie analizy ankiety adaptacyjnej dla rodziców, która 

pozwoli na uzyskanie opinii o wszystkich poczynionych oddziaływaniach adaptacyjnych 

przedszkola -  w jakim stopniu  wpłynęły na dziecko i jakie są oczekiwania i propozycje 

rodziców, co do innych rozwiązań i działań sprzyjających lepszej adaptacji dzieci  

w przedszkolu. Analiza realizacji programu wskaże dalsze kierunki pracy. 

  

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


