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Roczny plan pracy Przedszkola Publicznego 

w Zespole Szkół w Gromniku 

na rok szkolny 2018/2019 

 

Podstawa prawna: 

 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 ze 

zm.), 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze 

zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie 

nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 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 2017 r. poz. 1646), 

 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), 

 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. 2018/19: 

1. Kształtowanie postaw dzieci: postaw szacunku do ojczyzny, symboli narodowych, do 

przeszłości i historii swojego kraju. 

 

Sposób realizacji zadania Termin realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

 

1. Zgromadzenie literatury, filmów, zdjęć                           

i prezentacji pokazujących historię Polski i wzory 

postaw Polaków.  

2. Zorganizowanie w salach kącika patriotycznego  

z wykorzystaniem elementów sztuki ludowej                       

i wytworów dzieci. Wzbogacenie go o albumy, 

książki o tematyce patriotycznej. 

3. Pogadanka na temat odzyskania niepodległości 

przez Polskę – zaproszenie nauczyciela historii. 

4. Uczestnictwo w Narodowym Święcie 

Niepodległości   

5. Włączanie rodziców w realizację zadań 

związanych z 100-leciem odzyskania 

Niepodległości. 

1. 6. Patroni ulic – odkrywanie postaci związanych                  

z odzyskaniem niepodległości. 

2. 7. Otoczenie opieką miejsc pamięci. 

8. Nauka polskich tańców, przyśpiewek i zabaw 

tanecznych z różnych regionów /krakowiak, 

polonez/ 

9.Wystawa prac dzieci „Piękna nasza Ojczyzna”                

 

Cały rok 

 

 

XI-V 

 

 

 

XI 

 

XI 

 

X-XI 

 

 

X-V 

 

X-V 

 

zgodnie                       

z rozkładem 

materiału 

XI 

Wszystkie n-lki 

 

 

Wszystkie n-lki 

 

 

 

Ewa Wajda 

 

Wszystkie n-lki 

 

Wszystkie n-lki 

 

 

n-lki grup 5-6l. 

 

n-lki grup 5-6l. 

 

Wszystkie n-lki 

 

 

Wszystkie n-lki 

 

 

 



2.  Uczenie się szacunku do pracy zawodowej swoich rodziców oraz zawodów 

użyteczności publicznej. 

 

 

Sposób realizacji zadania 

Termin realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

1.Zapoznanie dzieci z różnymi zawodami 

wykonywanymi przez ludzi dawniej i współcześnie. 

zgodnie                             

z rozkładem 

materiału  

wszystkie 

nauczycielki 

2.Odwiedzanie różnych zakładów pracy                                      

w najbliższym otoczeniu i przyglądanie się pracy 

ludzi, poznawanie jej celowości, narzędzi 

potrzebnych do jej wykonywania: sklep, poczta, 

biblioteka, szkoła, stacja PKP, ośrodek zdrowia, plac 

budowy, fryzjer, rolnik 

3.Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli 

różnych zawodów na spotkania z dziećmi: policjant, 

pielęgniarka, fotograf itp. 

4.Przyglądanie się pracy poszczególnych 

pracowników przedszkola, dostrzeganie jej 

celowości. 

5.Planowanie przez dzieci własnej przyszłości 

zawodowej.                                                     

6.Zbieranie różnych gadżetów związanych                           

z zawodami i umieszczanie ich w kącikach 

tematycznych zgodnie z przerabianą tematyką 

zgodnie                            

z rozkładem 

materiału 

 

 

zgodnie                            

z rozkładem 

materiału 

cały rok 

 

zgodnie                            

z rozkładem 

materiału  

wszystkie 

nauczycielki 

 

 

 

 

 

wszystkie 

nauczycielki 

 

wszystkie 

nauczycielki 

 

wszystkie 

nauczycielki 

 

 

3. Realizacja działań na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, zwłaszcza w zakresie 

czytania i pisania 

 

Sposób realizacji zdania Termin realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

1.Organizowanie zajęć przygotowujących do 

nabywania sprawności w czytaniu i pisaniu,                        

z wykorzystaniem technologii komputerowej                          

i sprzętu komputerowego np. zabawy ortofoniczne, 

zabawy słowne, teatralne, grafomotoryczne. 

2.Zorganizowanie w salach kącików zainteresowań 

– stałe kąciki  np.: czytelniczy, konstrukcyjny, 

teatralny, plastyczny, przyrodniczy, komputerowy.   

3.Zorganizowanie w salach kącików czasowych 

cały rok 

 

 

 

 

 

cały rok 

wszystkie 

nauczycielki 

 

 

 

 

wszystkie 

nauczycielki 

 

n-lki 5-6 l. 



rozwijających kreatywność. 

4.Udział dzieci w konkursach rozwijających 

aktywność twórczą, organizowanych na terenie 

przedszkola i poza nim. 

5.Eksponowanie prac dzieci na terenie placówki                   

i poza nią. 

 

 

 

zgodnie                            

z rozkładem 

materiału 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

wszystkie 

nauczycielki 

 

 

 

 

 

 

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 2018/2019 

Termin Zadanie 

3 września 2018 r. 

12 września 2018  

Rozpoczęcie roku szkolnego 

Zebranie ogólne z rodzicami 

20 września 2018 r. Dzień Przedszkolaka 

21 września 2018 r. Akcja „Sprzątania świata” 

01 października 2018 r. Dzień Chłopaka 

14 października 2018 r. Dzień Edukacji Narodowej 

1 listopada 2018 r. Wszystkich Świętych 

08 listopada 2018 r. Narodowe Święto Niepodległości 



23 listopada 2018 r. Dzień Pluszowego Misia 

30 listopada 2018 r.  Andrzejki 

6 grudnia 2018 r. Mikołajki  

20grudnia 2017 r. Wigilia przedszkolna 

6 stycznia 2019 r. Dzień ustawowo wolny od pracy (Trzech Króli) 

14 stycznia 2019 r. Bal karnawałowy 

30-31 stycznia 2019 r. Uroczystości związane z Dniem Babci i Dziadka 

14-27 stycznia 2018 r.  Ferie zimowe 

14 lutego 2019 r. Walentynki 

8 marca 2019 r. Uroczystości związane z Dniem Kobiet 

21 marca 2019 r. Pierwszy dzień wiosny 

11 kwietnia 2019 r. Zebrania z rodzicami 

2 maja 2019 r. Święto Flagi  

23-24 maja 2019 r. Uroczystości związane z Dniem Matki i Dniem Ojca 

31 maja 2019 r. Uroczystości związane z Dniem Dziecka 

 

 

II. Zestaw programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji 

roku szkolnym 2018/2019 

 

 Program wychowania przedszkolnego – „Wokół  przedszkola” – Małgorzata 

Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba – Żabińska wyd. MAC 

 Program nauczania języka angielskiego „Multisensoryczna nauka języka 

angielskiego w przedszkolu” – program autorstwa Ewy Wodzickiej-Dondziłło 

 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 

Dzień Przedszkolaka Wrzesień 2018 

Dzień Pluszowego Misia  Listopad 2018 

Andrzejki Listopad 2018 

Mikołajki Grudzień  2018 

Wigilia Grudzień  2018 



Dzień Babci i Dziadka Styczeń 2019 

Bal karnawałowy Styczeń 2019 

Święto Wiosny Marzec 2019 

Dzień Matki i Ojca Maj 2019 

Dzień Dziecka  Czerwiec 2019 

Pożegnanie sześciolatków Czerwiec 2019 

 

IV. Plan współpracy z rodzicami  

Zadania Formy realizacji 

Planowanie rozwoju 

przedszkola 

 zapoznanie rodziców ze statutem przedszkola i innymi 

dokumentami, 

 bieżące informowanie rodziców o planach 

wychowawczo-dydaktycznych 

Wspieranie mechanizmów 

uczenia się dziecka – 

stymulowanie wyobraźni, 

zachęcanie do rozwiązywania 

problemów, kształtowanie 

nawyków samodzielnego 

wykonywania czynności, 

zwłaszcza czynności 

samoobsługowych, rozwijanie 

kreatywności, 

 Zapoznanie rodziców z podstawą programową – 

omówienie zadań przedszkola oraz spodziewanych 

efektów rozwojowych uzyskanych przez dziecko na 

zakończenie edukacji przedszkolnej, 

 wykaz programów wychowania przedszkolnego 

dopuszczonych do użytku, 

 organizowanie działań wynikających z założeń 

podstawy programowej i realizowanych programów 

wychowania przedszkolnego, z naciskiem na 

poznawanie zawodów swoich rodziców, oraz rozwijanie 

kompetencji cyfrowych dziecka, 

 kształtowanie postaw dzieci związanych z szacunkiem 

do innych, do swojego regionu i  kraju, 

 wzmacnianie właściwych zachowań poprzez stosowanie 

akceptowanego przez społeczność przedszkolną 

systemu nagród i kar, 

 praca indywidualna i zespołowa z dziećmi 

wymagającymi wsparcia – przedstawienie celów pracy 

indywidualnej i grupowej z dzieckiem, 

 włączanie rodziców w realizacje zadań związanych ze 

100-leciem Niepodległości 

 pomoc rodziców w organizowaniu imprez, uroczystości 

  włączanie rodziców do udziału w konkursach 

organizowanych dla dzieci, 

 przekazanie rodzicom informacji o gotowości do 

podjęcia nauki w szkole, 

 prezentacja ważnych informacji na tablicy ogłoszeń dla 



rodziców. 

Organizacja pomocy 

psychologiczno- 

-pedagogicznej dla dzieci i 

rodziców 

 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, 

 rozmowy z rodzicami na temat ich obaw, obserwacji, 

niepokojących zachowań dzieci 

Rozwijanie kreatywności oraz 

wrażliwości estetycznej 

dziecka także w odniesieniu do 

wartości tkwiących w sztuce i 

w naturze, wyrażanie piękna, 

estetyki ruchu i zachowania we 

własnej działalności, nie tylko 

artystycznej  

 organizacja spotkań z artystami – np. aktorami, 

malarzami organizowanie zabaw pantomimicznych, 

teatralnych, plastycznych zabawy rytmiczno-taneczne, 

 zabawy i zajęcia rozwijające samodzielność                                

w wykonywaniu codziennych czynności 

samoobsługowych, 

 rozwijanie wrażliwości estetycznej i emocjonalnej 

dziecka na potrzeby otoczenia 

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 

 

Nauczycielki grup 

 

Budynek 



wewnątrz (sale lekcyjne, 

świetlica, szatnia, sala 

gimnastyczna, stołówka) 

 Wizyta w bibliotece szkolnej 

przedszkolnych, 

wyznaczona 

nauczycielka ze szkoły, 

bibliotekarka 

szkolny 

 

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 

2018 

 

Organizacja roku szkolnego 2018/19, przedstawienie planu 

rocznego, przypomnienie obowiązków n-la  i przepisów bhp, 

przydział czynności dodatkowych, powołanie zespołu ds. ewaluacji  

i metodycznego, harmonogram pracy nauczycieli 

 

2. 

 

Październik 

2018 

 

Przedstawienie i omówienie wstępnej diagnozy gotowości szkolnej 

.Omówienie obserwacji wstępnej w poszczególnych grupach. 

Podsumowanie okresu adaptacyjnego. 

 

3. 

 

Styczeń/ 

2019 

 

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 

2019 

 

Podsumowanie pracy wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczej                   

w roku szkolnym 2018/19. 

 

             

                 

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 Barbara Kubicz 

3 Korytarz – dekoracje,   Renata Pypeć 



4 Informacje, ogłoszenia dla rodziców Aneta Burnat  

5 Protokolant Beata Matuszewska  

Zajęcia dodatkowe bezpłatne i pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

1. Religia Barbara Kierońska  

2. Język angielski Monika Kierońska 

2. Terapia logopedyczna Marta Kazanowska – Reczkowska  

3. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne 
B.Matuszewska, A. Kwiek, R. Pypeć, 

M. Górska  

 

 

 

 

IX. Zespoły zadaniowe nauczycieli: 

  

Lp. Zespół Skład zespołu 

1. ds. wychowania Beata Matuszewska, Aneta Burnat 

2. ds. edukacji Barbara Kubicz, Aneta Burnat 

3. ds. ewaluacji Alicja Kwiek, Małgorzata Górska, 

4. ds. promocji Renata Pypeć, Barbara Kubicz 

5. 
ds. wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka 

Marta Kapałka, Wiesława Cudek, Sylwia Bajorek, 

Beata Matuszewska  

 

 

 

 

 

 


