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PODSTAWY PRAWNE 

 

 Statut Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach 

  Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2019/20 

  Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa ustalone na rok 2020/21 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 910) 

 Rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2017 r.  w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz. U. z 

2017r. poz. 1658)  

 Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek   

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1611)  

 Rozporządzenie MEN z dnia z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego (...)  (Dz. U. z 2017 poz. 356) 

 Rozporządzenie MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze 

zm.). 

 Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r.  w sprawie w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1578)  

  Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 

placówkach (Dz. U. z 2017, poz. 1591) 

 Rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu 

organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki 

(Dz. U.z 218, poz. 1055) 

 Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji 

publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 poz. 649 ze zm.) 

 

 

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021: 

 

1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego 

wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych. 

2. Wykorzystywanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod 

kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. 

3. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i 

respektowanie norm społecznych. 

 

Wnioski wynikające z pełnionego nadzoru w roku szkolnym 2019/2020: 

 

1. Przedszkole osiąga dobre wyniki w procesie kształcenia dzieci, o czym świadczą 

wyniki diagnozy gotowości szkolnej.  



2. Warunki i sposób realizacji podstawy programowej są spełnione; nauczyciele posiadają 

rozkłady materiału uławiające realizację podstawy programowej w sposób planowy; 

realizacja podstawy programowej nie budzi zastrzeżeń. 

3. Liczny udział dzieci w licznych konkursach, akcjach, projektach świadczy o wysokim 

poziomie zaangażowania w działania realizowane w ramach podstawy programowej. 

4. Działania wychowawcze, w tym wychowanie do wartości i wychowanie patriotyczne są 

realizowane systematycznie z Rocznym Planem Pracy. 

5. Dokumentacja w przedszkolu prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa, ustaleniami 

wewnętrznymi, prawidłowo i terminowo. Nauczyciele prawidłowo tworzą i realizują palny 

miesięczne, przestrzegają ramowego rozkładu dnia. 

6. W przedszkolu prowadzone są zajęcia otwarte, zajęcia koleżeńskie. 

7. Nauczyciele uzyskują wysokie efekty w pracy wychowawczej i profilaktycznej. 

Prowadzone są akcje, akademie, projekty, konsultacje, porady dla rodziców zwiększające 

skuteczność działań w tym zakresie. 

8. Realizowane są zalecenia poradni zawarte w orzeczeniach i opiniach, powołane są zespoły 

dla dzieci z orzeczeniami oraz zespoły ds. wczesnego wspomagania rozwoju 

9. Na terenie przedszkola sprawnie funkcjonuje pomoc psychologiczno – pedagogiczna w 

postaci zajęć logopedycznych, korekcyjno – kompensacyjnych oraz konsultacji z 

psychologiem. 

10. Nauczyciele podejmują różne formy doskonalenia zawodowego w odpowiedzi na 

potrzeby przedszkola oraz dzieci. 

11. Nauczyciele angażują rodziców w działania przedszkola oraz na bieżąco współpracują 

z rodzicami. 

12. Współpraca ze środowiskiem lokalnym pozwala kształtować aktywność społeczną 

dzieci oraz promować przedszkole w środowisku lokalnym. 

 

Rekomendacje do dalszej pracy w roku szkolnym 2020/2021 

1. Kontynuować realizacje zadań określonych w podstawie programowej, by umożliwić 

dzieciom pełny, wielokierunkowy rozwój adekwatny do ich potrzeb i możliwości. 

2. Kontynuować podjęte już działania promocyjne przedszkola, które okazały się skuteczne. 

3. W związku z pojawiającymi się problemami wychowawczymi w grupach, 

sygnalizowaniem przez rodziców trudności wychowawczych, wskazanym jest 

organizowanie warsztatów, pogadanek dla rodziców w celu zwiększenia ich kompetencji 

wychowawczych. 

 

 

 

 

 



 

 

I. WYKAZ PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W 

SULMIERZYCACH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 

NUMER programu w 

przedszkolnym 

zestawie programów 

nauczania zgodnie z 

potrzebami 

przedszkola  

Przedmiot  Tytuł programu 

 

Program nauczania 

opracowany przez…  

Nauczyciele 

realizujący program 

nauczania 

1-WP-20/21 Wychowanie 

przedszkolne 

Program 

wychowania 

przedszkolnego 

 

Wiesława Żaba – 

Żabińska, Wioletta 

Majewska, Renata 

Paździo 

 

Wydawnictwo MAC 

Klaudia Koch 

Beata Kolińska 

Katarzyna Rabenda 

Alicja Grabiec 

Małgorzata Brożyna 

– Koniowska 

Paulina Wielgan 

Małgorzata Świtała 

Sylwia Komur 

Ewa Grzybek 

Marlena Bała 

2-JA – 20/21 Program                            

j. angielskiego  

Czteropoziomowy 

kurs od trzylatka 

do sześciolatka „I 

love Boo” 

 

Ewa Wodzicka- 

Dondziłło 

 

Wydawnictwo 

MAC 

Klaudia Koch 

Artur Stankiewicz 

3-R-20/21 Program 

nauczania religii 

„Kocham dobrego 

Boga” 

 

Elżbieta Osewska , 

 ks. Józef Stali 

 

JEDNOŚĆ 

Longina Jackowska 

 

Programy pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną w dniu 30 czerwca 2020r. 

Uchwała Nr 18/2019/2020 

Materiały ćwiczeniowe dla dzieci 3,4,5,6 letnich rok szkolny 2020/2021 



1.Grupa dzieci 3- letnich  ODKRYWAM SIEBIE - ZŁOTA KOLEKCJA - Poziom A 

- Karty pracy cz. 1-2 

- Wyprawka plastyczna 

2.  Grupa dzieci 4 – letnich ODKRYWAM SIEBIE - ZŁOTA KOLEKCJA - Poziom A+ 

- Karty pracy cz. 1-2 

- Wyprawka plastyczna 

3. Grupa dzieci 5 – letnich ODKRYWAM SIEBIE - ZŁOTA KOLEKCJA - Poziom BB+ 

- Karty pracy cz. 1-4 

- Wyprawka plastyczna 

- Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia 

4. Grupa dzieci 6 – letnich ODKRYWAM SIEBIE - ZŁOTA KOLEKCJA - Poziom BB+ 

- Karty pracy cz. 1-4 

- Wyprawka plastyczna 

- Litery i liczby 

5. J. angielski 5 – latki I Love Boo "B": wyprawka, karty pracy, minikarty 

6. J. angielski 6 – latki I Love Boo "B+": wyprawka, karty pracy, minikarty 

7. Religia 5 – latki – podręcznik „Spotkania Dzieci Bożych” 

8. Religia 6 – latki – podręcznik „ Kocham Dobrego Boga” 

 

II. EDUKACJA, WYCHOWANIE, OPIEKA 

Cel 

 

 

Zadanie/sposób realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Tworzenie 

warunków do 

realizacji podstawy 

programowej i 

aktywności dzieci 

Przedstawienie przez 

nauczycieli programów 

planowanych do realizacji w 

roku szkolnym 2020/21 

Nauczyciele grup  

Ustalenie przedszkolnego 

zestawu programów na rok 

2020/21 zaopiniowanie przez 

Dyrektor do 01.09.2020 



RP 

Ustalenie ramowego 

rozkładu dnia na wniosek 

rady pedagogicznej – dla 

dzieci młodszych i starszych 

-  różnorodne formy 

aktywności 

Dyrektor do 01.09.2020  

Ustalenie obowiązującej 

dokumentacji nauczycieli i 

sposobu jej prowadzenia 

Dyrektor do 01.09.2020 

Organizacja przestrzeni 

edukacyjnej w salach z 

uwzględnieniem zaleceń do 

realizacji podstawy 

programowej 

Nauczyciele grup do 01.09.2020 

Organizacja wystaw 

tematycznych, kącików 

Nauczyciele grup Odpowiednio 

do tematu 

Organizacja 

procesów 

wspomagania 

rozwoju i edukacji 

dzieci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Planowanie i organizowanie 

procesu wspomagania 

rozwoju dziecka przez 

nauczycieli z 

wykorzystaniem przyjętych 

do realizacji programów 

Nauczyciele grup Przed realizacją 

tematu 

kompleksowego 

Analiza problemów, 

trudności edukacyjnych oraz 

sukcesów dzieci, ustalenie 

wniosków i sposobu 

realizacji 

Nauczyciele  Po I półroczu 

Po II półroczu 

Wspomaganie dzieci w 

doskonaleniu 

samodzielności, zaradności 

w sytuacjach dnia 

codziennego, rozwijanie 

uzdolnień i talentów, 

kształtowanie czynności 

intelektualnych niezbędnych 

w dalszej edukacji 

Nauczyciele  Przez cały rok 

Stwarzanie sytuacji 

edukacyjnych sprzyjających 

podejmowaniu przez dzieci 

różnorodnych działań 

twórczych (aktywność 

plastyczna, muzyczna, 

taneczna, teatralna) z 

wykorzystaniem 

aktywizujących metod i form 

pracy (arteterapia, drama, 

pedagogika zabawy, metoda 

aktywnego słuchania muzyki 

Batii Strauss i inne) 

Nauczyciele, 

specjaliści 

Przez cały rok 



Doskonalenie 

systemu 

wychowawczego 

przedszkola 

Kodeks przedszkolaka” – 

zawarcie kontraktów 

grupowych obejmujących 

normy i zasad zachowania i 

postępowania – 

eksponowanie ich w salach 

w formie graficznej 

Nauczyciele grup Wrzesień  

Zachęcenie rodziców do 

włączenia się w działania na 

rzecz przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa dzieci oraz 

kształtowania postaw i norm 

społecznych 

Nauczyciele grup Pierwsze 

zebranie z 

rodzicami 

Rozwijanie inteligencji 

emocjonalnej – 

przygotowanie dzieci do 

rozpoznawania, nazywania i 

rozumienia emocji własnych 

i innych, kształtowanie 

postaw empatycznych oraz 

umiejętności współżycia w 

grupie 

Nauczyciele  Cały rok 

Analiza bieżących 

problemów wychowawczych 

pojawiających się w 

poszczególnych grupach, 

omawianie ich na 

Nauczyciele Rok szkolny 6 

posiedzeniach Rady 

Pedagogicznej w celu 

ustalenia dalszych działań i 

profilaktyki 

Nauczyciele  Cały rok 

Realizowanie celów 

podstawy 

programowej w 

zakresie 

przygotowania 

dzieci do 

posługiwania się 

językiem obcym 

nowożytnym 

Stworzenie warunków 

umożliwiających dzieciom 

osłuchanie się z językiem 

angielskim w różnych 

sytuacjach życia 

codziennego 

Nauczyciele grup Wrzesień  

Włączanie do zajęć 

rymowanek, prostych 

wierszyków, piosenek oraz 

materiałów multimedialnych 

w języku angielskim 

Nauczyciele grup Pierwsze 

zebranie z 

rodzicami 

Organizowanie zabaw 

muzycznych, ruchowych, 

plastycznych, 

konstrukcyjnych i 

teatralnych. Nauka 

rymowanek, prostych 

wierszyków i piosenek 

Nauczyciele  Cały rok 



Organizowanie zajęć 

otwartych dla rodziców 

Nauczyciele  Cały rok 

W świecie wartości. 

Kształtowanie 

postaw akceptacji i 

tolerancji wobec 

siebie i innych.  

Respektowanie 

norm społecznych 

Wprowadzenie dzieci w 

świat wartości w oparciu o 

literaturę:  Szacunek, 

Uczciwość, 

Odpowiedzialność, Odwaga  

Samodyscyplina, 

Pokojowość, 

Sprawiedliwość,  Szczęście, 

optymizm,   Przyjaźń i 

miłość, Solidarność,  Piękno, 

Mądrość 

Nauczyciele grup Cały rok 

 

Założenie w grupach kącika 

z prawami i obowiązkami – 

Konwencja Praw Dziecka 

Nauczyciele grup X 2020 

Poprzez literaturę dziecięcą, 

bohaterów literackich 

wprowadzanie dzieci w świat 

wartości uniwersalnych 

(ocena postępowania 

bohaterów, utożsamianie się 

z ulubionymi bohaterami, 

naśladowania ich w różnych 

formach aktywności 

dziecięcej. 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok 

Wykorzystanie 

aktywizujących metod w 

kształtowaniu postaw 

tolerancji i akceptacji siebie 

oraz innych 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok 

Systematyczne i planowe 

organizowanie zajęć i zabaw 

uczących dzieci radzenia 

sobie w nowych lub 

trudnych sytuacjach oraz 

wyrażania pozytywnych 

emocji 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok 

Realizowanie cyklu zabaw 

przeciw agresji - 

wspomaganie rozwoju 

emocjonalnego i 

społecznego dzieci 

Nauczyciele grup Cały rok 

Stwarzanie serdecznego 

klimatu w grupie 

sprzyjającego okazywaniu 

troskliwości 

i zainteresowania 

kolegą/koleżanką z grupy: 

Nauczyciele grup Cały rok 



zorganizowanie kącika 

urodzinowego dla dzieci, 

organizacja urodzin dziecka 

w grupie, utrzymywanie 

kontaktu z nieobecnym 

chorym dzieckiem itp. 

Podejmowanie z dziećmi 

działań na rzecz grupy i 

przedszkola oraz prac 

społeczno -użytecznych. 

Systematyczna realizacja 

dyżurów – ustalenie wykazu 

dyżurów i obowiązków 

dyżurnych w 

poszczególnych grupach 

Nauczyciele grup Cały rok 

Tworzenie form teatralnych 

„Savoir vivre - dobre 

maniery przedszkolaka” 

Nauczyciele 

starszych grup 

II semestr 

Analiza bieżących 

problemów wychowawczych 

pojawiających się w 

poszczególnych grupach, 

przekazanie  informacji na 

posiedzeniu rady 

pedagogicznej   w celu 

ustalenia działań i 

profilaktyki 

Nauczyciele grup Styczeń 

czerwiec 

Udział w akcjach 

charytatywnych 

Nauczyciele grup Cały rok 

„Niepełnosprawny nie 

znaczy gorszy” – 

kształtowanie postawy 

tolerancji i akceptacji w 

stosunku do osób 

niepełnosprawnych. Dzień 

Kolorowej Skarpetki (Dzień 

Dzieci z Zespołem Downa), 

Światowy Dzień 

Świadomości Autyzmu. 

Nauczyciele grup Cały rok 

Organizacja konkursu, quizu 

wiedzy na temat „Savoir 

vivre – dobre maniery 

przedszkolaka” 

Wychowawcy grup 

starszych 

II semestr 

Poprzez literaturę  dziecięcą 

podejmowanie działań 

mających na celu 

zapobieganie atakom 

przemocy i eliminowanie 

agresji słownej i fizycznej 

wśród dzieci. Dostarczanie  

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok 



właściwych wzorów 

zachowania się dzieci wobec 

siebie w określonych 

sytuacjach przedszkolnych. 

Kształtowanie 

postaw wobec 

zdrowego stylu 

życia i kultury 

proekologicznej.  

Podejmowanie 

działań na rzecz 

ochrony przyrody i 

dbania o zdrowie 

własne i innych. 

Bezpieczeństwo 

moje i innych. 

 

Zachęcanie dzieci i ich 

rodziców do prawidłowego i 

zdrowego odżywiania 

poprzez propagowanie 

żywności ekologicznej. 

Spotkania  z osobami 

zajmującymi się zdrowym 

odżywianiem – prelekcje, 

pokazy, prezentacje, 

degustacja zdrowej 

żywności. Propagowanie 

hasła „Jedzmy zdrowiej – 

żyjmy dłużej”. 

 

Wszyscy 

nauczyciele  

Cały rok 

Opracowanie sposobów 

oddziaływania 

prozdrowotnego i 

proekologicznego – 

prowadzenie stałego kącika 

dla rodziców, redagowanie 

gazetek o tematyce 

zdrowotnej i ekologicznej. 

Uwzględnienie kącików 

tematycznych w związku z 

pandemią COVID – 19 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok 

Higiena osobista, otoczenia 

raz zapobieganie chorobom: 

przestrzeganie 

systematycznego wietrzenia 

pomieszczeń, zwracanie 

uwagi na używanie 

przedmiotów takich jak: 

ręcznik, grzebień, chusteczki, 

rozumienie mycia rąk po 

wyjściu z toalety , przed 

posiłkami, po spacerze . 

Przestrzeganie zasad higieny 

w związku z pandemią. 

Zapoznanie się z instrukcją 

mycia rąk 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok 

Poznawanie poprzez 

literaturę i ilustracje 

zagrożeń i niebezpieczeństw 

grożących przyrodzie ze 

strony człowieka. 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok 



Dostarczanie właściwych 

wzorów zachowań człowieka 

w przyrodzie, wyzwalanie 

potrzeby działania na rzecz 

ochrony przyrody i dbania o 

zdrowie 

Teoretyczne poznawanie 

oraz kształtowanie nawyków 

prozdrowotnych i 

proekologicznych w 

środowisku rodzinnym i 

przedszkolnym: 

segregowanie odpadów, 

szkodliwość palenia, 

oszczędzanie wody i energii, 

dbanie o czystość osobistą, 

ubieranie się w zależności od 

pory roku, spożywanie 

zdrowych pokarmów, częste 

przebywanie na świeżym 

powietrzu itp. 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok 

Nawiązanie współpracy z 

Związkiem Pszczelarzy w 

Sulmierzycach. Zajęcia na 

temat pożyteczności pszczół 

w przyrodzie i życiu 

człowieka 

Wszyscy 

nauczyciele 

X 2020 

Czuwanie nad 

bezpieczeństwem dzieci w 

przedszkolu i poza nim: w 

ogrodzie przedszkolnym, na 

spacerach, wycieczkach. 

Przestrzeganie przepisów 

BHP i P. Poż. oraz 

przepisów ruchu drogowego 

Nauczyciele grup Cały rok 

Jestem bezpieczny w 

przedszkolu, w domu, na ulicy” 

– spotkania w przedszkolu z 

policjantem, strażakiem. 

Nauczyciele grup IX 2020 

Bezpieczna zabawa w 

przedszkolu: Codzienna 

realizacja zabaw 

ruchowych.  Zasady 

bezpiecznej wspólnej 

zabawy. Kontrolowanie 

zabawek i sprzętu pod 

kątem bezpiecznej zabawy. 

Nauczyciele grup Cały rok 



Stosowanie się do 

regulaminów 

obowiązujących w 

placówce.  

Przeglądy techniczne stanu 

budynki przedszkola i 

placu zabaw. 

Dyrektor VIII 2020 

I 2021 

  Bezpieczne zachowania w 

domu: poznanie zasad 

bezpieczeństwa w kontekście 

z różnorodnymi zagrożeniami 

w codziennym życiu. 

Nauczyciele grup Cały rok 

 Bezpieczeństwo na drodze: 

-Praktyczne nauka 

przechodzenia przez jezdnię, 

poruszanie się po chodniku, 

poboczu.  

-Poznanie wpływu 

warunków atmosferycznych, 

pór roku na bezpieczeństwo 

na drodze.  

-Poznanie znaczenia 

sygnalizacji i symboliki 

wybranych znaków 

drogowych.  

-Praktyczna nauka numerów 

alarmowych (symulacja).  

Nauczyciele grup Cały rok 

Zapoznanie rodziców w 

procedurami bezpieczeństwa 

oraz procedurami w związku 

z COVID – 19 

Nauczyciele grup Pierwsze 

spotkanie z 

rodzicami 

Rozwijanie 

samodzielności 

dzieci 

Adaptacja dzieci w 

przedszkolu. Organizowanie 

warunków sprzyjających 

bezstresowej adaptacji dzieci 

przyjętych do przedszkola . 

Wszyscy 

pracownicy 

Cały rok 

Organizowanie warunków 

działalności przedszkola 

pozwalających na 

zapewnienie poczucia 

bezpieczeństwa i akceptacji 

przedszkola przez dzieci. 

Wszyscy 

pracownicy 

Cały rok 

 Rozwijanie umiejętności 

samoobsługowych jako 

warunek samodzielności: 

- Nauka mycia i wycierania 

rąk 

-  Nauka ubierania i 

Nauczyciele grup Cały rok 



zdejmowania butów 

- Nauka ubierania i 

zdejmowania bluzek, getrów, 

itp. 

-  Nauka zakładania i 

zapinania kurtki 

-  Nauka posługiwania się 

nożem i widelcem 

-  Inne  
 

Tworzenie sytuacji 

sprzyjających 

samodzielności: 

- Samodzielny dobór 

materiałów do wykonania 

zdania np. plastycznego 

 

Nauczyciele grup Cały rok 

Ustalenie dyżurów, 

obowiązków dyżurnego, 

sposobu wprowadzania  

i czasu trwania dyżuru w 

poszczególnych grupach 

oraz oznaczeń 

Nauczyciele grup Cały rok 

Prace użyteczne, w tym na 

rzecz najbliższego otoczenia: 

-  Systematyczne 

porządkowanie sali, 

kompletowanie gier, 

klocków, układanie na 

półkach, itp. 

Nauczyciele grup Cały rok 

Rozwijanie 

kreatywności 

dziecka, 

inspirowanie dzieci 

do poszukiwania 

nowych form 

zabawy 

Systematyczne prowadzenie 

zabaw twórczych, 

podejmowanie różnorodnych 

form działania 

(indywidualnych i z całą 

grupą) z wykorzystaniem 

dramy, pedagogiki zabawy i 

innych 

Nauczyciele grup Cały rok 

Motywowanie dzieci do 

samodzielnego poszukiwania 

atrakcyjnych form 

aktywnego spędzania czasu 

w atrakcyjny sposób przy 

jednoczesnym wdrażaniu do 

poszanowania mienia 

przedszkola (sprzętów, 

zabawek) 

Nauczyciele grup Cały rok 

Inspirowanie dzieci do 

zabaw twórczych z udziałem 

Nauczyciele grup Cały rok 



i bez udziału nauczyciela – 

realizacja zadań 

dostosowanych do 

indywidualnych potrzeb i 

możliwości dziecka 

Twórcza organizacja 

przestrzeni – stworzenie 

dzieciom warunków do 

rozwoju kreatywności, 

zapewnienie ciekawych 

pomocy, rekwizytów, 

przedmiotów codziennego 

użytku 

Nauczyciele grup Cały rok 

Organizacja kącików 

rozwijających samodzielność 

i kreatywność dziecka:  

• plastycznego,  

• konstrukcyjnego,  

• przygotowującego do nauki 

pisania liter – 

grafomotorycznego,  

• czasowych – związanych z 

zawodami wykonywanymi 

przez rodziców 

Nauczyciele grup Cały rok 

Stwarzanie okazji do 

wyrażania przez dzieci 

swoich przeżyć, nastrojów, 

uczuć poprzez kontakt z 

muzyką (słuchanie, 

improwizowanie, tworzenie 

muzyki) 

Nauczyciele grup Cały rok 

Angażowanie wszystkich 

zmysłów dziecka do 

działania podczas zabaw 

ruchowych i manualnych. 

Nauczyciele grup Cały rok 

Zachęcanie do 

obserwowania, wyciągania 

wniosków  

z przeprowadzonych 

eksperymentów, 

doświadczeń 

Nauczyciele grup Cały rok 

Stymulowanie dzieci do 

podejmowania prób 

układania opowiadań 

twórczych, prowadzenia 

rozmów, dialogów 

Nauczyciele grup Cały rok 



Aktywizowanie dzieci do 

podejmowania twórczych 

działań teatralnych (zabawa 

w teatr 

Nauczyciele grup Cały rok 

Rozwijanie wyobraźni, 

twórczej postawy oraz 

ekspresji plastycznej dziecka 

poprzez wykonywanie prac 

plastycznych różnymi, 

nowymi technikami, 

wyrabianie swobody w 

świadomym operowaniu 

środkami wyrazu 

plastycznego. 

Nauczyciele grup Cały rok 

Wykorzystywanie w 

procesach 

edukacyjnych 

narzędzi i zasobów 

cyfrowych. 

Bezpieczne 

korzystanie z 

technologii 

cyfrowych. 

Wykorzystywanie podczas 

zajęć dydaktycznych oraz 

wychowawczo-

opiekuńczych elementów 

kodowania z 

wykorzystaniem zabawek, 

tablicy multimedialnej, 

pomocy dydaktycznych. 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok 

Wykorzystywanie podczas 

zajęć platform edukacyjnych, 

prezentacji, multimedialnych 

programów edukacyjnych 

Wszyscy 

nauczyciele  

Cały rok 

Realizowanie zajęć na temat 

bezpiecznego korzystania z 

sieci dostępnych na 

platformie Dziecko w sieci 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały  rok 

Zorganizowanie Dnia 

Bezpiecznego Internetu 

Odpowiedzialni 

nauczyciele 

II 2021 

Organizowanie działań 

podnoszących kompetencje 

wychowawcze rodziców w 

obszarze zagrożeń dla dzieci 

w sieci 

Nauczyciele, 

specjaliści 

Spotkania 

grupowe z 

rodzicami w 

trakcie roku 

szkolnego 

 

II.WSPOMAGANIE INDYWIDUALNEGO ROZWOJU DZIECKA 

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE 

Cel Zadanie/sposób realizacji Osoby Termin 



 

 

odpowiedzialne realizacji 

Zapewnienie 

wysokiej jakości 

kształcenia oraz 

wsparcia 

psychologiczno – 

pedagogicznego 

wszystkim uczniom 

z uwzględnieniem 

zróżnicowania ich 

potrzeb 

rozwojowych i 

edukacyjnych. 

 

Prowadzenie obserwacji 

pedagogicznych wg 

przyjętych narzędzi : 

Obserwacje wstępne – 

ustalenie wniosków do 

indywidualizacji  

i wpisanie do 

indywidualnych arkuszy 

obserwacji 

 Obserwacje końcowe – 

analiza ilościowo-

jakościowa w odniesieniu do 

dziecka i grupy 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

Do 20.10.2020 

  

Do 20.04.2021 

 

 Ustalenie listy dzieci, które 

powinny być objęte pomocą 

psychologiczno-

pedagogiczną i przekazanie 

informacji dyrektorowi: 

-W toku bieżącej pracy 

- W formach pomocy p-p – 

terapia logopedyczna, zajęcia 

korekcyjno-kompensacyjne,  

 

Wszyscy 

nauczyciele 

do 31.09 lub 

niezwłocznie 

po ustaleniu 

takiej 

konieczności 

 Indywidualizacja 

oddziaływań podczas zajęć 

dydaktycznych i sytuacji 

edukacyjnych odpowiednio 

do potrzeb i możliwości 

dzieci 

Nauczyciele grup Od momentu 
stwierdzenia 
indywidualnych 
potrzeb  
i możliwości 

 Powołanie zespołów pomocy 

p-p dla dzieci z orzeczeniami 

o potrzebie kształcenia 

specjalnego 

Dyrektor Niezwłocznie 

po otrzymaniu 

orzeczenia 

 Dokonanie 

wielospecjalistycznej oceny 

funkcjonowania dzieci z 

orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego 

zespół pomocy p-p Po otrzymaniu 

orzeczenia 

 Opracowanie IPET-ów dla 

dzieci z orzeczeniami o 

potrzebie kształcenia 

specjalnego 

Zespoły pomocy p-

p 

do 31.09 lub 30 

dni od 

powołania  

zespołu 

 Realizacja form pomocy p-p 

i zajęć rewalidacyjnych – 

dokumentowanie w 

odrębnych dziennikach 

Specjaliści Od dnia 

powołania 

zespołów p-p 

 Analiza gotowości szkolnej Nauczyciele grup Do 20.04.2021 



6-cio letnich 

 Przygotowanie informacji o 

gotowości szkolnej i 

przekazanie jej rodzicom 

Nauczyciele grup 

6-cio letnich 

Do 30.04.2021 

 Opracowanie zestawienia 

zbiorczego ilościowo-

jakościowego wyników 

badania gotowości szkolnej – 

przekazanie dyrektorowi 

Nauczyciele grup 

6-cio letnich 

Do 31.05.2021 

 Ocena efektywności 

realizowanych form pomocy 

p-p (zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne, terapia 

logopedyczna, inne)   

Specjaliści 

prowadzący zajęcia 

Po każdym 

półroczu 

 W przypadku dzieci z 

orzeczeniami do kształcenia 

specjalnego - 

wielospecjalistyczna ocena 

funkcjonowania dziecka 

Powołane zespoły  Po II półroczu 

 Prowadzenie odrębnych 

teczek dla dzieci objętych 

formami pomocy p-p   

Specjaliści  Od dnia 

objęcia pomocą 

p-p 

 Rozwój zainteresowań 
dzieci poprzez realizacje np. 

zajęć: zajęcia rytmiczno – 

tanecznych,  zajęć 

muzycznych, rozwijanie 

zainteresowań czytelniczych 

dzieci – DKK. 

 

Nauczyciele  Od X 2019 

 

 

III. TRADYCJE I FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU 

1. Organizacja wydarzeń przedszkolnych, tradycje 

Zadanie Osoby odpowiedzialne 

 

Termin realizacji 

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka Alicja Grabiec 

Katarzyna Rabenda 

 

Wrzesień 2020 

Bezpieczny Przedszkolak -Spotkanie z 

policjantami z Wydziału Ruchu 

Drogowego Powiatowej Komendy  Policji 

w Pajęcznie - pogadanka na temat 

bezpiecznego zachowania w ruchu 

drogowym. 

Sylwia Komur 

 

 

 

 

Dyrektor 

Wrzesień 2020 

 

 

 

 

Wrzesień 2020 



Próbna ewakuacja 

Dzień latawca – puszczanie wykonanych 

przez dzieci latawców, zabawy 

integracyjne na placu 

Nauczyciele grup Wrzesień 2020 

,,No i kropka”- międzynarodowy dzień 

kropki. 

Nauczyciele grup Wrzesień 2020 

Dzień chłopaka Nauczyciele grup Wrzesień 2020 

Pasowanie na Przedszkolaka 

 

Klaudia Koch  

Beata Kolińska 

Październik 2020 

Dzień Ziemniaka 

 

Małgorzata Świtała Ewa 

Krupska 

Październik 2020 

Dzień Edukacji Narodowej Ewa Grzybek 

Marlena Bała 

Październik 2020 

Dzień miodu -Dzień Pluszowego Misia Paulina Wielgan 

Małgorzata – Brożyna - 

Koniowska 

 

XI 2020 

Dzień Praw Dziecka/ Światowy Dzień 

Życzliwości 

Ewelina Przybylska 

Sylwia Komur 

XI 2020 

Przegląd tańców narodowych i ludowych 

„Przedszkolaki Ojczyźnie” – uroczystość z 

okazji  odzyskania przez Polskę 

Niepodległości  

 

Małgorzata Świtała 

Beata Kolińska 

Artur Stankiewicz 

XI 2020 

Międzynarodowy Dzień Bajek Nauczyciele grup XI 2020 

Zabawy andrzejkowe Nauczyciele grup XI 2020 

Mikołajki Nauczyciele grup XII 2020 

Spotkanie opłatkowe/ Jasełka Ewa Grzybek 

Marlena Bała 

Sylwia Komur 

XII 2020 

Bal Karnawałowy Nauczyciele grup I 2021 

Dzień Babci i Dziadka Nauczyciele grup I 2021 

Dzień Bezpiecznego Internetu Sylwia Komur 

Ewelina Przybylska 

 

II 2021 

Walentynki – robimy kartki dla 

wszystkich 

Nauczyciele grup II 2021 

Dzień wiosny Nauczyciele grup III 2021 

Kobietki małe i duże – dzień kobiet Nauczyciele grup III 2021 

Światowy Dzień Zespołu Downa – Nauczyciele grup III 2021 



kolorowe skarpety 

Światowy Dzień Ziemi Paulina Wielgan 

Małgorzata Brożyna – 

Koniowska 

IV 2021 

Spartakiada Artur Stankiewicz 

Alicja Grabiec 

Katarzyna Rabenda 

Ewelina Przybylska 

V 2021 

Dzień Rodziny Nauczyciele grup V2021 

Hello, how are you? – dzień z językiem 

angielskim 

Artur Stankiewicz 

Klaudia Koch 

II semestr 2021 

Dzień Dziecka Nauczyciele grup VI 2021 

Pożegnanie przedszkola Małgorzata Świtała 

Sylwia Komur 

Klaudia Koch 

Ewa Grzybek 

Marlena Bała 

VI 2021 

 

*w związku z pandemią COVID-19 większość uroczystości będzie miała charakter grupowy, 

jeżeli zmienią się wytyczne GIS wówczas będą mogły mieć szerszy charakter. W związku z 

tym jeżeli uroczystość będzie miała charakter grupowy odpowiedzialni są za nią 

wychowawcy grup 

2. Konkursy, quizy, zawody 

Zadanie Osoby odpowiedzialne 

 

Termin realizacji 

Cuda z ziemniaka Alicja Grabiec 

Paulina Wielgan 

X 2020 

Przedszkole i Przedszkolak w przyszłości  Małgorzata Brożyna - 

Koniowska 

Katarzyna Rabenda 

XI 2020 

Anglia oczami dziecka – symbole Anglii Artur Stankiewicz 

Klaudia Koch 

I semestr 2020 

Konkurs na stroik Bożonarodzeniowy Marlena Podwysocka 

Ewa Krupska 

XII 2020 

Konkurs Literacko-Plastyczny ”Piszę, 

Ilustruję i Wydaję – Moja Książka i 

pomysł na bajkę z morałem” 

Ewa Grzybek 

Ewelina Przybylska 

I semestr 2020 

Quiz wiedzy „Savoir vivre na co dzień” Beata Kolińska 

Sylwia Komur 

 

II semestr 2021 

https://konkursydladzieci.eu/zobacz/i-ogolnopolski-konkurs-literacko-plastyczny-pisze-ilustruje-i-wydaje-moja-ksiazka-w-drodze-do-nobla/
https://konkursydladzieci.eu/zobacz/i-ogolnopolski-konkurs-literacko-plastyczny-pisze-ilustruje-i-wydaje-moja-ksiazka-w-drodze-do-nobla/
https://konkursydladzieci.eu/zobacz/i-ogolnopolski-konkurs-literacko-plastyczny-pisze-ilustruje-i-wydaje-moja-ksiazka-w-drodze-do-nobla/


Konkurs logopedyczny Ewelina Przybylska II semestr 2021 

Gmina Sulmierzyce – moja mała ojczyzna 

– konkurs fotograficzny 

Klaudia Koch 

 

II semestr 2021 

Konkurs rodzinna palma wielkanocna Marlena Bała 

Małgorzata Świtała 

IV 2021 

Spartakiada Artur Stankiewicz 

Małgorzata Brożyna 

Koniowska 

Paulina Wielgan 

Alicja Grabiec 

V 2021 

 

2. Promocja przedszkola i system obiegu informacji 

 

Zadanie Osoby odpowiedzialne 

 

Termin realizacji 

Zbieranie ofert, przekazywanie informacji 

do grup i organizacja udziału w 

konkursach, przeglądach  organizowanych  

na  zewnątrz - wg ofert 

 

Nauczyciele grup Według ofert 

Informacje o działalności przedszkola w 

prasie lokalnej 

Nauczyciele grup Cały rok 

Prowadzenie grupowych tablic 

informacyjnych dla rodziców: 

- Ogłoszenia bieżące 

-  Sukcesy przedszkola 

-  Informacja o zadaniach realizowanych w 

przedszkolu -Wiersz, piosenka 

Nauczyciele grup Cały rok 

Aktualizacja  strony internetowej Małgorzata Brożyna – 

Koniowska 

Cały rok 

 

3. Wycieczki 

Zadanie Osoby odpowiedzialne 

 

Termin realizacji 

Spacery i wycieczki w obrębie 

miejscowości: łąka, las, sklep 

Wszyscy nauczyciele Według potrzeb 

Wycieczka do Teatru Częstochowa - 

spektakl 

Ewa Grzybek 

Katarzyna Rabenda 

II semestr 2021 

Wycieczka do ZOO – Łódź Małgorzata Brożyna -

Koniowska 

II semestr 2021 



Marlena Bala 

 

*z racji pandemii będą ograniczone wycieczki, które odbywają się w zamkniętych 

pomieszczeniach, w II semestrze planowane będą wycieczki na otwartych przestrzeniach 

4. Działania na rzecz środowiska społecznego 

Zadanie Osoby odpowiedzialne 

 

Termin realizacji 

Udział w akcji charytatywnej „Zbieranie 

zakrętek dla Franusia” 

Wszyscy nauczyciele Cały rok 

Udział w akcji „Marzycielska Poczta” Wszyscy nauczyciele XII 2020 

Udział w lokalnych akcjach 

charytatywnych  

Wszyscy nauczyciele Cały rok 

Zorganizowanie kiermaszu 

charytatywnego  

Wszyscy nauczyciele Cały rok 

 

5.Współpraca z rodzicami 

Zadanie Osoby odpowiedzialne 

 

Termin realizacji 

 Zorganizowanie zebrania ogólnego dla 

rodziców, oraz zebrań grupowych 

dotyczących dyrektor nauczyciele 

organizacji pracy w roku szkolnym. 

 Zapoznanie rodziców ze statutem, 

podstawą programową i regulaminami 

przedszkola.  

 Poznanie dzieci i ich środowiska 

rodzinnego:  

- praca indywidualna, przeprowadzenie 

wnikliwych obserwacji dzieci 3-4- 5 

letnich i diagnozy przedszkolnej 6 

latków.                                - 

informowanie rodziców o ich 

wynikach,             - przeprowadzenie 

wywiadu i rozmów w cel ujednolicenia 

oddziaływań wychowawczych,                                                            

- rozmowy indywidualne, konsultacje 

odbywające się z inicjatywy dyrektora, 

nauczycieli, rodziców.  

 Zorganizowanie zebrania grupowego 

przez nauczycielki:  

-zapoznanie rodziców z ramowym 

rozkładem dnia, z rocznym planem 

pracy,   - wybór przedstawicieli do 

Rady Rodziców, -zapoznanie rodziców 

z rocznym planem pracy dydaktyczno- 

Dyrektor  

Nauczyciele 

WRZESIEŃ 2020 

ROKU 



wychowawczej w grupie  

-zachęcanie rodziców do częstego 

korzystania z dyżurów pedagogicznych, 

 Informowanie rodziców o formach 

pomocy i instytucjach niosących pomoc 

dzieciom  

 Spotkanie  przedstawicieli  rodziców z 

dyrektorem 

 Galeria „ Małego artysty ” -

eksponowanie prac plastyczno -

konstrukcyjnych dzieci wszystkich 

oddziałów na stałej wystawce dla 

rodziców – cały rok szkolny.  

  Systematyczne prowadzenie kącika 

dla rodziców, zawieszanie informacji 

dotyczących funkcjonowania grupy 

oraz ciekawych artykułów 

pedagogicznych. 

 Pomoc rodziców w organizacji 

uroczystości przedszkolnych; 

pasowania na przedszkolaka. 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzice 

PAŹDZIERNIK 

2020 ROKU 

 Spotkanie integracyjne przy herbacie- 

dyskusja rodziców na temat 

napotykanych problemów 

wychowawczych ( realizować w 

grupach wiekowych od listopada do 

lutego). 

 Zebrania grupowe, warsztaty dla 

rodziców poruszające problemy 

specyficzne dla oddziału z udziałem 

specjalistów 

Nauczyciele  

Specjaliści  

LISTOPAD 2020 

ROKU 

 Współdziałanie z rodzicami i Radą 

Rodziców przy organizowaniu paczek 

świątecznych.  

 Spotkania wigilijne w każdej grupie 

wiekowej z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia 

Nauczyciele 

Rada rodziców 

GRUDZIEŃ 2020 

ROKU 

 Wzmacnianie więzi rodzinnych 

poprzez zapraszanie do przedszkola 

Babć i Dziadków na uroczystość z 

okazji ich święta. 

 Zebrania z rodzicami dotyczące 

osiągnięć dzieci za I półrocze. 

 Zorganizowanie Zabawy 

Karnawałowej dla dzieci 

Nauczyciele  

Rodzice 

Dyrektor 

STYCZEŃ 2021 

ROKU 

 Spotkania Rady Rodziców z udziałem 

dyrektora w celu omówienia realizacji 

podjętych zadań i organizacji imprez 

dla dzieci.  

Rada Rodziców 

Dyrektor 

LUTY 2021 ROKU 



 Zajęcia otwarte dla rodziców w 

poszczególnych grupach wiekowych ( 

II półrocze ).  

 Zapisy dzieci do przedszkola. 

Nauczyciele  

 

 

Dyrektor 

CAŁY ROK  

 

 

MARZEC 2021 

ROKU 

 Informacja o gotowości do nauki w 

szkole 

 Prezentacja ważnych informacji na 

tablicy dla rodziców. 

Nauczyciele 

 

Dyrektor 

KWIECIEŃ 2021 

ROKU 

Cały rok 

 Organizacja Dnia Rodziny/ Dnia 

Dziecka 

 Uroczystość zakończenia roku 

szkolnego w grupie dzieci 3, 4, 5 i 6 

letnich. 

 Podziękowania dla rodziców dzieci 6 

letnich za pracę na rzecz przedszkola. 

Dyrektor  

Rodzice 

Nauczyciele 

MAJ/CZERWIEC 

2021 

 „Godzinki dla rodzinki” – porady, 

konsultacje dla rodziców 

Nauczyciele grup RAZ W 

MIESIĄCU 

 Wspieranie rodziców w 

wychowywaniu dzieci – 

przygotowanie i powielenie  

materiałów dla rodziców  (strona 

internetowa) 

  

Nauczyciele CAŁY ROK 

 Dokumentowanie współpracy z 

rodzicami: Plan współpracy, listy 

obecności na zebraniach (lub w 

dzienniku), rejestr kontaktów z 

rodzicami, protokoły z zebrań, zgody 

rodziców, upoważnienia 

Nauczyciele  CAŁY ROK 

 

4. Współpraca z instytucjami 

 

Instytucja  Osoby odpowiedzialne 

 

Termin realizacji 

Przekazanie informacji dyrektorom szkół 

o realizacji obowiązku przedszkolnego 

przez dz. 6 l 

Dyrektor IX 2020 

Nawiązanie współpracy ze Szkołą 

Podstawową: 

Wycieczka dz. 6 l do szkoły – poznanie 

budynku, udział w lekcji 
 

Nauczyciele dz. 6-cio 

letnich 

V2021 

Współpraca z Gminną Biblioteką Nauczyciele Grup Cały rok 

Współpraca z Powiatową Poradnią 

Psychologiczno – Pedagogiczną w 

Pajęcznie 

Nauczyciele grup 

Specjaliści  

Cały rok 



Współpraca z Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej w Sulmierzycach 

Specjaliści  

Wychowawcy 

Cały rok 

Współpraca z Powiatową i Ochotniczą 

Strażą Pożarną – zajęcia profilaktyczne 

Nauczyciele grup IX 2020 

II 2021 

Współpraca z Powiatową Komendą Policji 

w Pajęcznie – zajęcia profilaktyczne 

Nauczyciele grup IX2020 

VI2021 

Udział w konkursach i wydarzeniach 

organizowanych przez inne instytucje 

Nauczyciele grup Cały rok 

 

IV. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM 

Cel 

 

 

Zadanie Osoby 

odpowiedzialne 

Termin realizacji 

 

 

 

 

Doskonalenie 

systemu pracy 

zespołowej w 

przedszkolu 

Powołanie zespołów 

zadaniowych – wybór 

przewodniczących 

Dyrektor IX 2020 

Opracowanie planów pracy 

przez zespoły zadaniowe 

Przewodniczący 

Zespołów 

30.09 

Przekazanie informacji o 

realizacji zadań przez 

zespoły – pisemne złożenie 

informacji dyrektorowi 

Przewodniczący 

zespołów 

Po II semestrze 

lub według 

potrzeb 

Doskonalenie 

przestrzeni 

edukacyjnej i 

warunków do 

statutowej 

działalności 

przedszkola 

Przegląd budynku, urządzeń 

i terenu przedszkolnego pod 

względem technicznym, w 

tym bezpieczeństwa 

Dyrektor  

Kierownik 

gospodarczy 

Do 14.09 

Doposażenie przedszkola  o 

pomoce do edukacji do 

wartości, rozwijania 

aktywności twórczej 

Dyrektor Cały rok 

Doskonalenie 

systemu  prawa 

wewnętrznego 

Aktualizacja statutu do 

zmian w  prawie 

oświatowym 

 

Dyrektor Cały rok 

Procedura obiegu informacji Dyrektor Cały rok 

Aktualizacja systemu 

bezpieczeństwa 

Dyrektor Cały rok 

Aktualizacja procedur Dyrektor Cały rok 

 

1. Przydział zadań dodatkowych oraz zajęć dodatkowych z dziećmi 

 

Lp. Zadanie Nazwisko i imię nauczyciela 

1. aktualizacja strony www p. Małgorzata Brożyna – Koniowska 

2. prowadzenie kroniki przedszkolnej p. Katarzyna Rabenda 



3. protokoły rady Pedagogicznej p. Paulina Wielgan 

4. Szatnia – dekoracje, ogłoszenia p. Alicja Grabiec 

 

 

 

2. Zajęcia dodatkowe / pomoc psychologiczno - pedagogiczna 

 

 

Lp. Zadanie Nazwisko i imię nauczyciela 

1.      religia p.  Longina Jackowska 

2.      język angielski  
p. Artur Stankiewicz 

p. Klaudia Koch 

3.      terapia logopedyczna p. Ewelina Przybylska 

4.      zajęcia korekcyjno - kompensacyjne p. Sylwia Komur 

   5. zajęcia rewalidacyjne p. Ewa Krupska   

6. 

Odbiór, przyprowadzanie i odprowadzanie 

dzieci z autobusu, opieka nad dziećmi 

dojeżdżającymi  

Nauczyciele według planu ustalonego 

przez dyrektora 

 

3. Zespoły zadaniowe nauczycieli 

Lp. Nazwa Zespołu Skład zespołu Zakres zadań 

1. Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej p. Małgorzata Świtała  

p. Beata Kolińska 

p. Alicja Grabiec 

Opracowanie projektu 

ewaluacji zagadnień 

ustalonych w planie 

nadzoru. Ustalenie 

harmonogramu działań 

ewaluacyjnych. 

Opracowanie narzędzi 

badawczych. 

Przeprowadzenie analiz 

dokumentów, 

wywiadów, obserwacji 

zgodnie z 

harmonogramem. 

Analiza jakościowo – 

ilościowa wyników. 

Przekazanie 

dyrektorowi 

materiałów z 



przeprowadzonych 

czynności wraz z 

zestawieniem 

zbiorczym 

(opracowanie raportu, 

sprawozdania). 

Ustalenie propozycji 

wniosków z ewaluacji i 

przekazanie ich 

dyrektorowi. 

Opracowanie przez 

zespoły rekomendacji 

w oparciu o wnioski z 

ewaluacji wewnętrznej 

do pracy w przyszłym 

roku. 

2. Zespół ds. promocji przedszkola Małgorzata Brożyna – 

Koniowska 

Paulina Wielgan 

Marlena Bała 

 

Ustalenie form 

promocji przedszkola. 

Dbanie o pozytywny 

obraz placówki. 

Integracja przedszkola 

ze środowiskiem 

lokalnym. Aktualizacja 

strony Internetowej. 

Kontakt z mediami, 

przekazywanie 

informacji o życiu 

przedszkola. 

Współpraca z 

biblioteką. Zbieranie 

ofert konkursów 

zewnętrznych. 

Prowadzenie tablic 

informacyjnych dla 

rodziców.  

3. Zespół ds. modyfikacji dokumentacji Katarzyna Rabenda 

Ewa Grzybek 

Klaudia Koch 

Aktualizacja 

dokumentacji 

przedszkola zgodnie ze 

zmianami podstawy 

prawnej. 

 

 

    

5. Zespół ds. pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej 

Ewelina Przybylska 

Sylwia Komur 

Ewa Krupska 

 

Opracowanie 

procedury pomocy 

psychologiczno – 

pedagogicznej. 

Koordynowanie 



 

 

 

4.Harmonogram zebrań Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2020/2021 

Lp. Termin  Rodzaj posiedzenia Rady 

Pedagogicznej 

Tematyka 

1.  VIII.2020 Organizacyjne  Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie zebrania i powitanie zebranych. 

2.Przedstawienie porządku zebrania i jego 

zatwierdzenie. 

3. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z 

ostatniej rady pedagogicznej z dnia  

4.  Przedstawienie zmian w prawie 

oświatowym i zarządzeń gminnych. 

5. Zatwierdzenie rocznego planu pracy na 

nowy rok szkolny. 

6. Kalendarz roku szkolnego 2020/21 

7. Powołanie zespołów zadaniowych. 

8. Ustalenie programów wychowania 

przedszkolnego, zaopiniowanie przez rade 

pedagogiczną. 

9. Przedstawienie arkusza organizacji pracy. 

10. Opinia rady pedagogicznej w sprawie 

tygodniowego rozkładu zajęć. 

11. Przydział czynności dodatkowych 

wykonywanych w ramach wynagrodzenia – 

opinia rady pedagogicznej. 

12. Omówienie obowiązującej nauczycieli – 

wychowawców  dokumentacji przebiegu 

nauczania, wychowania i opieki oraz sposobu 

jej prowadzenia. 

13. Organizacja WDN. 

14. Przegląd pomieszczeń i ogrodu 

przedszkolnego – stopień przygotowania do 

rozpoczęcia roku szkolnego. 

udzielanej pomocy. 

    



15. Sprawy bieżące. 

16. Wnioski i uchwały 

2.  Wrzesień  Organizacyjne  Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie zebrania i powitanie zebranych. 

2. Przedstawienie porządku zebrania i jego 

zatwierdzenie. 

3. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z 

ostatniej rady pedagogicznej 

4.Analiza realizacji wniosków z poprzedniej 

rady pedagogicznej. 

5. Przedstawienie i przyjęcie do realizacji 

planu nadzoru pedagogicznego wraz z 

załącznikami, harmonogram obserwacji zajęć 

wraz z obowiązującą dokumentacją, 

organizacja wspomagania nauczycieli, 

procedury przeprowadzania obserwacji).. 

6. Zapoznanie z treścią regulaminu 

prowadzenia dokumentacji pedagogicznej. 

7. Sprawy bieżące. 

8. Wnioski i uchwały 

3.  Październik Organizacyjna Porządek posiedzenia: 

1.Otwarcie zebrania i powitanie zebranych. 

2. Przedstawienie porządku zebrania i jego 

zatwierdzenie. 

3. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z 

ostatniej rady pedagogicznej 

4. Przyznanie nagród dyrektora – opinia rady 

pedagogicznej 

5. Wnioski i uchwały. 

4.  Listopad Szkoleniowa  Porządek posiedzenia: 

1.Otwarcie zebrania i powitanie zebranych. 

2. Przedstawienie porządku zebrania i jego 

zatwierdzenie. 

3. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z 

ostatniej rady pedagogicznej 



4. Szkolenie rady pedagogicznej. 

5. Sprawy bieżące – przedstawienie założeń 

planu finansowego przedszkola na kolejny 

rok budżetowy – opinia. 

6. Wnioski i uchwały 

5.  Styczeń/luty Podsumowująca analityczno-

kontrolna  
Porządek posiedzenia: 

1.  Otwarcie zebrania i powitanie zebranych. 

2. Przedstawienie porządku zebrania i jego 

zatwierdzenie. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego 

posiedzenia. 

4. Analiza realizacji wniosków z poprzedniej 

rady pedagogicznej. 

5. Karta aktywności pracy nauczyciela w I 

semestrze 2020/2021r. 

6. Przedstawienie raportu zespołu 

ewaluacyjnego za pierwsze półrocze 

działalności wychowawczo-dydaktycznej w 

przedszkolu. 

7. Informacje dyrektora o nadzorze 

pedagogicznym sprawowanym w I semestrze. 

8. Wnioski i kierunki zadań na II semestr. 

9. Wyniki pracy indywidualnej – wspierającej 

rozwój dziecka, prowadzonej w I semestrze 

(zajęcia wyrównawcze, zajęcia z dzieckiem 

zdolnym). 

10. Wyniki prowadzonej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej (logopedia, 

terapia pedagogiczna). 

11. Wyniki obserwacji rozwoju dziecka. 

12. Sprawy bieżące. 

13. Wnioski i uchwały 

 

6.  Luty Szkoleniowa  Porządek posiedzenia: 

1  Otwarcie zebrania i powitanie zebranych. 

2. Przedstawienie porządku zebrania i jego 

zatwierdzenie. 

3. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z 



ostatniej rady pedagogicznej  

4. Szkolenie rady pedagogicznej. 

5. Sprawy bieżące – przedstawienie założeń 

planu finansowego przedszkola na kolejny 

rok budżetowy – opinia. 

7.  Czerwiec/ 

sierpień 

Podsumowująca  Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie zebrania i powitanie zebranych. 

2. Przedstawienie porządku zebrania i jego 

zatwierdzenie. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego 

posiedzenia. 

5. Analiza pracy nauczycieli w II semestrze – 

sprawozdania. 

6. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 

dyrektora: ocena stopnia wykonania zadań 

wynikających z planu rocznego, informacja o 

wynikach z nadzoru pedagogicznego, 

zatwierdzenie wniosków do pracy na kolejny 

rok szkolny. 

7. Sprawy bieżące. 

8. Wnioski i uchwały 

 

 

 

Roczny Plan Pracy Przedszkola zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną   

Uchwałą  Nr 1/ 2020/21 w dniu  24.08.2020r. 

Uzgodniono z rodzicami podczas zebrań grupowych w sierpniu 2020 roku 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 


