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PODSTAWY PRAWNE 

 

 Statut Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach 

  Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2020/21 

  Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa ustalone na rok 2021/22 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (t.j.Dz.U. z 2021 poz. 1082)) 

 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 2021/2022: 

 

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć 

edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-

profilaktycznego. 

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, 

zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w 

dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania 

polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie 

w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych. 

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe 

i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, 

szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia 

dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie 

bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych 

oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne. 

5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji 

formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych. 

6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za 

środowisko naturalne. 



Wnioski wynikające z pełnionego nadzoru w roku szkolnym 2020/2021: 

 

 Zadania przedszkola ujęte w rocznym planie pracy na rok 2020/2021 zostały zrealizowane. 

 W przedszkolu dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie               

programowej wychowania przedszkolnego. Przedszkole zapewnia  odpowiednie  warunki  do  

realizacji   podstawy   programowej. Nauczyciele i rodzice znają podstawę programową. 

 Nauczyciele  monitorują  i  analizują  osiągnięcia  każdego  dziecka  w  przedszkolu. Wnioski 

z monitorowania i analizy osiągnięć dzieci nauczyciele systematycznie wdrażają poprzez odpowiedni 

dobór metod do potrzeb, możliwości, zainteresowań dzieci, indywidualizację ich pracy, wykorzystanie 

metod aktywizujących oraz stosowanie nowoczesnych technologii informatycznych. 

 Dokumentacja przedszkola: dzienniki zajęć przedszkola, dzienniki innych zajęć, plany pracy, 

dokumentacja współpracy z rodzicami i dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

prowadzone są zgodnie z rozporządzeniem 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 ze zm.). 

 Plany pracy są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Realizacja 

podstawy programowej przebiega rytmicznie i systematycznie, co ma odzwierciedlenie w 

miesięcznych planach pracy nauczycieli. 

 Nauczyciele prowadząc zajęcia poprawnie sformułują cele, które są związane z realizowanym 

programem, oraz podstawą programową wychowania przedszkolnego, dostosowane do możliwości 

psychofizycznych dzieci i ich zainteresowań. Nauczyciele realizują podstawę programowa zgodnie z 

warunkami jej realizacji, rozwijają kompetencje kluczowe u dzieci oraz stosują metody pracy, które 

służą nabywaniu przez nie umiejętności oraz samodzielności. Podczas zajęć wykorzystują technologię 

informacyjną. Właściwie organizują przestrzeń edukacyjną w celu stworzenia lepszych warunków do 

wielokierunkowego rozwoju dzieci.  

 Podczas zajęć z j. angielskiego wykorzystywana jest zbyt mała ilość metod aktywizujących 

dzieci oraz niski poziom indywidualizacji pracy z dzieckiem. 

 Przedszkole zapewnia wszechstronny rozwój dzieci. W planach miesięcznych uwzględniony 

jest rozwój dziecka w obszarze fizycznym, poznawczym, emocjonalnym czy społecznym oraz w 

przedszkolu podejmowane były działania jak np. zawody sportowe, zajęcia z tańca, rytmiki, 

uroczystości, konkursy literackie, plastyczne, techniczne, logopedyczne, innowacje, projekty, akcje 

charytatywne, które przyczyniały się do wszechstronnego rozwoju dziecka. 

 Przedszkole zapewnia bezpieczne warunki pobytu dziecka: systematyczne przeglądy 

budynków, instalacji; procedury bezpieczeństwa na terenie przedszkola, obserwacja zajęć pod kątem 

zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa. 

 Nauczyciele organizują procesy edukacyjne wykorzystując narzędzia i zasoby cyfrowe. W 

czasie pracy zdalnej korzystają z zasobów cyfrowych. Wdrażają dzieci do właściwego korzystania z 

Internetu. 

 Nauczyciele współpracują z rodzicami, systematycznie prowadzą dokumentację z tym 

związaną: protokoły zebrań, notatki z rozmów. 

 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest dzieciom zgodnie z zaleceniami 

zawartymi w orzeczeniach, według wniosków złożonych przez specjalistów i rodziców. Nauczyciele 

dokonują oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej (co najmniej dwa 

razy w roku). Specjaliści organizują zajęcia zgodnie z przepisami prawa w grupie do pięciu dzieci i w 

formie zajęć indywidualnych. Prawidłowo prowadzona jest dokumentacja dla dzieci z orzeczeniami 

(indywidualne teczki dzieci objętych kształceniem specjalnym) oraz objętych zajęciami 



logopedycznymi i korekcyjno – kompesacyjnymi. Sporządzono wnioski z pracy oraz rekomendacje do 

pracy w kolejnym roku. Zespół do sp. pomocy psychologiczno – pedagogicznej powołany do pracy z 

dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi organizuje zebrania (protokoły) współpracuje z 

rodzicami dzieci oraz właściwie dokumentuje swoją pracę. 

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

wyniki diagnozy gotowości szkolnej dzieci – poziom wysoki. 

 Dyrektor motywuje nauczycieli do podejmowania działań, szkoleń zwiększających 

kompetencje, umiejętności; niemniej w bieżącym roku szkolnym nauczyciel podejmowali zbyt mało 

działań związanych z własnym doskonaleniem zawodowym. 

 Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym na ile pozwala na to sytuacja pandemii 

w kraju. Przedszkole jest promowane w środowisku w środowisku lokalnym (strona internetowa 

przedszkola, Facebook, lokalna prasa, organizacja konkursów gminnych). 

 

Rekomendacje do dalszej pracy w roku szkolnym 2021/2022 

 Kontynuować realizacje działań określonych w rocznym planie pracy oraz zadań określonych 

w podstawie programowej, by umożliwić dzieciom pełny, wielokierunkowy rozwój adekwatny do ich 

potrzeb i możliwości. Kontynuować działania kształtujące właściwe postawy, wartości u dzieci. 

 Kontynuować działania wspierające, pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla 

wymagających tego dzieci, także w związku z sytuacją pandemii.  

 Zachęcić nauczycieli do podejmowania w większym zakresie doskonalenia zawodowego. 

 Kontynuować działania doskonalące pracę nauczyciela w zakresie przygotowania dzieci do 

posługiwania się językiem obcym nowożytnym. 

 

I.WYKAZ PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PRZYJĘTYCH 

DO REALIZACJI W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W SULMIERZYCACH W 

ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

 

L

p. 

Program Numer 

dopuszczeni
a 

Autor Tytuł Wyda

wnict
wo 

1. Program 

wychowania 

przedszkolneg

o dla dzieci 

3,4,5,6-

letnich 

1-WP-21/22 Jolanta 
Wasilewska 

„Planeta dzieci” WSiP 

2. Program j. 

angielskiego 

dla dzieci 

3,4,5,6-

letnich 

2-JA – 21/22 Katarzyna 

Wojciechowska 

Kamila 

Wichrowska 

Olga Wysłowska 

Program 

przygotowania 

dzieci w wieku 

przedszkolnym 

do posługiwania 

się językiem 

angielskim 

WSiP 



3. Program 

nauczania 

religii dla 

dzieci 5-letnich 

 3-R-21/22 Jerzy Snopek 
Dariusz Kurpiński 

Komisja 

Wychowania 

Katolickiego KEP 

„Kochamy 
dobrego Boga” 

Jedn
ość 

4. Program 

nauczania 

religii dla 
dzieci 6-letnich 

 4-R-21/22 K. Zegan 

E. Kondrak 

B. Nosek 

„TAK dla 
Jezusa” 

Jedn
ość 

 

Programy pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną w dniu 24 maja 2021r. 

Uchwała Nr 21/2020/2021, dopuszczone do użytkowania przez dyrektora Publicznego 

Przedszkola w Sulmierzycach Zarządzeniem Nr 15/2020/2021 z dnia 26 maja 2021r. 

Zestaw podręczników w Publicznym Przedszkolu w Sulmierzycach w roku 2021/2022 

Lp. Przedmiot Autor Tytuł podręcznika Wydawnictwo Grupa 

wiekowa 

1. Wychowanie 

przedszkolne 

Beata Gawrońska 

Emilia Raczek 

Trzylatek. Planeta 

dzieci 

WSiP 3 latki 

2. Wychowanie 

przedszkolne 

Beata Gawrońska 

Emilia Raczek 

Czterolatek  

Planeta dzieci 

WSiP 4 latki 

3. Wychowanie 

przedszkolne  

Beata Gawrońska 

Emilia Raczek 

Pięciolatek. Planeta 

dzieci 

WSiP 5 latki 

4. Wychowanie 

przedszkolne 

Beata Gawrońska 

Emilia Raczek 

Pięciolatek. Planeta 

dzieci 

Sześciolatek.  

Planeta dzieci 

WSiP 5/6 latki 

5. Wychowanie 

przedszkolne 

Beata Gawrońska 

Emilia Raczek 

Sześciolatek.  

Planeta dzieci 

WSiP 6 latki 

6. Język angielski                    

6 latki  

Kamila 

Wichrowska 

Olga Wysłowska 

Angielski dla 

starszaków 

WSiP 6 latki 

7. Religia D. Kurpiński 

J. Snopek 

„Spotkania dzieci 

Bożych”  

Jedność 5 latki 

8. Religia Ks. K. Mielnicki 

E. Kondrak 

„TAK! Jezus mnie 

kocha” 

Jedność 6latki 

 

 

 

 

 



I. OBSZARY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 

2021/2022 

 

Zadanie: Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne dzieci 

 

Sposób realizacji Realizatorzy Termin 

1.Planowanie procesów wspomagania rozwoju i edukacji 

przez nauczycieli z wykorzystaniem przyjętych programów, 

na podstawie wyników analizy problemów i trudności 

edukacyjnych dzieci oraz ich uzdolnień. 

2.Stworzenie w każdej sali kącików zainteresowań: 

muzycznego, plastycznego, przyrodniczego lub innych, 

według potrzeb i zainteresowań dzieci. 

3.Współpraca z rodzicami dzieci, specjalistami oraz 

poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie 

prawidłowej organizacji pracy z dzieckiem z trudnościami 

wychowawczymi czy edukacyjnymi. 

4.Organizacja wsparcia psychologiczno-pedagogicznego ze 

szczególnym uwzględnieniem problemów spowodowanych 

pandemią COVID-19: 

 zajęcia dla dzieci wspierające radzenie sobie z 

codziennymi problemami, z nazywaniem uczuć i radzenia 

sobie z nimi,  

 warsztaty dla rodziców „Nowoczesny przedszkolak – 

rozważne korzystanie z narzędzi i zasobów cyfrowych”, 

 wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa poprzez 

zapoznanie dzieci i rodziców z procedurami 

zmierzającymi do ograniczenia ryzyka zarażenia COVID-

19 obowiązującymi w przedszkolu, bieżące stosowanie się 

do tych procedur 

5.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. 

Przygotowanie informacji o gotowości szkolnej i 

przekazanie jej rodzicom. Opracowanie zestawienia 

zbiorczego ilościowo-jakościowego wyników badania 

gotowości szkolnej – przekazanie dyrektorowi.  

6.Ocena efektywności realizowanych form pomocy p-p 

(zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapia logopedyczna, 

inne)   

7.Indywidualizacja oddziaływań podczas zajęć 

dydaktycznych i sytuacji edukacyjnych odpowiednio do 

potrzeb i możliwości dzieci 

- nauczyciele 

wszystkich 

oddziałów, 

 

 

-nauczyciele, 

dyrektor, 

 

 

- wychowawcy grup, 

pedagog, psycholog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wychowawcy grup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wszyscy 

nauczyciele 

 na bieżąco 

 

 

 na bieżąco, 

 

 

 

- według potrzeb 

 

 

 

 według 

harmonogramu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zgodnie z 

planem 

obserwacji i 

diagnoz 

 



 

Zadanie: Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw 

szlachetności i zaangażowania społecznego 

 

Sposób realizacji Realizatorzy Termin 

1. „Bierz przykład z bohatera” – wprowadzanie dziecka w 

świat pozytywnych wartości: dobro, prawda, miłość i 

piękno. Rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od 

zła, prawdy od oszustwa. Tworzenie krótkich 

inscenizacji wybranych fragmentów książek. 

2. 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. 

3. Udział dzieci w akcjach charytatywnych 

organizowanych przez różne instytucje 

4. Stwarzanie serdecznego klimatu w grupie sprzyjającego 

okazywaniu troskliwości i zainteresowania 

kolegą/koleżanką z grupy: zorganizowanie kącika 

urodzinowego dla dzieci, organizacja urodzin dziecka w 

grupie, utrzymywanie kontaktu z nieobecnym chorym 

dzieckiem itp. 

5. „Proszę, dziękuję, przepraszam” – kształtowanie oraz 

utrwalanie u dzieci norm i zwrotów grzecznościowych 

społecznie akceptowanych. Udział w 

Międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Z kulturą 

mi do twarzy” 

6. „Mały wolontariusz” – zapoznanie dzieci z ideą 

bezinteresownej pomocy. Udział dzieci w akcjach 

charytatywnych organizowanych przez różne instytucje. 

 

 nauczyciele 

wszystkich 

oddziałów 

 

 

 

 cały rok 

 

 

 

Zadanie: Wspomaganie przez przedszkole wychowawczej roli rodziny 

 

Sposób realizacji Realizatorzy Termin 

1. Zapoznanie rodziców dzieci planem pracy przedszkola.  

2. Wspieranie rodziców w procesie wychowawczym – 

organizacja spotkań z rodzicami, warsztatów 

tematycznych z psychologiem i pedagogiem, porady 

konsultacje dla rodziców ze specjalistami. 

3. Przygotowanie gazetek, informacji  podnoszących 

kompetencje wychowawcze Rodziców na korytarzu 

przedszkolnym, na stronie internetowej przedszkola, 

ulotek. 

4. Udział rodziców w uroczystościach przedszkolnych, 

 nauczyciele 

wszystkich 

oddziałów, 

 nauczyciele, 

pedagog, 

psycholog, 

dyrektor, 

 

 

 nauczyciele, 

 wrzesień 2021, 

 cały rok, 

 

 

 

 

 cały rok 

 

- cały rok 

 



integracja w miarę możliwości w związku z sytuacją 

pandemiczną. 

5. Rozwijanie u dzieci umiejętności współdziałania, 

komunikowania się, dostrzegania potrzeb innych osób 

w trakcie realizacji codziennych zajęć w przedszkolu. 

 

dyrektor, 

 

 nauczyciele 

wszystkich 

oddziałów 

 

 

- cały rok 

 

 

Zadanie: Działanie na rzecz edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej 

kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych 

 

Sposób realizacji Realizatorzy Termin 

1.Ja i moja rodzina: - posługiwanie się własnym nazwiskiem, 

znajomość adresu zamieszkania, - rozumienie znaczenia słowa 

„rodzina”, - określanie stopnia pokrewieństwa członków 

rodziny, - kształtowanie prawidłowej postawy wobec bliskich – 

dostrzeganie i rozumienie ich potrzeb, - respektowanie umów, 

zasad, norm przyjętych w rodzinie, - poznawanie zawodów 

rodziców i innych członków rodziny, - poznawanie zwyczajów i 

tradycji rodzinnych, kultywowanie ich 

2. Przedszkole - mój drugi dom: - poznanie historii placówki, - 

kultywowanie przedszkolnych tradycji (m.in. uroczystości, 

akcje charytatywne), - respektowanie norm i zasad życia 

społecznego w grupie przedszkolnej, - wdrażanie do 

poszanowania cudzej i wspólnej własności. 

3. Warszawa – moje miasto: - poznanie historii powstania 

miasta, jego nazwy, herbu, funkcji. - poznanie wybranych 

budowli, pomników, zabytków, poznanie nazwy swojej 

dzielnicy i charakterystycznych punktów. 

4. Polska - moja ojczyzna:  

- poznanie historii państwa polskiego  

– powstanie oraz wybrane wydarzenia historyczne (wiersze, 

legendy, opowiadania, filmy edukacyjne, wycieczki),  

- poznanie symboli narodowych, ich znaczenia (godło, flaga, 

hymn), kształtowanie szacunku i właściwych postaw wobec 

nich (m.in. projekcja filmu „Polak mały”), pojęć: ojczyzna, 

stolica,  

- rozumienie znaczenia słów: jesteśmy Polakami, mówimy po 

polsku  

- poznanie wybranych regionów kraju, ciekawych miejsc i 

zwyczajów ze szczególnym uwzględnieniem Mazowsza 

(wyjaśnienie pojęcia „mała ojczyzna”) – fotografie, albumy, 

literatura, filmy  

- poznawanie języka ojczystego, jego piękna, czystości – żywe 

słowo, literatura, dbałość o poprawność w posługiwaniu się 

językiem polskim oraz wzbogacanie słownika czynnego dzieci. 

5. Moja mała ojczyzna – Sulmierzyce „Śladami bohaterów” – 

 

 

 nauczyciele 

wszystkich 

oddziałów  

 

 

 wg 

harmonogramu, 

zgodnie z 

planami 

miesięcznymi 

pracy, cały rok 



stworzenie mapy pomników i nazw ulic bohaterów narodowych 

w naszej miejscowości. Wycieczka edukacyjna z 

wykorzystaniem mapy. Zajęcia edukacyjne „Polskie i lokalne 

tradycje”. 

 

Zadanie: Kształtowanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne 

 

Sposób realizacji Realizatorzy Termin 

1.Kształtowanie u dzieci wrażliwości ekologicznej poprzez 

rozbudzanie zainteresowania otaczającą przyrodą. Zapoznanie 

dzieci ze światem roślin i zwierząt, wykorzystując do tego 

każdy spacer i wycieczkę – utrwalanie u dzieci świadomości 

otaczającej ich przyrody.  

2. Zbliżanie dzieci do środowiska naturalnego i najbliższego 

otoczenia poprzez eko-spacery, kontakty z przyrodą w różnych 

środowiskach (np. las, park, łąka itp.). 

3. Poznawanie poprzez literaturę i ilustracje zagrożeń i 

niebezpieczeństw grożących przyrodzie ze strony człowieka. 

Dostarczanie właściwych wzorów zachowań człowieka w 

przyrodzie, wyzwalanie potrzeby działania na rzecz ochrony 

przyrody i dbania o zdrowie. 

4.„Co do czego? – gospodarka odpadami” – stworzenie w 

każdej sali kącika ekologicznego z instrukcją segregowania 

śmieci oraz informacjami na temat rodzajów opakowań i ich 

szkodliwości dla środowiska naturalnego. 

5.Udział w akcji „Sprzątanie świata” z okazji obchodów Dnia 

Ziemi. 

6. Udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Ale 

zielnik” 

6. Udział w ogólnopolskim projekcie „Z darami natury świat nie 

jest ponury” 

7.Udział w konkursach tematycznych organizowanych przez 

podmioty zewnętrzne 

 

 

 nauczyciele 

wszystkich 

oddziałów 

 

 

 cały rok, 

 

 

 

Zadanie: Promocja zdrowia 

 

Sposób realizacji Realizatorzy Termin 

1. Realizacja porannej gimnastyki. 

2. Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych 

poprzez naukę dokładnego mycia rąk, zębów, dbania o 

włosy, przestrzegania zasad higienicznego korzystania z 

toalety.  

3. Realizacja gminnego programu profilaktycznego przeciw 

próchnicy: spotkanie ze stomatologiem, warsztaty mycia 

zębów, wizyta w gabinecie stomatologicznym 

4. Spotkanie z dietetykiem – pogadanka na temat zdrowego 

 

 

 

 

 

 nauczyciele 

wszystkich 

oddziałów 

 

 cały rok, 

 

 wg 

harmonogramu, 

 

 



żywienia. 

5. Samodzielne przygotowywanie kanapek – utrwalanie 

wiadomości o wartościach odżywczych poprzez świadomy 

dobór składników. 

6. „Pyszne i zdrowe.....” –zajęcia kulinarne, których bazą są 

produkty ekologiczne pochodzenia zwierzęcego (mleko, 

jajka, sery) -poznanie znaczenia wyrażenia „ekologiczna 

żywność”, „jajka z wolnego wybiegu” itp. 

7. Zabawy ruchowe z wykorzystaniem muzyki – nauka 

elementów różnych tańców, aerobik. 

8. „Woda źródłem zdrowia” – cykl zajęć na temat znaczenia 

wody w życiu człowieka, zachęcanie dzieci do picia wody, 

zajęcia na basenie – ćwiczenia w wodzie, nauka pływania. 

9. „W zdrowym ciele zdrowy duch sportowe” – impreza 

sportowa z udziałem dzieci, nauczycieli i rodziców 

 

II. TRADYCJE I FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU 

1. Organizacja wydarzeń przedszkolnych, tradycje 

Zadanie Osoby odpowiedzialne 

 

Termin realizacji 

Bezpieczny Przedszkolak -Spotkanie z 

policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego 

Powiatowej Komendy  Policji w Pajęcznie - 

pogadanka na temat bezpiecznego zachowania 

w ruchu drogowym. 

Próbna ewakuacja  

Sylwia Komur 

 

 

 

 

 

Ewa Grzybek 

Wrzesień 2021 

 

 

 

 

 

Wrzesień 2021 

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka Beata Kolińska 

Sandra Beśka 

 

Wrzesień 2021 

Udział w 28. Akcji Sprzątania świata – Polska. Koordynator p. Karina 

Krakowska 

Wrzesień 2021 

Dzień chłopaka Nauczyciele grup Wrzesień 2021 

Pierwszy dzień jesieni - dzień czerwony Nauczyciele grup 22.09.2021 

Dzień kropki Nauczyciele grup Wrzesień 2021 

Pasowanie na Przedszkolaka 

 

Małgorzata Świtała 

Sylwia Komur 

Październik 2021 

Dzień Edukacji Narodowej „Wyśpiewać dziś 

chcemy Wam życzenia…” 

Ewa Grzybek 

Patrycja Wielgosik 

Październik 2021 



 

Międzynarodowy Dzień Uśmiechu 

 

Alicja Grabiec 

 Katarzyna Rabenda 

Październik 2021 

Dzień Praw Dziecka/ Światowy Dzień 

Życzliwości 

Ewelina Przybylska 

Sylwia Komur 

Aleksandra Walasik 

Listopad 2021 

Dzień zdrowej kanapki Wychowawcy grup Listopad 2021 

„Przedszkolaki Ojczyźnie” – występy 

taneczne o charakterze patriotycznym 

 

Wychowawcy wszystkich 

grup, koordynatorzy Alicja 

Grabiec, Katarzyna 

Rabenda 

Listopad 2021 

Dzień kredki Nauczyciele grup Listopad 2021 

Międzynarodowy Dzień Postaci z bajek Nauczyciele grup Listopad 2021 

Zabawy andrzejkowe Nauczyciele grup Listopad 2021 

„Witaj Św. Mikołaju” – spotkanie z 

Mikołajem w przedszkolu. 

 

Nauczyciele grup Grudzień 2021 

Dzień Górnika  Nauczyciele grup Grudzień 2021 

Pierwszy dzień zimy - dzień niebieski Nauczyciele grup 21.12.2021  

Spotkanie opłatkowe/ Jasełka Małgorzata Brożyna – 

Koniowska 

Patrycja Wielgosik 

Grudzień  2021 

Bal karnawałowy w strojach zwierząt 

„Zgadnij kim jestem?” 

Nauczyciele grup  Styczeń 2022 

Dzień Babci i Dziadka Nauczyciele grup Styczeń 2022 

Dzień Bezpiecznego Internetu Sylwia Komur 

Ewelina Przybylska 

 

Luty 2022 

Walentynki – robimy kartki dla wszystkich Nauczyciele grup Luty  2022 

Dzień wiosny – dzień zielony Nauczyciele grup 21.03. 2022 

Kobietki małe i duże – dzień kobiet Nauczyciele grup Marzec 2022 

Dzień dentysty Nauczyciele grup Marzec 2022 

Światowy Dzień Zespołu Downa – kolorowe 

skarpety 

Nauczyciele grup Marzec  2022 

Światowy Dzień Ziemi Alicja Grabiec  

Katarzyna Rabenda 

Kwiecień 2022 

Światowy Dzień Autyzmu Nauczyciele grup Kwiecień 2022 

Obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 

Maja, Symbole Narodowe 

Małgorzata Świtała 

Wychowawcy Grup 

Maj 2022 



Dzień Rodziny Nauczyciele grup Maj 2022 

Hello, how are you? – dzień z językiem 

angielskim 

Sandra Beśka II semestr 2022 

Dzień Dziecka Nauczyciele grup Czerwiec  2022 

Pierwszy dzień lata - dzień żółty Nauczyciele grup 21.06.2022 

Pożegnanie przedszkola Małgorzata Brożyna – 

Koniowska 

Karina Krakowska 

Ewa Grzybek 

Patrycja Wielgosik 

Czerwiec 2022 

 

*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 

Konkurs „Jesienny liść” - prace konkursowe to 

- dowolne impresje na temat pięknych 

jesiennych liści...czyli: tematem konkursu są 

prace przedstawiające jesienny liść lub 

liście (technika dowolna). W pracy można 

również wykorzystać naturalne jesienne liście. 

Alicja Grabiec 

Katarzyna Rabenda 

IX - X 2021 

Chociaż latek mało mam to o zdrowie swoje 

dbam – konkurs plastyczny propagujący 

zdrowe odżywianie, zdrowy styl życia  

Małgorzata Brożyna 

Koniowska  

Karina Krakowska 

Listopad 2021 

Konkurs na najpiękniejszą ozdobę 

bożonarodzeniową 

Ewa Grzybek  

Patrycja Wielgosik 

Grudzień 2021 

Quiz wiedzy dla dzieci „W świecie bajek” Beata Kolińska  

Sandra Beśka 

Luty 2022 

Gry planszowe znamy- chętnie z Rodzicami 

gramy konkurs dla Rodziców i dzieci na grę 

planszową 

Alicja Grabiec 

Aleksandra Walasik 

Ewa Grzybek 

Luty 2022 

Świat wartości w poezji dziecięcej – konkurs 

recytatorski 

Małgorzata Świtała Sylwia 

Komur 

Ewelina Przybylska 

Marzec 2022 



Wielkanocna pisanka Małgorzata Brożyna – 

Koniowska  

Karina Krakowska 

Kwiecień 2022 

Konkurs techniczny na ekozabawkę lub 

konkurs na strój eko  

Ewa Grzybek 

Patrycja Wielgosik 

Kwiecień 2022 

Konkurs fotograficzny dla Rodziców – moje 

szczęśliwe Dziecko 

Alicja Grabiec  

Katarzyna Rabenda 

 

Maj 2022 

Symbole narodowe – konkurs plastyczny Beata Kolińska 

Sandra Beśka 

Maj 2022 

Spartakiada Ewelina Przybylska 

Sylwia Komur 

Małgorzata Świtała 

Maj - czerwiec 2022 

 

3.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 

 

4.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 

Alicja Grabiec 

II semestr 2021 

 

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

pomieszczeniach, w II semestrze planowane będą wycieczki na otwartych przestrzeniach 

5. Działania na rzecz środowiska społecznego 

Zadanie Osoby odpowiedzialne 

 

Termin realizacji 

Udział w akcji charytatywnej „Zbieranie 

zakrętek dla Franusia” 

Wszyscy nauczyciele Cały rok 

Udział w lokalnych akcjach charytatywnych  Wszyscy nauczyciele Cały rok 

Zorganizowanie kiermaszu charytatywnego  Wszyscy nauczyciele Cały rok 

 

6.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 

Dyrektor  

Nauczyciele 

WRZESIEŃ 2021 

ROKU 



Rodziców, -zapoznanie rodziców z 

rocznym planem pracy dydaktyczno- 

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 

2021 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 2021 

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 2021 

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 2022 

ROKU 

 Spotkania Rady Rodziców z udziałem 

dyrektora w celu omówienia realizacji 

podjętych zadań i organizacji imprez dla 

Rada Rodziców 

Dyrektor 

LUTY 2022 ROKU 



dzieci.  

 Zajęcia otwarte dla rodziców w 

poszczególnych grupach wiekowych ( II 

półrocze ).  

 Zapisy dzieci do przedszkola. 

Nauczyciele  

 

 

Dyrektor 

CAŁY ROK  

 

 

MARZEC 2022 

ROKU 

 Informacja o gotowości do nauki w 

szkole 

 Prezentacja ważnych informacji na 

tablicy dla rodziców. 

Nauczyciele 

 

Dyrektor 

KWIECIEŃ 2022 

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 

2022 

 „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 

 

7.Współpraca z instytucjami 

 

Instytucja  Osoby odpowiedzialne 

 

Termin realizacji 

Przekazanie informacji dyrektorom szkół o 

realizacji obowiązku przedszkolnego przez dz. 

6 l 

Dyrektor IX 2021 

Nawiązanie współpracy ze Szkołą 

Podstawową: 

Wycieczka dz. 6 l do szkoły – poznanie 

budynku, udział w lekcji 

 

Nauczyciele dz. 6-cio 

letnich 

V2022 

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 Specjaliści  Cały rok 



Społecznej w Sulmierzycach Wychowawcy 

Współpraca z Powiatową i Ochotniczą Strażą 

Pożarną – zajęcia profilaktyczne 

Nauczyciele grup IX 2021 

II 2022 

Współpraca z Powiatową Komendą Policji w 

Pajęcznie – zajęcia profilaktyczne 

Nauczyciele grup IX2021 

VI2022 

Współpraca z Gminnym Ośrodkiem zdrowia – 

profilaktyka stomatologiczna 

Nauczyciele grup, Dyrektor Cały rok 

Udział w konkursach i wydarzeniach 

organizowanych przez inne instytucje 

Nauczyciele grup Cały rok 

 

III. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM 

Cel 

 

 

Zadanie Osoby 

odpowiedzialne 

Termin realizacji 

 

 

 

 

Doskonalenie systemu 

pracy zespołowej w 

przedszkolu 

Powołanie zespołów 

zadaniowych – wybór 

przewodniczących 

Dyrektor IX 2021 

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 



3. protokoły rady Pedagogicznej p. Ewelina Przybylska 

4. 
Szatnia – dekoracje, ogłoszenia p. Patrycja Wielgosik,  p. Beata Kolińska 

5. 
Informacje dla Rodziców p. Katarzyna Rabenda, p. Sandra Beśka 

6. 
Odbiór, przyprowadzanie i odprowadzanie dzieci 

z autobusu, opieka nad dziećmi dojeżdżającymi  
Nauczyciele według planu ustalonego przez 

dyrektora 

 
HARMONOGRAM DYŻURÓW NAUCZYCIELI 

Rok szkolny 2021/2022 

( przyprowadzania i odprowadzania dzieci z autobusów szkolnych ) 

PONIEDZIAŁEK 

7.15          SYLWIA KOMUR 

12.30        MAŁGORZATA ŚWITAŁA 

14.30        MAŁGORZATA BROŻYNA-KONIOWSKA 

 

WTOREK 

7.15          SYLWIA KOMUR 

12.30        ALICJA GRABIEC 

14.30        PATRYCJA WIELGOSIK 

 

ŚRODA 

7.15          EWELINA PRZYBYLSKA 

12.30        BEATA KOLIŃSKA 

14.30        KARINA KRAKOWSKA 

 

CZWARTEK 

7.15          EWELINA PRZYBYLSKA 

12.30        KARINA KRAKOWSKA 

14.30        MAŁGORZATA ŚWITAŁA 

 

PIĄTEK 

7.15          SANDRA BEŚKA 

12.30        ALICJA GRABIEC 

14.30        EWA GRZYBEK 

 

 

2. Zajęcia dodatkowe / pomoc psychologiczno - pedagogiczna 

 

Lp. Zadanie Nazwisko i imię nauczyciela 

1.      
religia p.  Longina Jackowska 

2.      
język angielski  p. Sandra Beśka 

3.      terapia logopedyczna p. Ewelina Przybylska 



4.      zajęcia korekcyjno – kompensacyjne p. Sylwia Komur 

 

3. Zespoły zadaniowe nauczycieli 

 

4.Harmonogram zebrań Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2021/2022 

Lp. Termin  Rodzaj posiedzenia Rady 

Pedagogicznej 

Tematyka 

1.  VIII.2021 Organizacyjne  Porządek posiedzenia: 

Lp. Nazwa Zespołu Skład zespołu Zakres zadań 

2. Zespół ds. promocji przedszkola Małgorzata Brożyna – 

Koniowska 

Karina Krakowska 

 

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 Małgorzata Świtała 

Ewa Grzybek 

Alicja Grabiec 

 

Aktualizacja 

dokumentacji przedszkola 

zgodnie ze zmianami 

podstawy prawnej. 

 

 

    

5. Zespół ds. pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej 

Ewelina Przybylska 

Sylwia Komur 

Aleksandra Walasik 

 

Opracowanie procedury 

pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej. 

Koordynowanie 

udzielanej pomocy. 

    



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 2021/22 

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. 

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. Sprawy bieżące. 

7. 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 2021/2022r. 

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 3/ 2020/21 w dniu  26.08.2021r. 

Zapoznano Rodziców podczas zebrań grupowych w dniu 30 i 31 sierpnia 2021 roku 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 


