ROCZNY PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2017/2018
WYNIKAJĄCY Z KONCEPCJI PRACY
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W DOBRYM MIEŚCIE
Plan opracowany został w oparciu o:
1. Koncepcję pracy przedszkola i priorytety przyjęte do realizacji na rok szkolny 2017/2018:
- Literatura dziecięca inspiracją do twórczego myślenia dzieci i rozbudzania zainteresowań
czytelniczych.
- Promowanie zdrowego, aktywnego i bezpiecznego stylu życia.
2. Wskazane przez ministra edukacji narodowej kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
na rok szkolny 2017/2018:
1) Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
2) Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
3) Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
4) Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
5) Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
6) Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.
3. Wnioski z nadzoru pedagogicznego sformułowane na zebraniu rady pedagogicznej
podsumowującym rok szkolny 2016/2017:
1) Kształtować u wychowanków prawidłowe postawy moralne, uczyć rozróżniania dobra od zła
na podstawie literatury oraz poprzez realizację programu wychowawczego i innych przyjętych
do realizacji.
2) Konsekwentnie wdrażać w grupach opracowane wspólnie z dziećmi Kodeksy Grupowe i
zasady pomagające wzmacniać właściwe zachowania dzieci, wprowadzać nowe zabawy
mające na celu rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na polecenia.
3) Kontynuować podejmowane dotychczas działania sprzyjające rozwijaniu kompetencji i
zainteresowań czytelniczych u dzieci oraz podejmować nowe.
4) Nauczyciele w dalszym ciągu powinni brać udział w różnorodnych formach doskonalenia
zawodowego zgodnie z potrzebami i Koncepcją przedszkola, bardziej aktywnie uczestniczyć
w WDN i indywidualnych formach szkoleniach. (wniosek uwzględniony w Planie Nadzoru
oraz Doskonaleniu Zawodowym)

1. Priorytet – LITERATURA DZIECIĘCA INSPIRACJĄ DO TWÓRCZEGO MYŚLENIA
I ROZBUDZANIA ZAINTERESOWAŃ CZYTELNICZYCH. Realizacja wniosków z
nadzoru pedagogicznego za rok 2016/2017
Lp.

ZADANIA

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE

TERMIN
UWAGI

Kontynuowanie podejmowanych dotychczas działań sprzyjających rozwijaniu kompetencji
czytelniczych u dzieci i podejmowanie nowych (wniosek z ewaluacji)
1

2

Organizowanie przestrzeni edukacyjnej w sposób
zachęcający dzieci do czytelnictwa (atrakcyjne kąciki
książki, wizytówki z imionami dzieci w widocznych
miejscach, gry i układanki literowe, sylabowe,
obrazkowe, puzzle bajkowe itp. )

wszystkie
nauczycielki

„Cała Polska Czyta Dzieciom”- kontynuowanie akcji
ogólnopolskiej poprzez codzienne czytanie dzieciom w
przedszkolu, zapraszanie członków rodzin do czytania

wszystkie
nauczycielki

1

Rok szkolny
2017/2018

Rok szkolny
2017/2018

dzieciom na forum grupy
3

„Zajęcia biblioteczne” – raz w miesiącu organizowanie
wycieczek do biblioteki ze starszymi dziećmi (6-5
latkami) - uczestnictwo dzieci w zajęciach
bibliotecznych powiązanych tematycznie z realizowaną
tematyką, wypożyczanie książek przez dzieci do domu
przy współpracy z rodzicami (każde dziecko ma
założoną przez rodzica kartę biblioteczną).

wszystkie
nauczycielki

Rok szkolny
2017/2018

4

„Spotkanie z panią bibliotekarką w przedszkolu”spotkanie zorganizowane w grupach dzieci młodszych
z bibliotekarką z CKB w Dobrym Mieście, poznawanie
zawodu bibliotekarza oraz promowanie czytelnictwa i
książki jako źródła bajek i wiedzy.

wszystkie
nauczycielki

Rok szkolny
2017/2018

5

„Spotkania ze sztuką”- raz w miesiącu oglądanie
przedstawień teatralnych w wykonaniu grup aktorów z
różnych regionów Polski, dobieranie tematyki
przedstawień pod kątem promowania czytelnictwa,
postaw i wartości moralnych.

dyrektor

Rok szkolny
2017/2018

6

„Korzystamy
z
księgozbioru
bibliotecznego”wypożyczanie (raz w miesiącu) dla przedszkola
książek z Biblioteki - urozmaicanie czytanej dzieciom
codziennie w ramach CPCD we wszystkich grupach
literatury o nowe ciekawe utwory, bajki, korzystanie z
różnych autorów.

nauczycielka
Agnieszka Porębska

Rok szkolny
2017/2018

7

„Album Bajek” – tworzenie albumów z ilustracjami
dzieci do oglądanych teatrzyków oraz do wybranych
bajek, utworów literackich czytanych dzieciom.

nauczycielki
wszystkich grupa

Rok szkolny
2017/2018

8

„Bajki
terapeutyczne”wykorzystywanie
bajek
terapeutycznych o różnej tematyce w zależności od
potrzeb
w
pracy
wychowawczo-dydaktycznej.
Stwarzanie dzieciom możliwości rozpoznawania i
wyrażania emocji, określanie sytuacji będących
źródłem smutku, radości, strachu, złości.

wszystkie
nauczycielki

Rok szkolny
2017/2018

9

„Dzień książki w przedszkolu”- wprowadzenie
zwyczaju przynoszenia przez dzieci książek do
przedszkola zamiast zabawek w wybranym dniu
tygodnia/miesiąca w zależności od grupy.

wszystkie
nauczycielki

Rok szkolny
2017/2018

10

„Opowiadamy
bajki”kontynuowanie
zwyczaju
opowiadania bajek przez dzieci w wybranym dniu
tygodnia (grupy 5-6- latków).

nauczycielki grup
starszych: III, IV i V

Rok szkolny
2017/2018

11

„Bajeczki do poduszeczki”- czytanie lub odtwarzanie
bajek z płyt CD w czasie leżakowania/odpoczynku w
ramach CPCD.

wszystkie
nauczycielki

Rok szkolny
2017/2018

12

„Jak powstaje książka?” -zorganizowanie wycieczki ze
starszakami do muzeum w Domu Gazety Olsztyńskiej
przy Muzeum Warmii i Mazur lub zapoznanie dzieci z

wszystkie
nauczycielki

IV/V 2018

2

tematyką poprzez prezentację multimedialną, film
przybliżający dzieciom tematykę powstawania książek
czy inną forme.
13

„Moja ulubiona książka”- zorganizowanie konkursu
plastycznego dla dzieci 5-6-letnich z przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych w szkołach na terenie
gminy Dobre Miasto.

Barbara Nowicka
Aneta Grochowska
Ewa Świdowska

XI 2017

14

„Uwolnij książkę”- zorganizowanie akcji wymiany
książkowej pomiędzy rodzicami, dziećmi oraz
pracownikami przedszkola.

Agnieszka Porębska
przy współpracy z
wszystkimi
nauczycielami

XI 2017

15

„Święto książki w przedszkolu”-zorganizowanie
uroczystości przedszkolnej w grupach

wszystkie
nauczycielki

V 2017

16

„Podarujmy innym trochę radości”- przygotowanie
krótkiego występu artystycznego i zaprezentowanie go
mieszkańcom DPS w Dobrym Mieście z okazji Świąt
Bożego Narodzenia /Święta Babci i Dziadka”

nauczycielki grupy IV

XII/I

Inspirowanie dzieci poprzez literaturę do twórczości i twórczego myślenia (zadanie z koncepcji)
1

„Książka jest dobra na wszystko”- inspirowanie dzieci
do podejmowania działań twórczych: plastycznych,
muzycznych, słownych poprzez kontakt z literaturą:
a) tworzenie różnymi technikami
ilustracji do
wysłuchanych utworów (rysowanie, malowanie,
wydzieranie itd.); tworzenie obrazów do kolejnych
fragmentów baśni; lepienie z gliny,
modeliny,
plasteliny postaci występujących w baśniach;
wykonywanie kukiełek, pacynek; projektowanie
kostiumów, dekoracji;
b)
słuchanie
bajek
muzycznych;
tworzenie
akompaniamentu
do
opowiadań
nauczyciela;
ilustrowanie za pomocą instrumentów i przedmiotów
wydających
dźwięki
opowiadania
nauczyciela;
tworzenie akompaniamentów ortofonicznych np.:
kląskanie; tworzenie własnych opowiadań wraz z
akompaniamentem; tworzenie ruchowo tanecznych
obrazków ilustrujących fragmenty poznanych utworów
itp.;
c) uczestnictwo w przedstawieniach, inscenizacjach,
opowiadanie własnymi słowami baśni, bajek,
przedstawianie emocji, uczuć, wcielanie się w role,
zabawy dramowe, pantomimiczne, zabawy w teatrzyku
z wykorzystaniem kukiełek, pacynek.

wszystkie
nauczycielki

2

„Dzieci dzieciom”- przygotowanie krótkich inscenizacji,
teatrzyków przez grupy starszaków i przedstawianie
ich młodszym kolegom.

nauczycielki grup III,
IV i V

3

„I my jesteśmy autorami”- tworzenie własnych
opowiadań, bajeczek, książeczek przez dzieci.

wszystkie
nauczycielki

3

Rok szkolny
2017/2018

cały rok

Rok szkolny
2017/2018

4

Stosowanie zabaw twórczych typu:
zdanie...., Dokończ opowiadanie..., itp

„Dokończ

wszystkie
nauczycielki

Rok szkolny
2017/2018

5

Przygotowywanie i udział dzieci w
różnych
konkursach artystycznych organizowanych przez
instytucje zewnętrzne

wszystkie
nauczycielki

Rok szkolny
2017/2018

6

Zorganizowanie kącików teatralnych we wszystkich
grupach, stwarzanie warunków zachęcających do
zabaw w teatr (zmiana wyposażenia, wystroju
kącików).

wszystkie
nauczycielki

Rok szkolny
2017/2018

7

„Mali artyści recytują polskich poetów”- uroczystość
przedszkolna- prezentacja najpiękniejszych wierszy
polskich poetów indywidualnie i grupowo przez dzieci z
wszystkich grup. Wiersze do recytacji dobrane pod
kątem wieku i możliwości dzieci.

Elżbieta Tyszka,
Magdalena Karpicz
Renata Olewniczak
oraz
nauczycielki grup

III/IV 2018

8

Wykorzystywanie w pracy z dziećmi a w szczególności
podczas zajęć aktywnych metod, takich jak:
- narzędzia TOC przynajmniej 1 zajęcie w miesiącu.
- Metoda projektu – przynajmniej 1 temat w półroczu
- Odimienna metoda czytania wg. I. Majchrzak
- Techniki parateatralne: drama, pantomima, teatr
palcowy, teatrzyk kukiełkowy, pacynkowy, teatrzyk
wyboru itp.,
- Metoda twórczego myślenia J. Osborne – burza
mózgów,
- Zabawy rytmiczne,
- Techniki plastyczne,
- Zabawy paluszkowe i wierszyki masażyki
- Kinezjologia edukacyjna
- Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
- Pedagogika zabawy

wszystkie
nauczycielki

Rok szkolny
2017/2018

Kształtować u wychowanków prawidłowe postawy moralne, uczyć rozróżniania dobra od zła na
podstawie literatury oraz poprzez realizację wybranych programów Wychowawczego, Regionalnego
(wniosek z nadzoru, priorytet MEN)
1

„Baśnie wychowują”- wykorzystanie baśni i bajek do
realizacji tematyki wychowawczej ukazującej dobro i
zło w postępowaniu człowieka, wprowadzanie dzieci w
świat wartości uniwersalnych takich jak: prawda,
piękno, dobro, sprawiedliwość, uczciwość, miłość.
Przykładowe
tematy i przykłady baśni do
wykorzystania w pracy z dziećmi:
- „Dokąd prowadzą chciwość i chęć posiadania
bogactwa za wszelką cenę?” („O rybaku i złotej rybce”,
„Stoliczku nakryj się”, „Dwie Dorotki”, „Dary czterech
wróżek”)
- „Nie zawsze to co piękne jest dobre, a to co brzydkie
jest złe” lub „Piękny jest ten, kto ma uśmiech dobry i
szczery” („Królewna Śnieżka”, „Brzydkie kaczątko”,
„Żabi król”, „Ośla skórka” itp.)
- „Prawda zwycięża kłamstwo a oszukiwanie wyrządza

4

wszystkie
nauczycielki

Rok szkolny
2017/2018

krzywdę, tym których kochamy” (np.: „Pinokio”,
„Kozucha kłamczucha”, „Cudowna lampa Alladyna”
itp.)
- „Jak dobroć i uczynność zmienia się w skarby a zło
jest ukarane” („Kopciuszek”, „Pani Zima”, „Dary
czterech wróżek” itp.)
2

„ Baśnie, które wychowują”- opracowanie listy baśni
wg autorów, które są ważne i warto je uwzględnić w
pracy z wychowankami.

3

„Program Wychowawczy”- realizacja programu I.
Kamińskiej we wszystkich grupach. Stwarzanie
sytuacji
edukacyjnych
i
wychowawczych,
umożliwiających wykorzystywanie w działaniach
zdobytej
wiedzy
i
przeżyć
emocjonalnych,
wprowadzenie
systemu
motywującego
do
pozytywnych zachowań, budowanie pozytywnego
obrazu własnej osoby, zaznajamianie dzieci z prawami
i obowiązkami, opracowanie „Kodeksu przedszkolaka”
itd.
Tematyka do realizacji:
„Ja i moja Rodzina”,
„Ja i moja grupa przedszkolna”,
„Ja i moje prawa”,
„Ja i moje Miasto – mój region”,
„Ja i moja ojczyzna, Unia Europejska”
Przykłady sposobów realizacji programu:
-„Kodeks Przedszkolaka”- wspólne tworzenie
kodeksu przedszkolaka zawierającego najważniejsze
zasady i normy zachowania się w grupie.(wniosek z
nadzoru)
-„Proszę, przepraszam, dziękuję, to nic nie kosztuje”
-„Jestem małym patriotą”- poznawanie piosenek,
wierszy, utworów literackich powiązanych z obchodami
świąt narodowych.
-„Dyżurny to ja”- pełnienie roli dyżurnego przez dzieci
min.:
- w łazience,
- przy stolikach podczas posiłków,
- przy rozkładaniu pomocy do zajęć plastycznych i
porządkowaniu ich po zakończeniu zajęć,
- przy porządkowaniu
półek
i zabawek po
skończonej zabawie
organizowanie cyklicznie zajęć podczas których
wszystkie dzieci angażują się w porządkowanie
sali np.: segregowanie klocków, wycieranie kurzu,
itp.
W grupach młodszych wprowadzanie dyżurów
okazjonalnie lub wybranych w zależności od
możliwości dzieci
-„Dziś są moje urodziny”- celebrowanie urodzin
-„Znam swoje prawa i obowiązki”
-„Organizowanie uroczystych obchodów świąt: Święta
Niepodległości, Święta Flagi” oraz
Bożego

5

Małgorzata Święcicka

Rok szkolny
2017/2018

wszystkie
nauczycielki

Rok szkolny
2017/2018

Narodzenia, Wielkanocy,
3

„Dobre miasto- moje miasto, moja mała ojczyzna”realizacja programu regionalnego A. Porębskiej w
grupie V 5-6 latków oraz wybranych tematów i
sposobów realizacji istotnych w kształtowaniu postaw
patriotycznych,
tolerancji
wobec
różnorodności
kulturowej, w kształtowaniu wartości uniwersalnych w
połączeniu z twórczością I. Kwinto, M. Zientary
Malewskiej we wszystkich grupach.
Przykłady tematów do realizacji: „Mój dom”, „Bajkowa
Warmia”, „Muzyka Feliksa Nowowiejskiego”, „Dobre
Miasto- Moje Miasto”, „kolorowa Wielkanoc”,
„Warmińskie
krajobrazy”,
„Baśnie
i
legendy
Warmińskie” itd.
Przykłady sposobów realizacji programu:
„Podróż
do
przeszłości”wycieczka
do
dobromiejskiego skansenu
„Warmińskie legendy”- słuchanie legend o Dobrym
Mieście i jego mieszkańcach,
„Pieśni warmińskie”- słuchanie pieśni ludowych
warmińskich,

wszystkie
nauczycielki

4

Ewaluacja działań w zakresie: Przedszkole podejmuje
efektywne
działania
sprzyjające
kształtowaniu
prawidłowych postaw
społecznych u dzieci oraz
zapewniających im poczucie bezpieczeństwa.

zespół ds. ewaluacji
Ewa Świdowska
Małgorzata Święcicka
Barbara Nowicka

Rok szkolny
2017/2018

zgodnie z
harmonogramem
ewaluacji

2.Priorytet - PROMOWANIE ZDROWEGO, BEZPIECZNEGO I AKTYWNEGO STYLU ŻYCIA.
L.p

ZADANIA

OSOBY
ODPOWIEDZIALN

TERMIN
UWAGI

Uświadomienie dzieciom znaczenia zdrowego odżywiania się
1

„Wiem co jem”- kontynuowanie samodzielnego
przygotowywania kanapek przez dzieci z różnorodnych
produktów (past, warzyw, wędlin, nabiału) do wyboru w
ramach tzw. „Szwedzkiego stołu”, zachęcanie dzieci do
próbowania i zjadania kanapek ze zdrowych składników
(w środę co dwa tygodnie).

dyrektor, kucharz,

Rok szkolny
2017/2018

2

„Mali kucharze”- organizowanie zajęć kulinarnych ze
zdrowych produktów, promowanie jedzenia warzyw i
owoców,
przygotowywanie:
surówek,
sałatek,
szaszłyków, kanapek, itp

Nauczycielki
poszczególnych
grup,

Rok szkolny
2017/2018

3

„Piramida
żywienia”zorganizowanie
zajęć
przedstawiających
dzieciom
piramidę
zdrowego
odżywiania się oraz uświadamiających znaczenie
zdrowego odżywiania się i zdrowego stylu życia dla
zdrowia.

Nauczycielki
poszczególnych
grup

Rok szkolny
2017/2018

4

Realizacja
Przyjaciele

Nauczycielki
poszczególnych

Rok szkolny
2017/2018

zagadnień
Natury”-

z

programu: „Kubusiowi
promowanie
postaw

6

proekologicznych i prozdrowotnych.

grup, koordynator
Irena Kamińska

5

Akademia Zdrowego Przedszkolaka – realizacja
wybranych zagadnień, tematów (przynajmniej jednego)
z ogólnopolskiego programu promocji zdrowego
odżywiania się.

Nauczycielki
poszczególnych
grup

Rok szkolny
2017/2018

6

„Dzień marchewki, Dzień miodu, itp.” - organizowanie
zajęć o tematyce związanej ze zdrowymi produktami

wszystkie
nauczycielki

Rok szkolny
2017/2018

7

Promowanie zdrowego stylu odżywiania się i zdrowego
stylu życia poprzez kontakt z literaturą dziecięcą
(o[powiadania, bajki, wiersze) oraz poprzez organizację
spotkań z lekarzem pediatrą lub pielęgniarką.

wszystkie
nauczycielki

Rok szkolny
2017/2018

8

„Moje ulubione danie”- zaplanowanie realizacji
tematu metodą projektu. Gromadzenie przepisów na
ulubione potrawy dzieci w teczce przekazywanie ich
pani kucharce do wykorzystania w przedszkolu.

nauczycielki grup :
II, III, IV, V

Rok szkolny
2017/2018

9

Założenie hodowli : szczypiorku, pietruszki, ziół (bazylia,
tymianek,
kolendra)
w
kąciku
przyrody
i
wykorzystywanie ich do kanapek, zup.

wszystkie
nauczycielki

Rok szkolny
2017/2018

Kształtowanie u dzieci nawyków higienicznych
1

Kształtowanie nawyków higienicznych u dzieci poprzez
systematyczną pracę dydaktyczno-wychowawczą we
wszystkich grupach według planów pracy oraz
sytuacyjnie
w
trakcie
wykonywania
czynności
higienicznych w łazience.

wszystkie
nauczycielki

Rok szkolny
2017/2018

2

Systematyczne mycie zębów przez dzieci w grupach zwracanie uwagi na utrzymywanie czystości przyborów
do mycia zębów, wymiana przyborów w przypadku
zużycia, zniszczenia.

Nauczycielki
poszczególnych
grup, woźne
oddziałowe

Rok szkolny
2017/2018

3

Współpraca ze stomatologiem: wycieczki do gabinetu
stomatologicznego (grupy: II, III, IV i V), spotkania ze
stomatologiem na terenie przedszkola (grupy: I).

wszystkie
nauczycielki

Rok szkolny
2017/2018

4

„W
łazience”kształtowanie
umiejętności
samodzielnego mycia rąk z zachowaniem kolejności
etapów, samodzielnego mycia zębów, załatwiania
potrzeb fizjologicznych, dbania o porządek i kulturę w
łazience.

wszystkie
nauczycielki

Rok szkolny
2017/2018

5

„Przy stole” – kształtowanie umiejętności samodzielnego
i
kulturalnego
zjadania
posiłków,
kulturalnego
zachowania się podczas posiłków oraz zachowania
porządku na stole i wokół siebie.

wszystkie
nauczycielki

Rok szkolny
2017/2018

6

„W szatni” – kształtowanie (starszaki doskonalenie)
umiejętności samodzielnego zakładania i zdejmowania

wszystkie
nauczycielki

Rok szkolny
2017/2018

7

garderoby, zawieszania jej w swoich szafkach.
Rozbudzanie aktywności ruchowej dzieci
1

Realizowanie dotychczasowych form aktywności
ruchowej w przedszkolu: przynajmniej 2 razy w ciągu
dnia zabawy i zajęcia ruchowe, codziennie ćwiczenia
poranne, minimum 2 razy w tygodniu ćwiczenia
gimnastyczne, codziennie organizowanie pobytu i
zabaw na świeżym powietrzu zgodnie z zalecanymi
proporcjami z pp.

wszystkie
nauczycielki

Rok szkolny
2017/2018

2

„Ruch i zabaw to ważna sprawa”- wykorzystanie
różnorodnych metod i form do zdobywania doświadczeń
twórczych w zakresie ruchu, wykorzystanie naturalnej
potrzeby ruchu dziecka w ćwiczeniach i zabawach
opartych na metodzie A. M. Kniessów, R. Labana, K.
Orffa, W. Sherborne, aktywne słuchanie muzyki Bati
Straus

wszystkie
nauczycielki

Rok szkolny
2017/2018

3

Wykorzystywanie różnorodnych przyrządów i pomocy
dydaktycznych do zabaw i ćwiczeń ruchowych w
przedszkolu i na świeżym powietrzu.

wszystkie
nauczycielki

Rok szkolny
2017/2018

4

„Jestem sprawny- jestem zdrowy”- olimpiada sportowa
pomiędzy grupowa w ogrodzie przedszkolnym z
podziałem na dzieci młodsze i starszaki.

Nauczycielki
poszczególnych
grup

Rok szkolny
2017/2018

5

„Będę sportowcem”- nawiązanie współpracy z panem
Pawłem Pytlarczykiem znanym sportowcem przy
wsparciu pani Natalii Adamczewskiej (mamy Wojtka z
„Pracowitych Pszczółek”)

Ewa Świdowska,
Barbara Nowicka

Rok szkolny
2017/2018

6

„Ruch to Radość i Rozwój”- realizacja programu
stymulującego rozwój I. Kamińskiej (program własny) z
wykorzystaniem zabaw i ćwiczeń metodami: kinezjologii
edukacyjnej, RR W. Sherborne, Dobrego startu M.
Bogdanowicz i innych.

wszystkie
nauczycielki

Rok szkolny
2017/2018

7

„Planowanie tematyki kompleksowej i zajęć o tematyce
sportowej, np.: „W zdrowym ciele zdrowy duch”,
„Zimowe zabawy na śniegu i lodzie”, „Z rodziną na
sportowo”, „Mój ulubiony sport” i innych.

wszystkie
nauczycielki

Rok szkolny
2017/2018

8

„Gimnastyka korekcyjna”- zajęcia prowadzone z grupa
dzieci 6-5 letnich na prośbę i za zgodą rodziców przez
nauczyciela z kwalifikacjami do gimnastyki ko0rekcyjnej.

Ewa Świdowska

X-VI

Poszerzanie wiedzy dzieci na temat zagrożeń i ich unikania oraz bezpiecznego zachowania w
przedszkolu i poza nim.
1

Przypomnienie
procedur
z bezpieczeństwem i zobowiązania
pracowników do ich przestrzegania.

związanych
wszystkich

2

„Bezpieczne

dziecka

przedszkole”-

adaptacja

8

w

Dyrektor
zapoznanie z
procedurami

Na początku
roku szk.
2017/2018

nauczycielki grupy

Na początku

przedszkolu – poznanie placówki przedszkolnej,
zwrócenie uwagi na pomieszczenia, do których nie
wolno wchodzić dzieciom, ustalenie zasad zachowania
się w przedszkolu (kodeksy grupowe, prawidłowe
poruszanie się po salach i korytarzach, wprowadzenie
zasad bezpiecznego korzystania z zabawek, przyborów,
narzędzi). Zapoznanie
rodziców z procedurą
przyprowadzenia i odbierania dzieci.

I i II

roku szk.
2017/2018

3

Przygotowywanie i prowadzenie zajęć dotyczących
wiedzy na temat zagrożeń dla zdrowia i życia dzieci
oraz sposobów ich unikania.

Nauczycielki
poszczególnych
grup

cały rok
szkolny
2017/2018

4

Realizacja programu profilaktycznego własnego „Bezpieczny przedszkolak” poprzez osiem bloków
tematycznych:
1. Bezpieczna zabawa w przedszkolu
2. Groźne przedmioty, urządzenia, substancje
3. Kontakty z osobami obcymi
4. Ja i zwierzęta
5. Zasady ruchu drogowego - Spotkanie z policjantem
6. Wypadki i pierwsza pomoc - Spotkanie ze
strażakiem.
7. Profilaktyka
zdrowotna
Spotkanie
ze
stomatologiem.
8. Bezpieczne wakacje - Spotkanie z ratownikami
medycznymi.

Nauczycielki
poszczególnych
grup,

cały rok
szkolny
2017/2018
zgodnie z
tematyką
kompleksową

5

„Pierwsza pomoc” - zorganizowanie spotkania
edukacyjnego dla dzieci z pierwszej pomocy
przedmedycznej przy współpracy z OSP w Dobrym
Mieście.

Irena Kamińska

II półrocze

6

„Moja droga do przedszkola”- nauka
bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię

zasad

wszystkie
nauczycielki

7

„Bezpieczne zabawy w domu”- zwrócenie uwagi na
niebezpieczne przedmioty zasilane prądem i gazem
znajdujące się w domu, zapoznanie dzieci ze skutkami
niewłaściwego korzystania z nich, zwrócenie uwagi na
następstwa zabawy ogniem a także nawiązywania
kontaktów z osobami obcymi

wszystkie
nauczycielki

Rok szkolny
2017/2018

8

„W ogrodzie przedszkolnym”- zapoznanie dzieci z
placem zabaw znajdującym się przy przedszkolu( dzieci
nowoprzyjęte), ustalenie zasad korzystania ze sprzętu i
piaskownicy.

wszystkie
nauczycielki

Rok szkolny
2017/2018

9

Kontynuacja współpracy z instytucjami gwarantującymi
bezpieczeństwo: Komisariatem Policji, Strażą Pożarną.
organizowanie spotkań na terenie przedszkola, udział
strażaków w festynach i uroczystościach
ogólnoprzedszkolnych z udziałem dzieci i rodziców.

Nauczycielki
poszczególnych
grup, dyrektor

Rok szkolny
2017/2018

10

„Zdrowym być to zdrowo żyć”- zorganizowanie zajęć,
spotkań z udziałem pielęgniarki, dietetyka dotyczących

wszystkie
nauczycielki,

9

IX 2017

wg planów

bezpieczeństwa, zdrowia.

dyrektor

3. PRZEDSZKOLE UJEDNOLICA ODDZIAŁYWANIA WYCHOWAWCZE Z
ODDZIAŁYWANIAMI RODZINY
Lp.

ZADANIA

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE

TERMIN
UWAGI

Realizowanie zadań statutowych wobec rodziców
1

Coroczne wybory do rady rodziców i rad grupowych

Nauczycielki
poszczególnych
grup, dyrektor

IX. 2017

2

Zapoznawanie Rodziców z procedurą przyprowadzania i
odbierania dzieci z przedszkola.

Nauczycielki
poszczególnych
grup, dyrektor

IX.2017 r.

3

Kontynuacja comiesięcznych indywidualnych konsultacji
dla rodziców z nauczycielkami w wyznaczonym dniu w
każdym miesiącu w celu udzielania indywidualnych
porad dotyczących rozwoju dzieci.

Nauczycielki
poszczególnych
grup, dyrektor

X-VI

4

Przekazywanie rodzicom dzieci 6 - letnich wyników z
diagnozy dojrzałości szkolnej dwa razy do roku,
wstępnej (listopad) i końcowej (maj, czerwiec)

Nauczycielki
grup: IV V

XI 2017
VI 2018

5

Przekazywanie rodzicom informacji o wynikach
prowadzonej obserwacji dzieci 3-4-5 letnich dwa razy w
roku (listopad, czerwiec)

Nauczycielki grup:
I, II, III, V

XI 2017
VI 2018

6

Informowanie rodziców/prawnych opiekunów dziecka o
objęciu pomocą psychologiczno – pedagogiczną.
Udzielanie rodzicom porad i konsultacji w ramach
udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej.

Nauczycielki
poszczególnych
grup, specjaliści

rok szkolny
2017/2018

7

Organizowanie konsultacji logopedycznych i
przesiewowych badań logopedycznych przy współpracy
z PPP-P w Olsztynie na terenie przedszkola.

dyrektor,

rok szkolny
2017/2018

8

„Złość u dziecka, skąd się bierze, jak można sobie z nią
poradzić?” warsztaty dla rodziców z psychologiem
pedagogiem z PPP-P w Olsztynie

dyrektor

XI 2017

Wykorzystanie różnych form współpracy z rodzicami
1

Opracowanie planu współpracy z rodzicami
uwzględnieniem inicjatyw i pomysłów rodziców.

z

wszystkie
nauczycielki

IX 2017 r.

2

„Rodzice ekspertami w swoich dziedzinach” zachęcanie rodziców do występowania w roli ekspertów
w swoich dziedzinach na forum grupy, przedszkola.

wszystkie
nauczycielki

rok szkolny
2017/2018

10

3

„Cała Polska czyta dzieciom” – zapraszanie rodziców do
czytania dzieciom książek na forum grupy
o
wyznaczonej porze dnia w ramach ogólnopolskiej akcji .

wszystkie
nauczycielki

rok szkolny
2017/2018

4

Systematyczne zamieszczanie na tablicach dla
rodziców (ogólnej i przy każdej sali) informacji o
organizacji pracy przedszkola, o pracy grupy,
nadchodzących imprezach, uroczystościach, bieżącej
pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Dyrektor,
nauczycielki

rok szkolny
2017/2018

5

Zamieszczanie na stronie internetowej informacji o
pracy
przedszkola,
imprezach,
uroczystościach,
wydarzeniach.

Dyrektor,
Aneta Grochowska

rok szkolny
2017/2018

6

Zapoznanie rodziców na zebraniu z obowiązującymi
normami zachowań w każdej grupie, z prawami dziecka,
z podstawą programową, programami, koncepcją pracy.
Odnotowywanie tego faktu w protokołach z zebrań
grupowych.

wszystkie
nauczycielki

IX 2017 r.

7

Kontynuowanie dotychczasowych form współpracy z
rodzicami – kontakty indywidualne, konsultacje
indywidualne z rodzicami (raz w miesiącu), imprezy
okolicznościowe wg planów grupowych współpracy,
zajęcia otwarte przynajmniej raz w półroczu, spotkania
warsztatowe, zebrania grupowe przynajmniej 3 w roku.

wszystkie
nauczycielki

rok szkolny
2017/2018

8

Angażowanie rodziców do
uroczystości, wycieczek itp

i

Nauczycielki
poszczególnych
grup, dyrektor

rok szkolny
2017/2018

9

Angażowanie rodziców w zbiorki, akcje, akcje
charytatywne organizowane w przedszkolu:
-zbieramy zakrętki przy współpracy z „Fundacją
-zbiórka odzieży, książek dla dzieci i matek z Domu
Samotnej Matki w Olsztynie
-Cała Polska czyta dzieciom
-organizacja akcji charytatywnej „Góra grosza” przy
współpracy z Fundacją Nasz Dom.

Nauczycielki
poszczególnych
grup, dyrektor

rok szkolny
2017/2018

10

Udzielanie pomocy dzieciom i rodzicom potrzebujących
wsparcia– współpraca z MOPS w Dobrym Mieście
( wystąpienia do MOPS z wnioskiem dofinansowania
dożywiania dzieci), PCPR w Olsztynie (przedstawianie
opinii o dzieciach z rodzin zastępczych)

dyrektor,
nauczycielki

rok szkolny
2017/2018

11

Organizowanie dni otwartych przedszkola dla przyszłych
przedszkolaków i ich rodziców.

Dyrektor,
zespół ds. promocji
Barbara Nowicka,
Aneta Grochowska
Ewa Świdowska

12

Realizacja programu adaptacyjnego dla dzieci 3-4letnich nowoprzyjętych „Radosne Przedszkole” A.
Porębskiej – m.in. organizowanie spotkań z rodzicami,
spotkań adaptacyjnych dla dzieci i rodziców.

Dyrektor
nauczycielki

organizacji

11

imprez

VI 2018

VIII 2018

13

„Kącik dla rodziców” – opracowywanie i zamieszczanie
na tablicy oraz w formie ulotek (w koszyku) tekstów
wspierających rodziców w procesie wychowania oraz
zasad zdrowego odżywiania dzieci.

Nauczycielka
Renata Olewniczak

rok szkolny
2017/2018

14

„Kącik dobrych serduszek” – składanie rodzicom
podziękowań za okazywaną pomoc na tablicach
grupowych oraz na stronie internetowej przedszkola.

Nauczycielki
wszystkich grup
oraz dyrektor

Rok szkolny
2017/2018

15

Uwzględnianie w pracy wychowawczo-dydaktycznej
oczekiwań i inicjatyw rodziców.

wszystkie
nauczycielki

rok szkolny
2017/2018

16

Organizacja imprez i uroczystości przedszkolnych z udziałem rodziców i rodzin
wychowanków:
1.

„ Dzień Przedszkola” – uroczystości grupowe z
okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka

„Pasowanie na przedszkolaka” – uroczystości
grupowe gr. I i II
3. „Światowy Dzień Misia”- uroczystość przedszkolna
4. „Dzień Dobroci” – zorganizowanie uroczystości
przedszkolnej z okazji Mikołajek dla wszystkich
dzieci (z podziałem na dzieci młodsze i starsze) z
Mikołajem i upominkami.
5. „”Wigilijne spotkania przy choince” – uroczystości
grupowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia
6. „W Bajkowym królestwie” – bal karnawałowy,
uroczystość przedszkolna dla dzieci z udziałem
wybranej grupy animatorów
7. „Babcia i Dziadek mają dziś święto” – uroczystości
grupowe z udziałem zaproszonych babć i dziadków z
okazji ich święta
8. „Mali artyści recytują polskich poetów” – uroczystość
przedszkolna podczas, której dzieci zaprezentują
wybrane wiersze polskich autorów (indywidualnie i
grupowo)
9. „Rośnij zdrowo i wesoło”- impreza integracyjna
plenerowa z rodzicami i dziećmi- grupa III
10. „Ruch to zdrowie”- spartakiada sportowa pomiędzy
grupowa z podziałem na dzieci starsze i młodsze
11. „Dzień Dziecka”-uroczystość przedszkolna z
udziałem animatorów, konkursami, tańcami lub
wycieczka do atrakcyjnego miejsca (teatr,
agroturystyka)
12. „Dzień Rodziny” – festyn rodzinny w Stodole Kultury
z teatrzykiem rodziców i krótkimi inscenizacjami
dzieci.
13. „Zakończenie roku szkolnego na wesoło”uroczystość przedszkolna (zabawy prowadzone
przez animatorów dla wszystkich dzieci)pożegnanie się dzieci z przedszkolem przed
wakacjami.
14. „Żegnaj przedszkole”- uroczystość pożegnania 6latków w grupie IV i V.

Nauczycielki
wszystkich grup,
dyrektor, rodzice

2.

12

IX

X/XI
XI
XII

XII
I

I
III

nauczycielki,
rodzice gr. III

V
V

VI
VI

VI

nauczycielki,
rodzice gr. IV i V

VI

17.
„Teatrzyk Rodziców”- przygotowanie teatrzyku
na podstawie wybranej bajki w wykonaniu rodziców z
wszystkich grup.

Elżbieta Tyszka

V 2018 r.

4. PRZEDSZKOLE NAWIĄZUJE DOBRĄ WSPÓŁPRACĘ Z BLIŻSZYM I DALSZYM
ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
Lp.

ZADANIA

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE

1

Współpraca z Komisariatem Policji w Dobrym Mieście
Kontynuowanie współpracy z Komisariatem Policji w
Dobrym Mieście, organizowanie spotkań dzieci z
policjantami na terenie przedszkola oraz organizacja
wycieczek do komisariatu w celu poznawania zawodu
policjanta a w szczególności poznawania zasad
bezpieczeństwa
na
drodze,
podczas
jazdy
samochodem,
na
podwórku
podczas
zabaw,
poznawanie ryzykownych zachowań i zagrożeń
płynących z otoczenia oraz sposobów unikania ich.

wszystkie
nauczycielki

rok szkolny
2017/2018

2

Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną w Dobrym
Mieście
organizowanie spotkań ze strażakami z OSP w Dobrym
Mieście w przedszkolu lub w straży pożarnej (dla
wszystkich dzieci. Zapoznawanie dzieci z zawodem
strażaka, sposobami unikania pożarów, poznawanie
numerów alarmowych oraz sposobu zachowania się w
sytuacji zagrożenia, pożaru. Poznawanie zasad
pierwszej pomocy. Organizacja próbnej ewakuacji przy
współpracy z Miejską Komendą Straży Pożarnej w
Olsztynie.

wszystkie
nauczycielki

rok szkolny
2017/2018

3

Współpraca z pielęgniarką
Nawiązanie współpracy z pielęgniarką w celu
zorganizowania
spotkania
edukacyjnego,
profilaktycznego dla dzieci na temat higieny, zdrowego
odżywiania
się,
zapobiegania
chorobom
oraz
przestrzegania zakazu samodzielnego korzystania z
leków z domowej apteczki.

wszystkie
nauczycielki

rok szkolny
2017/2018

4

Współpraca ze stomatologiem
Kontynuowanie
współpracy
z
gabinetem
stomatologicznym i stomatologiem w celu pogłębiania
wiedzy dzieci na temat prawidłowego dbania o higienę i
zdrowie jamy ustnej. W ramach współpracy
organizowanie
spotkań
ze
stomatologiem
w
przedszkolu, organizowanie wycieczek do gabinetu.

wszystkie
nauczycielki

rok szkolny
2017/2018

5

Współpraca z Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w
Dobrym Mieście
Udział przedszkolaków w konkursach, imprezach
organizowanych przez CKB min.:
- ubieranie choinki przy Baszcie,
- kontynuowanie wypożyczania książek przez dzieci

wszystkie
nauczycielki

rok szkolny
2017/2018

13

TERMIN
UWAGI

-

6

5-6-letnie z biblioteki (raz w miesiącu)
wypożyczanie książek z literatury dziecięcej przez
nauczycielkę dla młodszych przedszkolaków,
udział w zajęciach bibliotecznych, spotkaniach
warsztatowych i konkursach organizowanych dla
przedszkolaków
poznawanie pracy bibliotekarki
wycieczki do muzeum w Skansenie
udziałał w Cittaslow- przygotowanie stoiska z
ekologiczną żywnością

Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 2
- Ślubowanie uczniów I klasy
- poznawanie budynku szkoły i korzystanie z zasobów
biblioteki szkolnej
- wizyty dzieci w szkole, udział w lekcjach klas I
- udział w imprezach, konkursach organizowanych
przez szkołę
- wspólne zabawy i zawody na boisku szkolnym
- kontynuowania pozyskiwania informacji o losach
absolwentów przedszkola w szkole,
- zapraszanie nauczycieli klas I , pedagoga szkolnego
na spotkania z rodzicami 5-6-latków ( dostarczanie
wiedzy na temat wymagań szkoły wobec I klasistów)

Nauczycielki grup:
IV i V

rok szkolny
2017/2018

Nauczycielka Irena
Kamińska

I/II 2017 r

V/VI

7

Organizacja wycieczki całego przedszkola do Teatru
Lalek w Olsztynie na wybrane przedstawienie

Nauczycielki
poszczególnych
grup, dyrektor,
rodzice

8

Zapraszanie raz w miesiącu grup teatralnych z różnych
regionów Polski z przedstawieniami o tematyce
zdrowotnej, przyrodniczej, ekologicznej, promującej
czytelnictwo, bezpieczeństwo.

Dyrektor , rodzice

rok szkolny
2017/2018

9

Spotkania z Panią Muzyką” -Współpraca z WarmińskoMazurską Filharmonią w Olsztynie. Organizowanie raz
w miesiącu na terenie przedszkola koncertów dla
przedszkolaków.

Dyrektor , rodzice

rok szkolny
2017/2018

10

Kontynuowanie współpracy z Firmą REBA z siedzibą w
Warszawie w celu zbiórki zużytych baterii w przedszkolu
i przekazywanie ich firmie wyspecjalizowanej w zbiórce i
utylizacji szkodliwych dla środowiska naturalnego
zużytych baterii.

Dyrektor,
nauczycielki
poszczególnych
grup

rok szkolny
2017/2018

11

Współpraca z PPP-P w Olsztynie w zakresie:
prowadzenia przesiewowych badań logopedycznych,
konsultacji logopedycznych dla rodziców, prowadzenia
raz w miesiącu konsultacji logopedycznych dla chętnych
rodziców, prowadzenia warsztatów dla rodziców oraz
szkolenia rady pedagogicznej.

Dyrektor,
nauczycielki
poszczególnych
grup

rok szkolny
2017/2018

12

„Paczka od Mikołaja” –zorganizowanie zbiórki
książeczek i odzieży dla dzieci i przekazanie ich do
Domu Samotnej Matki i Dziecka w Olsztynie.

Nauczycielki

rok szkolny
2017/2018

14

13

„Góra grosza”- udział w charytatywnej ogólnopolskiej
akcji zbiórki pieniędzy dla dzieci z domów dziecka

Nauczycielki

rok szkolny
2017/2018

14

Udział w konkursach organizowanych przez instytucje
zewnętrzne: plastycznych, muzycznych, recytatorskich,
przyrodniczych i ekologicznych.

wszystkie
nauczycielki
koordynator Barbara
Nowicka

rok szkolny
2017/2018

15

„Zbieramy nakrętki dla chorych dzieci” – udział w akcji
charytatywnej zbierania nakrętek na leczenie i zakup
sprzętu dla chorych dzieci, współpraca z Fundacją
„Przyszłość dla Dzieci” z Olsztyna

Dyrektor,
nauczycielki
poszczególnych
grup

rok szkolny
2017/2018

16

Poszukiwanie sprzymierzeńców, sponsorów.

Dyrektor,
nauczycielki ,
rodzice

rok szkolny
2017/2018

5. PRIORYTETY MEN
Lp.

ZADANIA

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE

TERMIN
UWAGI

Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
1.

Prowadzenie zabaw eksperymentów z zakresu fizyki,
chemii, przyrody skłaniających dzieci do wyciągania
wniosków

wszystkie
nauczycielki

cały rok

2.

Rozwijanie potencjału intelektualnego dzieci poprzez
organizację nauki gry w warcaby, tworzenie gier
ściganek oraz tworzenie kącików logicznego myślenia,
badawczych.

wszystkie
nauczycielki

cały rok

3.

Zapewnianie dzieciom możliwości wyboru aktywności
poprzez swobodny dostęp do materiałów plastycznych,
konstrukcyjnych, rozwijających logiczne myślenie.

wszystkie
nauczycielki

cały rok

4.

Wykorzystywanie w pracy z dziećmi kodowania za
pomocą piktogramów w różnych sytuacjach
edukacyjnych oraz metody i narzędzi TOC do
rozwijania logicznego myślenia, wyciągania wniosków.

wszystkie
nauczycielki

cały rok

5.

Wykorzystywanie w pracy z dziećmi metody „Wiatrak
matematyczny”- rozwijającej zdolności i umiejętności
matematyczne.

wszystkie
nauczycielki

cały rok

6.

Organizowanie wycieczek do różnych środowisk
przyrodniczych

wszystkie
nauczycielki

cały rok

Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych

15

W przypadku pojawienia się dziecka
niepełnosprawnego objęcie go opieką: opracowanie
IPET-u, zapewnienie sprzętu specjalistycznego, ocena
efektywności pracy.

1.

6.
Lp.

dyrektor i zespół
nauczycieli i
specjalistów

od momentu
objęcia
kształceniem
specjalnym

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA - ROK SZKOLNY
ZADANIA

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE

TERMIN
UWAGI
IX 2017

1

Opracowanie rocznego planu pracy

Dyrektor, rada
pedagogiczna

2

Opracowywanie planów pracy wychowawczodydaktycznej i opiekuńczej

Wszystkie
nauczycielki

3

Opracowanie i przedstawienie radzie pedagogicznej
planu nadzoru pedagogicznego

Dyrektor

4

Opracowanie planu doskonalenia zawodowego
nauczycieli

Dyrektor, Wszystkie
nauczycielki

5

Opracowanie arkusza organizacji przedszkola

Dyrektor

IV 2018 r

6

Opracowanie planu kontroli wewnętrznej

Dyrektor

IX 2017 r.

7

Awans zawodowy nauczyciela

Dyrektor ,
nauczycielka
odbywająca staż,
opiekun stażu

rok szkolny
2017/2018

8

Promocja przedszkola w środowisku

Zespół do spraw
promocji,
nauczycielki,
dyrektor

rok szkolny
2017/2018

9

Wzbogacanie bazy przedszkola:
– Rozpoznawanie i określenie potrzeb w zakresie
wyposażenia sal dziecięcych
- wzbogacanie przedszkola o nowe pomoce po
ustaleniu potrzeb.

Dyrektor,
nauczycielki

16

Co miesiąc
Do 15 IX

IX–X 2017 r

IX–X
Cały rok

