
ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W STARYM PILCZYNIE 

ROK SZKOLNY 2021/2022 

Lp Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialni Współpracują

cy 

Terminy  Uwagi 

1. Wdrażanie do 

dbania o 

bezpieczeństw

o w 

przedszkolu i 

poza nim 

1.Zawarcie 

kontraktów 

grupowych ,, 

Kodeks 

Przedszkolaka’’- 

przygotowanie 

formy graficznej 

w salach. 

Uwzględnienie 

treści 

dotyczących: 

- norm 

zachowania i 

postępowania w 

grupie, 

-zasad 

bezpiecznego 

korzystania z 

zabawek i 

wyposażenia 

przedszkola, 

- zasad 

bezpiecznego 

korzystania ze 

sprzętu na placu 

zabaw, 

- zasad 

korzystania z 

urządzeń 

sanitarnych, 

-zachowywanie 

dystansu 

społecznego oraz 

przestrzeganie 

zasad 

dotyczących 

zapobiegania 

COVID-19: 

Wychowawcy Nauczyciele 

grup 

Wrzesień 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„unikaj dotykania 

twarzy”, „nie 

podawaj ręki na 

powitanie”, 

„zasłaniaj twarz 

podczas kasłania 

czy kichania” 

2.Uświadomienie 

niebezpieczeństw 

związanych z 

oddalaniem się od 

opiekunów i 

wspólne ustalenie 

kryteriów doboru 

miejsc 

bezpiecznych do 

zabaw; 

- oglądanie 

plansz, 

dostrzeganie 

związków 

przyczynowo- 

skutkowych na 

podstawie 

historyjek 

obrazkowych oraz 

filmów 

edukacyjnych. 

 

Nauczyciele 

grup 

- Według 

miesięcznyc

h planów 

pracy 

 

3. Organizowanie 

wycieczek i 

spacerów- 

zwrócenie uwagi 

dzieci na 

bezpieczne 

zachowanie 

podczas spacerów 

i wycieczek. 

Wychowawcy Nauczyciele 

grup 

Cały rok  

2. Wdrażanie do 

odpowiednieg

o zachowania 

1. Poznanie przez 

dzieci zagrożeń 

płynących ze 

Nauczyciele 

grup 

- Cały rok  



w kontaktach 

z obcymi 

strony innych 

ludzi; 

- uświadomienie 

dzieciom 

potrzeby 

zachowania 

ostrożności 

wobec 

nieznajomych w 

różnych 

miejscach i 

sytuacjach ( praca 

z tekstem, 

historyjką 

obrazkową, 

filmem 

edukacyjnym), 

- organizowanie 

zajęć i zabaw 

uczących gdzie i 

jak szukać 

pomocy. 



3. Zapoznanie z 

przyrodą. 

Ochrona 

przed 

niebezpieczeń

stwem 

płynącym z 

niej. Dbanie o 

przyrodę 

1.Dostarczenie 

możliwości 

obserwowania 

zwierząt w 

bezpiecznym 

otoczeniu oraz 

nabywanie 

nowych 

wiadomości; 

- uświadomienie, 

w jakich 

sytuacjach 

zwierzęta mogą 

być groźne( 

wystraszone, 

chore, 

bezpańskie) 

- wskazanie 

bezpiecznych 

postaw( postawa 

obronna) 

Nauczyciele 

grup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wprowadzenie 

innowacji 

„Przedszkolakami 

się nazywamy i o 

ekologię dbamy” 

 

 

Katarzyna 

Pytlarczyk 

 

 

 

Nauczyciele 

grup 

 

 

 

Wrzesień- 

kwiecień 

 

 

 

3. Wdrożenie 

innowacji „Cztery 

pory roku” 

 

Karolina 

Gniadek 

Nauczyciele 

grupy 

  

4. Przekazanie 

wiedzy 

dotyczącej 

uczestnictwa 

w ruchu 

drogowym 

1.Wdrażanie do 

kulturalnego i 

bezpiecznego 

uczestnictwa w 

ruchu drogowym; 

- wycieczka na 

skrzyżowanie, 

obserwacja ruchu 

ulicznego- 

Nauczyciele 

grup 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Wrzesień  

 

 

 

 

 



praktyczna nauka 

przechodzenia 

przez jezdnię w 

miejscach 

dozwolonych, 

- omawianie 

historyjek 

obrazkowych, 

plansz i filmów 

edukacyjnych 

 

 

 

 

 

Nauczyciele 

grup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

5. Wdrażanie do 

zgodnego 

współdziałani

a z innymi, 

niesienia 

innym 

szacunku 

1.Stosowanie 

przez dzieci 

zwrotów 

grzecznościowyc

h w sytuacjach 

życia 

codziennego. 

 

Wychowawcy  Nauczyciele 

grup 

Cały rok  

2. Wprowadzanie 

bajkoterapii jako 

czasu na 

słuchanie i 

analizę literatury 

pokazującej dobro 

i zło oraz wzory 

poprawnego 

zachowania. 

 

Nauczyciele 

grup 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nauka 

rozwiązywania 

konfliktów 

poprzez 

negocjowanie 

 

Nauczyciele 

grup 

 

- 

 

Cały rok 

 



4.Uczenie dzieci 

okazywania 

zainteresowania i 

współczucia w 

odniesieniu do 

innych osób( np. 

w sytuacjach, 

kiedy ktoś się 

uderzy, 

przewróci, 

zachoruje,  a 

także wtedy, gdy 

coś się nie uda i 

jest mu przykro). 

Projekt 

„Magiczna moc 

bajek” 

 

Nauczyciele 

grup 

 

 

 

 

 

 

Katarzyna 

Pytlarczyk, 

Karolina 

Dębek, 

Karolina 

Gniadek, Anna 

Pawelec 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele 

grup 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Październik

-maj 

 

5. Stwarzanie 

okazji do 

samooceny 

dzieci- 

wprowadzenie 

elementów 

motywacyjnych 

wg pomysłu 

nauczycieli. 

 

Wychowawcy  Nauczyciele 

grup 

Cały rok  



6. Uświadomienie 

dziecku jego praw 

do nietykalności 

osobistej i nie 

naruszania jego 

godności. 

 

 

Nauczyciele 

grup 

psycholog Cały rok  

7.Realizowanie 

cyklu zabaw 

przeciw agresji- 

wspomaganie 

rozwoju 

emocjonalnego i 

społecznego 

dzieci. 

 

Nauczyciele 

grup 

- Cały rok  

8.Podejmowanie 

z dziećmi działań 

na rzecz grupy i 

przedszkola oraz 

prac społeczno- 

użytecznych, np. 

wykonywanie 

dekoracji i ozdób. 

 

Wychowawcy Nauczyciele 

grup  

Cały rok  

9.Tworzenie 

warunków 

sprzyjających 

wspólnej i 

zgodnej zabawie 

oraz nauce dzieci 

o zróżnicowanych 

możliwościach 

fizycznych i 

intelektualnych. 

 

Wychowawcy Nauczyciele 

grup 

Cały rok  



10.Stwarzanie 

serdecznego 

klimatu w grupie 

sprzyjającego 

okazywaniu 

troskliwości i 

zainteresowania 

kolegą/koleżanką 

z grupy; 

organizowanie 

urodzin dziecka w 

grupie, itp. 

 

 

Wychowawcy Nauczyciele 

grup 

Cały rok  

11.Reagowanie 

na wszelkie 

przejawy 

przemocy wśród 

rówieśników, w 

rodzinie oraz 

organizowanie 

pomocy doraźnej 

i psychologiczno- 

pedagogicznej. 

 

Wychowawcy Nauczyciele 

grup, 

pedagog, 

psycholog, 

logopeda 

Cały rok  

12.Wspieranie 

rodziców w 

wychowywaniu 

dzieci- 

przygotowanie 

materiałów dla 

rodziców( strona 

internetowa lub , 

kącik dla 

rodziców) 

 

 

Wychowawcy Nauczyciele 

grup 

Cały rok  

13. Obchodzenie 

Dnia 

Przedszkolaka 

 

Wychowawcy 

grup 

Nauczyciele 

grup 

Wrzesień  



14. Obchodzenie 

Dnia Życzliwości 

w przedszkolu 

Wychowawcy 

grup 

Nauczyciele 

grup 

Listopad  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6. Wdrażanie do 

dbania o 

zdrowie swoje 

i innych 

1.Praktyczna 

nauka numerów 

alarmowych wraz 

z symulacją 

sytuacji 

stanowiących 

potencjalne 

zagrożenie dla 

dziecka. 

Wychowawcy 

 

 

 

 

 

Nauczyciele 

grup  

 

 

 

 

 

Wrzesień 

 

 

 

 

 

 

 

2.Prezentacja 

wyposażenia 

apteczek,, 

Pierwsza pomoc 

przedmedyczna’’. 

 

 

Nauczyciele 

grup 

 

 

 

- 

 

Według 

planów 

miesięcznyc

h 

 

3.Wdrażanie 

dzieci do 

hartowania i 

częstego 

korzystania ze 

świeżego 

powietrza; 

- uczenie się 

ubierania 

odpowiednio do 

pogody 

( 

wykorzystywanie 

zabaw 

dydaktycznych ) 

- czynne 

uczestnictwo 

dzieci w 

zabawach 

organizowanych 

przez 

nauczycieli(zaba

Nauczyciele 

grup 

- Cały rok  



wy ruchowe, 

spacery, 

wycieczki, 

zabawy na 

świeżym 

powietrzu) 

4.Codzienna 

realizacja ćwiczeń 

porannych(dzieci 

2,5/ 3 letnie- 

zabawa ruchowa)  

Nauczyciele 

grup 

- Cały rok  

5.Systematyczne 

realizowanie 

działań 

prozdrowotnych; 

- systematyczne 

wdrażanie dzieci 

do stosowania 

zabiegów 

higienicznych, 

mycia rąk przed 

posiłkami i po 

wyjściu z toalety, 

mycia owoców i 

warzyw przed 

spożyciem. 

-zachęcanie dzieci 

do mówienia 

umiarkowanym 

głosem, 

- wykorzystanie 

bajek 

relaksacyjnych 

wywołujących 

uczucie 

odprężenia, 

spokoju, poczucia 

bezpieczeństwa. 

-dostarczenie 

dzieciom 

wzorców 

właściwego 

Nauczyciele 

grup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



zachowania w 

przedszkolu 

 

 

 

  

6.Organizacja i 

prowadzenie 

warsztatów dla 

dzieci z zakresu 

zdrowego 

żywienia, np.  

- uświadamianie 

dzieciom 

konieczności 

spożywania 

owoców i warzyw 

jako źródła 

cennych witamin 

 

Wychowawcy  Nauczyciele 

grup 

Cały rok  

7.Propagowanie 

zdrowego stylu 

życia poprzez 

tworzenie żywych 

kącików 

przyrody( 

hodowla 

szczypiorku, 

pietruszki oraz 

ziół). 

 

Wychowawcy Nauczyciele 

grup 

Marzec/ 

kwiecień 

 

8. Realizacja 

prozdrowotnego 

projektu „Żyj 

zdrowo- będziesz 

wielki” 

Katarzyna 

Pytlarczyk 

Nauczyciele 

grup  

Cały rok  

9. Realizacja akcji 

„Mamo, tato wolę 

wodę” 

Karolina 

Dębek 

Nauczyciele 

grup 

Cały rok  

7. Pobudzanie 

inwencji i 

aktywności 

dziecka 

1.Wykorzystanie 

literatury w 

procesie 

wychowawczo- 

Nauczyciele 

grup 

 

 

- 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 



poprzez różne 

formy 

kontaktu z 

literaturą 

dydaktycznym 

(wprowadzenie 

dziecka w świat 

wartości 

uniwersalnych). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Zorganizowanie 

wystawy prac 

literackich i 

plastycznych- 

prezentacja 

tekstów 

opowieści ,, Mój 

miś” 

( Dzień Misia) 

 

 

Wychowawcy 

grup 

Nauczyciele 

grup 

Listopad  

3.Kontynuowanie 

w każdej grupie 

zwyczaju 

opowiadania, 

czytania, 

słuchania bajek o 

stałej porze ze 

szczególnym 

uwzględnieniem ,, 

pory relaksu’’- 

wyciszenia;  

-głośne czytanie 

codziennie przez 

15 minut- 

rozbudzanie 

motywacji do 

samodzielnego 

sięgania po 

książki. 

 

Nauczyciele 

grup 

- Cały rok  



4. Tworzenie ,, 

Plakatów postaci 

z bajek’’- 

prezentacja na 

wystawie z okazji 

dni postaci z 

bajek- 

rozbudzanie 

motywacji do 

samodzielnego 

sięgania po 

książki. 

 

Wychowawcy 

grup 

Nauczyciele 

grup 

Listopad  

5.Tworzenie 

prostych scenek 

teatralnych w 

grupach 

młodszych i 

inscenizacji w 

grupach 

starszych. 

Wykorzystywanie 

znanych utworów 

literackich i 

własnych 

pomysłów dzieci. 

Wychowawcy  Nauczyciele 

grup 

Cały rok  

6.Kontynuacja 

akcji ,,Cała 

Polska czyta 

dzieciom’’ 

Wychowawcy Nauczyciele 

grup 

Cały rok  

 

7.Cykliczne 

spotkania z 

poezją i prozą w 

ramach 

współpracy z 

Biblioteką. 

 

 

Wychowawcy 

 

Nauczyciele 

grup 

 

Według 

planów 

pracy 

 



8.Pomaganie 

dzieciom w 

osiąganiu 

gotowości do 

nauki czytania i 

pisania na 

podstawie 

literatury 

dziecięcej; 

- ćwiczenia 

percepcji 

wzrokowej, 

słuchowej, 

sprawności 

manualnej i 

graficznej 

- gry i zabawy 

sprzyjające 

gotowości 

operacyjnej 

Wychowawcy Nauczyciele 

grup 

Cały rok  

     

8. Wspomaganie 

indywidualne

go rozwoju 

dziecka 

1.Prowadzenie 

obserwacji 

pedagogicznych 

według 

przyjętych 

narzędzi. 

Wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele 

grup 

 

 

 

Wrzesień, 

luty, 

czerwiec 

 

 

 

 

 

 

2.Przeprowadzeni

e diagnozy 

przedszkolnej 6- 

latka i 5-latka (na 

wniosek rodzica), 

ustalenie listy 

dzieci do 

wspomagania i 

korygowania 

rozwoju. 

Przeprowadzenie 

arkusza 

obserwacji dzieci 

 

 

Karolina 

Dębek, 

Katarzyna 

Pytlarczyk. 

Wychowawcy 

grup 

 

Nauczyciele 

grup 

 

 

 

Wstępna 

październik, 

końcowa 

kwiecień 

 



w wieku 

przedszkolnym 

 

3.Realizacja 

zasady 

indywidualizacji 

podczas zajęć z 

dziećmi. 

 

Nauczyciele 

grup 

- Cały rok  

4.Wyznaczenie 

działań 

wspomagających 

potencjał 

rozwojowy 

dzieci( w 

odniesieniu do 

każdego dziecka). 

 

Wychowawcy Nauczyciele 

grup 

Cały rok  

5.Realizacja 

działań 

wspomagających, 

zgodnie z 

wnioskami 

wynikającymi z 

obserwacji i 

diagnozy 

gotowości 

szkolnej dziecka i 

arkuszy 

obserwacji. 

 

Wychowawca 

6-latków. 

Wychowawcy 

grup 

Nauczyciele  

grup 

Cały rok  

6.Przygotowanie 

informacji o 

gotowości 

szkolnej dzieci i 

Karolina 

Dębek 

- Maj  



przekazanie jej 

rodzicom. 

     

9. Współpraca z 

rodzicami i 

wspieranie 

rodziny w 

wychowywani

u dzieci 

1.Zebrania z 

rodzicami 

rozpoczynające 

rok szkolny. 

- przedstawienie 

koncepcji 

przedszkola na 

rok 2020/2021 

oraz zadań 

ujętych w planie 

pracy przedszkola 

na bieżący rok 

szkolny 

- przedstawienie 

pracowników 

przedszkola 

- omówienie 

procedury 

przyprowadzania 

i odbierania 

dzieci z 

przedszkola 

-omówienie 

procedury BHP w 

związku z 

zapobieganiem, 

przeciwdziałanie

m i zwalczaniem 

COVID-19 

- omówienie 

regulaminu 

przedszkola 

- omówienie 

procedury  

Wychowawcy Nauczyciele 

grup 

Wrzesień  



bezpieczeństwa 

pobytu dziecka w 

przedszkolu oraz 

innych 

obowiązujących 

procedur 

- informacja dla 

rodziców o 

wymaganiach 

edukacyjnych 

wynikających z 

podstawy 

programowej 

wychowania 

przedszkolnego 

 

    

2.Zachęcanie 

rodziców do 

bieżącego 

zapoznawania się 

z informacjami 

zawartymi na 

stronie 

internetowej i 

kącikach 

informacyjnych. 

 

Wychowawcy 

grup 

Nauczyciele Cały rok  

3.Zebranie z 

rodzicami 

podsumowujące 

pracę w I i II 

semestrze 

- przekazanie 

informacji o 

wynikach 

obserwacji, o 

postępach dzieci 

oraz o wynikach 

diagnozy. 

 

Wychowawcy Nauczyciele 

grup 

Według 

harmonogra

mu zebrań 

 



4.Porady, 

konsultacje 

specjalistów dla 

rodziców 

Pedagog, 

psycholog, 

logopeda 

Wychowawc

y 

Cały rok  

5.Pomoc 

rodziców w 

organizowaniu 

imprez , 

uroczystości. 

 

Nauczyciele 

grup 

Rodzice Cały rok  

6. Organizowanie 

uroczystości o 

charakterze 

rodzinnym np. z 

okazji Dnia Babci 

i Dziadka, Dnia 

Rodziny, Dnia 

Dziecka, 

Wieczoru 

Wigilijnego,  

imprez 

grupowych o 

charakterze 

świątecznym: 

Pasowanie na 

Przedszkolaka i 

Starszaka, Dzień 

Pieczonego 

Ziemniaka, 

Pierwszy Dzień 

Wiosny, Dzień 

przedszkolaka, 

Bal karnawałowy, 

Zakończenie 

roku. 

 

Nauczyciele 

grup 

- Według 

harmonogra

mu 

 

7. Zachęcanie 

rodziców do 

uczestnictwa w 

akcjach 

charytatywnych; 

,,Góra grosza’’, 

Zbieranie 

nakrętek, itp. 

Nauczyciele 

przedszkola 

- Cały rok  



 

8.Włączanie 

rodziców w 

bogacenie bazy 

materialnej 

poszczególnych 

grup poprzez 

dostarczanie 

potrzebnych do 

zajęć materiałów, 

przyborów 

Wychowawcy Nauczyciele 

grup 

Cały rok  

9.Prowadzenie 

zajęć 

adaptacyjnych dla 

dzieci 

nowoprzyjętych i 

ich rodziców. 

 

Karolina 

Gniadek 

Nauczyciele 

grup 

30-31 

sierpnia 

 

     

10. Współpraca 

ze 

środowiskiem 

lokalnym 

1.Współpraca ze 

szkołą 

podstawową oraz 

świetlicą szkolną 

Nauczyciele 

grup 

 

 

- 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

2.Współpraca z 

Poradnią 

Psychologiczno- 

Pedagogiczną 

 

 

Wychowawcy 

 

Psycholog, 

pedagog 

 

Według 

potrzeb 

 

3. Współpraca z 

Biblioteką  

 

Nauczyciele 

grup 

Nauczyciele, 

kierownik 

biblioteki 

Cały rok  



11. Przekazywani

e wartości 

narodowych 

1. Poznanie 

symboli 

narodowych, 

Hymnu i historii 

Polski na 

podstawie legend 

-wzmacnianie 

poczucia radości i 

dumy z bycia 

Polakiem 

-nauka hymnu 

oraz tańców 

regionalnych 

-poznanie 

najbliższej 

okolicy 

 

Wychowawcy Nauczyciele 

grup 

Cały rok  

2. Wprowadzenie 

innowacji 

„Polskie tańce 

ludowe” 

 

 

Anna Pawelec Nauczyciele 

grup 

Październik

-maj 

 

12. Wprowadzani

e kompetencji 

kluczowych 

1.Prowadzenie z 

dziećmi zajęć 

rozwijających 

kompetencje 

kluczowe oraz 

preorientację 

zawodową. 

Wychowawcy Nauczyciele 

grup 

Cały rok  

 

 


