
 

Roczny plan pracy Przedszkola Niepublicznego  „JODEŁKA” W TCZEWIE 

na rok szkolny 2018/2019 

Podstawa prawna: 
 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1270), 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 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 2014 r. poz. 1170 ze zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 

przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356), 

• Statut Przedszkola Niepublicznego „Jodełka” w Tczewie 

 
Plan opracowany został w oparciu o: 

• wytyczne MEN-u oraz Kuratorium Oświaty w Gdańsku na rok szkolny 2018/2019 

• wnioski z nadzoru pedagogicznego, 

• diagnozę potrzeb przedszkola, 

• diagnozę oczekiwań rodziców wobec przedszkola, 

• treści koncepcji pracy przedszkola, 

• treści podstawy programowej 
 

Wnioski ze sprawowanego nadzoru w roku szkolnym 2017/2018 oraz proponowane sposoby wykorzystania wyników: 
 



1. Zbyt niska świadomość potrzeby znajomości podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej wśród nauczycieli. 
Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest spójna z podstawą programową edukacji wczesnoszkolnej, dlatego też 
zorganizować nauczycielom możliwość, aby zapoznali się z podstawą programową wyższego stopnia.  
 
2. Niewielka chęć zapoznawania się z celami statutowymi placówki wśród rodziców oraz potrzeba wzmocnienia kompetencji 

wychowawczych rodziców dzieci. 
Stworzenie całorocznego planu współpracy z rodzicami (spotkania, warsztaty, indywidualne konsultacje z logopedą etc), prowadzenie rozmów 
indywidualnych i spotkań w grupie rodziców, zacieśnianie współpracy z Radami Oddziałowymi oraz Radą Rodziców będzie miało pozytywny 
wpływ na otwartość rodziców i ich rozumienie procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz różnych działań placówki. 
 
3. Należy zorganizować szkolenia rozwijające wiedzę dotyczącą pracy nad kolejną wybraną edukacją  
Edukacja przyrodnicza, która będzie stanowić edukację wiodącą jest wyjątkowo ciekawa poznawczo dla dzieci przedszkolnych. Zadaniem 
Dyrektora oraz Rady Pedagogicznej jest opracowanie rady szkoleniowej oraz skupienie zajęć oraz warsztatów rodzinnych wokół przyrody 
ożywionej oraz nieożywionej, a także edukacji przygodą i pracy metodą projektu. Warto angażować wszystkie dzieci podczas zajęć i 
wprowadzić zabawy i prace w niewielkich zespołach lub grupach badawczych. 
 
4. Potrzeba wzmocnienia pracy zespołowej 
Przygotowanie pracy zespołowej w zakresie planowania przebiegu procesów edukacyjnych, wspólnego rozwiązywania problemów, 
doskonalenia sposobów komunikacji i dalekowzrocznego planowania będzie miało wpływ na jakość pracy przedszkola. 
 
5. Materiały do zajęć nie zawsze są dobrej jakości. 
Na zajęcia należy starannie dobierać materiał przedstawiany dzieciom wykorzystując zasoby przedszkola (gry, plansze, płyty, karty pracy, 
książki, klocki i zabawki oraz tablicę interaktywną. 

 
6. Prowadząc zajęcia: „Nie mówmy dzieciom tego co już wiedzą”. 
Podczas planowania zajęć i realizacji tematu zajęć unikać robienia „wykładu” i korzystać z metody „stawiania pytań” oraz innych metod 
aktywizujących. Planowanie sytuacji sprzyjających samodzielnemu wyciąganiu wniosków przez dzieci poprzez kierowanie ich uwagą 



prowadzi do pozytywnych efektów nauczania. Przygotowanie odpowiednich szkoleń wg. potrzeb nauczycieli pomoże wzmocnić kompetencje 
zawodowe nauczycieli. 

 

Główne zadania dydaktyczno-wychowawczo i opiekuńcze na rok szkolny 2018/2019 
 

1. Organizowanie warunków do realizacji procesu edukacyjnego, wspomagającego rozwój dziecka w sferze intelektualnej. 
2. Organizowanie aktywności dziecka w zakresie nabywania samodzielności w czynnościach samoobsługowych (realizacja i analiza nowego 

programu adaptacyjnego). 
3. Kształtowanie postaw i wartości patriotycznych u dzieci. 
4. Bezpieczne korzystanie przez dzieci z zasobów dostępnych w internecie. 

5. Powołanie i podjęcie współpracy z Radą Rodziców. 
6. Wzmacnianie wychowawczej roli przedszkola  poprzez ścisłą współpracę z rodzicami i specjalistami. Poszukiwanie nowatorskich form 

współpracy. 
7. Organizacja warunków sprzyjających rozwojowi ekspresji językowej dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i bezpośredni 

kontakt z literaturą, sztuką i teatrem. 
8. Wdrażanie programu wychowawczo-profilaktycznego.  
9. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach, kursach doskonalenia 

zawodowego. 
Kierunki  wiod ące na rok szkolny 2018/2019 

1. Polska- moja ojczyzna- edukacja regionalna,  kształtowanie postaw patriotycznych, zapoznanie dzieci z regionami Polski, kulturą, 
tradycjami i zwyczajami 

2. „Kuchnia regionalna”-  odkrywanie polskich smaków 
3. Prowadzenie edukacji przyrodniczej jako wiodącej w roku szkolnym 2018/2019 
4. Zapoznanie dzieci z twórczością Ewy Szelburg - Zarembiny 

Obszar: Opieka, wychowanie, edukacja 

Cel Zadanie/sposób realizacji Osoba Termin 



odpowiedzialna realizacji 

1. Tworzenie 
warunków do 
realizacji 
podstawy 
programowej i 
aktywności 
dzieci 

1.Ustalenie przedszkolnego zestawu programów na rok szkolny 2018/2019 
zaopiniowanie przez radę pedagogiczną. 

Dyrektor 
1 września 

2018 

2.Planowanie procesów wspomagania rozwoju i edukacji przez nauczycieli z 
wykorzystaniem przyjętych programów- plany miesięczne ze wskazaniem 
zamierzonych osiągnięć dzieci- cele dostosowane do potrzeb i możliwości 
dzieci 

Wszyscy 
nauczyciele 

Przed 
rozpoczęciem 

planu 

3.Przygotowanie w salach kącików aktywności: 
-przyrodniczego, 
-regionalnego, 
-artystycznego, 
-czytelniczego, 
-konstrukcyjnego 

Nauczyciele 
grup 

1 września 
2018 

4.Przygotowanie formy graficznej kodeksu w salach – ustalenie z dziećmi ich 
praw i obowiązków 
 

Nauczyciele 
grup 

wrzesień 

5.Uzgodnienie z rodzicami działań mających na celu eliminowanie zagrożeń 
oraz wzmacnianie pozytywnych zachowań 
 

Nauczyciele 
grup 

wrzesień 
(pierwsze 
zebranie) 



6.Wprowadzenie wartości w tematach kompleksowych np.: 
-przyjaźń, (Jestem dobrym kolegą, przyjacielem) 
-odpowiedzialność, (Moje zwierzęta domowe) 
-szacunek, ( Dzień Babci, Dziadka) 
-miłość, ( Rodzina, zwierzęta) 
-tolerancja, (Poznajemy różne narodowości, niepełnosprawności człowieka) 
-piękno, (W sztuce, przyrodzie, człowieku) 
-przyroda, (Poznawanie ekosystemów) 
-ojczyzna, (Moja miejscowość, region, Polska moja ojczyzna) 
- zdrowie (Higiena, zdrowe żywienie, zapobieganie chorobom, aktywność 
ruchowa) 
 

Nauczyciele 
grup 

Cały rok 
szkolny 

7.Realizacja bajkoterapii: 
-wzory poprawnych zachowań, 
-niwelowanie zachowań trudnych, radzenie sobie z problemami 
-relaksacja 
 

Nauczyciele 
grup 

W ciągu całego 
roku 

8.Tworzenie sytuacji sprzyjających samodzielności 
-samodzielny dobór materiałów do wykonania zadania, 
-ustalenie dyżurów w grupie, 
-sytuacje zadaniowe 

Nauczyciele 
grup 

Cały rok 
szkolny 

2. Edukacja 
regionalna-
realizacja 
głównego 
kierunku w pracy 

1. Opracowanie i wdrożenie tematyki w następujących zakresach: 
- „Ja i moja grupa”- organizacja życia w grupie przedszkolnej. Normy i zasady 
obowiązujące w grupie przedszkolnej. Prawa i obowiązki dziecka 
-„Ja i moja rodzina”- moja rodzina, jej członkowie. Dom rodzinny. Uczucia i 
wzajemna pomoc. Święta rodzinne. Wspólne spędzanie czasu 

Nauczyciele 
grup 

Cały rok 
szkolny 



wychowawczo-
dydaktycznej  

- „Mieszkam w Tczewie”- nazywam i rozpoznaję swoje miejsce zamieszkania. 
Nazywam niektóre ulice i osiedla w moim mieście. Znam swój adres. Poznaję 
historię Tczewa, legendy związane z miastem. Poznaję sławnych ludzi, którzy 
mieszkali w Tczewie. Regionalna twórczość ludowa 
- „Jestem Polakiem, znam historię Polski”- symbole państwowe: flaga, hymn, 
godło, stolica. Mapa Polski, państwa graniczące z Polską, Polska w Unii 
Europejskiej.  Włączenie się w obchody 100–lecia odzyskania niepodległości 
-„Poznajemy Polskę- prezentacje multimedialne na temat regionów Polski i 
głównych miast, poznanie legend związanych z miastami, zabytków, 
regionalnych strojów, języka, przysmaków kulinarnych 

• Tczew (Pomorze) –Malwina, Natalia 

• Gdańsk (Pomorze)- Justyna 

• Warszawa (Mazowsze)- Iza, Dorota 

• Kraków (Małopolska) – Agnieszka, Alicja 

• Poznań (Wielkopolska)- P. Halina, P. Asia 

• Toruń (Kujawy)- Dorota, Justyna 

• Zakopane (Podhale)- Agnieszka, Alicja 

• Wrocław ( Górny i Dolny Śląsk)- P. Dyrektor, Malwina 

• Polska - Iza 

  

2.Organizacja  spotkań z twórcami ludowymi i osobami zasłużonymi dla 
Tczewa i regionu 
 

Nauczyciele 
grup 

Cały rok 
szkolny 



3.Organizacja wycieczek do instytucji użyteczności publicznej: 
-biblioteka, 
-muzeum, 
-straż pożarna, 
-policja, 
-poczta, 
-ośrodek zdrowia 

Nauczyciele 
grup 

Cały rok 
szkolny 

4.Nawiązanie i kontynuowanie współpracy z placówkami oświatowymi na 
rzecz wspólnych działań z zakresu edukacji regionalnej  
 

Nauczyciele 
grup 

Cały rok 
szkolny 

3. Rozwijanie 
kompetencji                
i zainteresowań 
czytelniczych 

1.Organizacja kącików książki w salach-ustalenie zasad korzystania Nauczyciele 
grup 

wrzesień 

2.Kształcenie kompetencji potrzebnych do nauki czytania 
-ćwiczenia percepcji wzrokowej, 
-ćwiczenia percepcji słuchowej, 
-rozwijanie myślenia symbolicznego 

Nauczyciele 
grup 

Rok szkolny 

2.Wdrożenie elementów Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz Nauczycielka  
 6 latków 

cały rok 

3.Poznanie procesu powstawania książki oraz ludzi zaangażowanych  w jej 
tworzenie (temat kompleksowy lub projekt) 
-rodzaje książek, 
-proces powstawania książki, 
-poznanie instytucji użyteczności społecznej oraz ludzi pracujących w tych 
instytucjach 
-zabawy tematyczne w bibliotekę, księgarnię, 

Wszyscy 
nauczyciele 

I półrocze 
2018 



-tworzenie wierszy, opowiadań , bajek przez dzieci 

4. Prowadzenie „Kącika wolnych książek” i promowanie bookcrossingu - 
miejsca wymiany książek dla rodziców i dzieci w przedszkolu. 

Wszyscy 
nauczyciele 

Rok szkolny 

5. Zachęcanie rodziców i rodziny do włączenia się do akcji „Cała „Jodełka” czyta 
dzieciom” promującej rodzinne czytanie 

Wszyscy 
nauczyciele 

Rok szkolny 

6. Sesje czytania dzieciom – inspirowanie do aktywności 
-tworzenie ilustracji do słuchanych tekstów, 
-tworzenie scenek teatralnych, oprawy dźwiękowej do słuchanych tekstów. 

Nauczyciele 
grup 

Rok szkolny 

7. „Biblioteka weekendowa”- wypożyczanie książek na weekend Wybrani 
nauczyciele 

Rok szkolny 

8.Zapoznanie dzieci z twórczością Ewy Szelburg - Zarembiny Wszyscy 
nauczyciele 

Cały rok 
szkolny 

9.Uczestnictwo w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”  
oraz innych akcjach promujących czytelnictwo 

Nauczyciele 
grup 

Rok szkolny 



 
4.Aktywność na rzecz 
zrównoważonego 
rozwoju – edukacja 
przyrodnicza 

1.Poznawanie różnych ekosystemów (zwierzęta, rośliny, korzyści dla 
człowieka pochodzące ze świata uprawianych roślin, zawody związane z 
edukacją przyrodniczą) 
- Park, 
-Las, 
-Łąka, 
-Pole, 
-Zbiorniki wodne 
-Sad, 
-Ogród warzywny i kwiatowy 
* Przyroda nieożywiona  (klimat, ukształtowanie terenu itp.) 

 
 

 
 

Nauczyciele 
grup 

 
 
 
 
 

Rok szkolny 

2.Systematyczne prowadzenie zabaw badawczych i doświadczeń w ramach 
tematów kompleksowych 
 

 
Nauczyciele 

grup 
Rok szkolny 

3.Obserwacje przyrodnicze w ogrodzie przedszkolnym, na wycieczkach Nauczyciele 
grup 

Rok szkolny 

4.Założenie hodowli roślin w kąciku przyrody- systematyczna opieka nad 
roślinami 
 

 
Nauczyciele 

grup 
Rok szkolny 

5.Dokarmianie ptaków zimą 
 

Nauczyciele 
grup 

Okresowo 

6.Poznanie zasad selektywnej zbiórki odpadów i udział w zbiórce 
-nakrętki, 
-tonery, 

Nauczyciele 
grup 

Cały rok 
szkolny 



-baterie 
 

7.Udział w akcji zbierania karmy dla zwierząt ze schroniska Nauczyciele 
grup 

Grudzień-
styczeń 

8.Przygotowywanie przetworów na zimę i umieszczenie w kąciku przyrody np. 
kompoty, suszenie owoców, grzybów 
 

Nauczyciele 
grup 

Jesień 

9.Nawiązanie współpracy z Pracownią Ekologiczną w Tczewie. Udział dzieci w 
zajęciach edukacyjnych organizowanych przez pracownię. 

Wybrani 
nauczyciele 

Co najmniej  
2 X w roku 
szkolnym 

 

Obszar: Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka 

Cel Zadanie/sposób realizacji 
Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

realizacji 

1. Doskonalenie 
systemu 
wspierania 
rozwoju każdego 
dziecka i 
udzielania 
pomocy 
psychologiczno- 
-pedagogicznej 

1. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych według przyjętych narzędzi: 

• wstępne, 

• końcowe 

Wszyscy 
nauczyciele 

Do 24 listopada 
2018, do 

10 czerwca 2019 

2. Przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej (I semestr) i ustalenie listy 
dzieci do wspomagania i korygowania rozwoju (II semestr) 

Nauczyciele 
pięcio- 

i sześciolatków 
Rok szkolny 

3. Indywidualizowanie działań edukacyjnych 
 

Wszyscy 
nauczyciele 

Rok szkolny 

4. Opracowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania Nauczyciele grup  Do 20 grudnia 



rozwoju dla dzieci wymagających indywidualizacji w podejściu do 
programu nauczania 

2018 

5. Współpraca nauczycieli i rodziców dzieci z orzeczeniami z poradni 
psychologiczno-pedagogicznej 

Nauczyciele grup Według 
obserwacji 

6. Prowadzenie i dokumentowanie wspomagania i korygowania rozwoju 
dzieci pięcio- i sześcioletnich 

Nauczyciele 
pięcio- 

i sześciolatków 

Od  1 stycznia 
2019 

7. Badanie efektów w odniesieniu do dzieci objętych wspomaganiem 
i korygowaniem rozwoju – powtórne badanie gotowości szkolnej 

Nauczyciele 
pięcio- 

i sześciolatków 

Do 13 kwietnia 
2019 

8. Przygotowanie informacji o gotowości szkolnej i przekazanie jej 
rodzicom 

Nauczyciele 
pięcio- 

i sześciolatków 

Do 30 kwietnia 
2019 

9. Przekazywanie informacji o dziecku rodzicom kierującym się do Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej  

Nauczyciele grup 
Według 

obserwacji 

 
10. Spotkanie edukacyjne dla rodziców „Rozwijanie nauki czytania i pisania” 

- przygotowanie prezentacji i warsztatów dla rodziców 
Nauczyciele 

pięcio- 
i sześciolatków 

Październik 
2018 

 
11. Zajęcia otwarte dla rodziców m.in. edukacja polonistyczna - 

wprowadzenie litery 
Nauczyciele grup Rok szkolny 

2. Poszerzenie 
oferty 
przedszkola 

Uruchomienie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci: 

• Rytmika dwujęzyczna, 

• Logopedia – zajęcia grupowe 

Dyrektor 
30 października 

2018 



• zajęcia plastyczne, konstrukcyjne, techniczne 

• bajkoterapia, teatrzyki i słuchowiska 

• arteterapia 

• karate, 

• kółko taneczne, 

• innych po konsultacjach z rodzicami 

 

Obszar: Funkcjonowanie przedszkola w środowisku 

Cel Zadanie/sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

 

1. Organizacja 
wydarzeń 
przedszkolnych 
i środowiskowych 
we współpracy 
z rodzicami 
i partnerami 
zewnętrznymi 

Rozpoczęcie roku szkolnego – zebrania z rodzicami dzieci 
nowo przyjętych oraz zebrania w każdej z grup 

Dyrektor i nauczyciele grup Do 10.09. 2018 

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka Wszyscy nauczyciele 20.09.2018 

Dzień Języków Obcych 
 

Nauczycielka języka 
angielskiego 

26.09.2018 

„Nie ma śmieci, są surowce”- udział w akcji Sprzątanie 
Świata 

Wybrani nauczyciele Wrzesień 2018 

Pierwszy Dzień Jesieni- pomarańczowy dzień w 
przedszkolu 
 

Wszyscy nauczyciele 23.09.2018 

Dzień grzybka w przedszkolu Wszyscy nauczyciele 24.09.2018 

Dzień Chłopaka 
 

Wszyscy nauczyciele 30.09.2018 



Dzień zwierząt Wszyscy nauczyciele 04.10.2018 

Dzień Edukacji Narodowej Justyna Polachowska 14.10.2018 

Narodowe SQwięto Niepodległości Malwina Chmielecka-Kosater 11.11.2018 

Dzień ZRyczliwości Nauczyciele grup 21.11.2018 

Dzień pluszowego misia Wszyscy nauczyciele 25.11.2018 

Andrzejki Wszyscy nauczyciele 30.11.2018 

Mikołajki – powitanie Mikołaja Alicja Kajzer 06.12.2018 

Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska Wybrani nauczyciele Grudzień 2018 

Przedstawienie bożonarodzeniowe 
 

Justyna Polachowska Grudzień 2018 

Pierwszy Dzień Zimy-biały dzień w przedszkolu Wszyscy nauczyciele 22.12.2018 

Wigilia  Wszyscy nauczyciele 23.12.2018 

Bal karnawałowy Wszyscy nauczyciele Styczeń/ Luty 2019 

Dzień Babci i Dziadka Wszyscy nauczyciele Styczeń 2019 

Dzień Bystrzaka-przedszkolny turniej gier edukacyjnych Nauczyciele grup Luty 2019 

Walentynki  Wszyscy nauczyciele 14.02.2019 

Dzień Kobiet Wszyscy nauczyciele 08.03.2019 

Dzień wody Wszyscy nauczyciele 22.03.2019 

Pierwszy Dzień Wiosny – zielony dzień w przedszkolu Wszyscy nauczyciele  21.03.2019 

Wielkanoc Wszyscy nauczyciele Kwiecień 2019 



 Międzynarodowy Dzień książki dla dzieci  
 
Dzień leśnika i drzewiarza 

Wszyscy nauczyciele 
 

Wybrani nauczyciele 

02.04.2019 
 

05.04.2019 

Dzień Ziemi – edukacja przyrodnicza Wszyscy nauczyciele 22.04.2019 

Pasowanie na przedszkolaka Agnieszka Kargul 
Izabela Kuklińska 

 
Listopad, kwiecień 

Dzień flagi 
Wszyscy nauczyciele 02.05.2019 

Zawody sportowe Justyna Polachowska Maj 2019 

Uroczystości związane z Dniem Rodziny / Dniem Matki / 
Dniem Ojca i Dniem Dziecka 

Wszyscy nauczyciele Maj/czerwiec 2019 

Dzień Ochrony SQ rodowiska- gry i zabawy w grupach, 
stworzenie plakatu nawiązującego do tematu 

 
Wybrani nauczyciele 05.06.2019 

Pierwszy Dzień Lata-żółty dzień w przedszkolu Wszyscy nauczyciele 22.06.2018 

Zakończenia roku we wszystkich grupach Wszyscy nauczyciele Czerwiec 2019 

Grupa Kotki 
Przedstawienia: Pasowanie na przedszkolaka, Dzień 
Babci i Dziadka 
Warsztaty rodzinne: warsztaty bożenarodzeniowe, 
wielkanocne 
Dzień Rodziny 
 

Agnieszka Kargul  
W trakcie roku 

szkolnego 



Grupa Biedronki 

Przedstawienia :  Pasowanie na przedszkolaka, Dzień 
Babci i Dziadka 
Warsztaty rodzinne: warsztaty bożonarodzeniowe, 
warsztaty wielkanocne 
Dzień Rodziny 

Izabela Kuklińska 
W trakcie roku 

szkolnego 

Grupa Misie 

Przedstawienia :  Dzień Pluszowego Misia, Dzień Babci i 
Dziadka, Dzień Matki 
Warsztaty rodzinne: Warsztaty „Sadzenie roślin”, 
pożegnanie przedszkola wakacyjne 
 

Natalia Kurowska 
W trakcie roku 

szkolnego 

Grupa Tygryski  

Przedstawienia: Powitanie Mikołaja, Dzień Babci i 
Dziadka, Wielkanocne Przedstawienie 
Warsztaty rodzinne: „Jesienne kompozycje”, „Gry 
planszowe i układanie puzzli” 
Dzień Rodziny 

Alicja Kajzer 
W trakcie roku 

szkolnego 

Grupa Sówki 
Przedstawienia:  „Polska nasza ojczyzna”,  Dzień Babci i 
Dziadka, Dzień Mamy i Taty 
Warsztaty rodzinne: „Kukiełki z warzyw”, „Kartki 
świąteczne z babcią i dziadkiem”, „Na marchewki 
urodziny”-bal 
Dzień Rodziny 

Malwina Chmielecka -Kosater 
 
 

W trakcie roku 
szkolnego 

Grupa Kangurki 
Przedstawienia:  Dzień Edukacji Narodowej, Jasełka, 
Dzień Babci i Dziadka, Pożegnanie przedszkola 
Warsztaty rodzinne: warsztaty walentynkowe,  warsztaty 
wielkanocne 

Justyna Polachowska 
W trakcie roku 

szkolnego 



Dzień Rodziny 

2. Promocja 
przedszkola 
i system obiegu 
informacji 

1. Zbieranie ofert, przekazywanie informacji do grup i 
organizacja udziału w konkursach zewnętrznych 
według ofert 

Dyrektor, nauczyciele Według ofert 

2. Doskonalenie systemu obiegu informacji w 
przedszkolu (tablica informacyjna, harmonogram 
wydarzeń etc) 

Dyrektor – nauczyciele Cały rok 

3. Informacja o przedszkolu w mediach, na stronie 
internetowej przedszkola oraz na facebooku 

• oferta, 

• sukcesy, 

• ważne wydarzenia z życia przedszkola i grup – opis 
wraz ze zdjęciami 

Wszyscy nauczyciele Rok szkolny 

4. Informowanie personelu o: 

• zmianach dot. harmonogramu pracy i zatrudnienia, 

• nowościach wydawniczych, 

• zmiany w przepisach prawa oświatowego, 

• innych sprawach dot. organizacji przedszkola oraz 
spraw pracowniczych 

Dyrektor Rok szkolny 

3. Działania na rzecz 
środowiska 
lokalnego 

1. Udział w akcjach charytatywnych 
Według potrzeb i możliwości 

W trakcie roku 
szkolnego 

2. Zorganizowanie akcji „Dzień życzliwości na ulicach 
Tczewa” 

Nauczyciele grup 21. listopad 

3. Współpraca z instytucjami, przedsiębiorstwami, Nauczyciele grup Rok szkolny 



osobami ciekawą prowadzącymi działalność 
gospodarczą. 

4. Współpraca 
z rodzicami 
i wspieranie 
rodziny 
w wychowywaniu 
dzieci 

1. Opracowanie grupowych planów współpracy z 
rodzicami 

Nauczyciele grup Do 9 września 2018 

2. Zebrania z rodzicami (rozpoczynające rok) – poznanie 
oczekiwań rodziców, wypełnienie ankiet, wybór 
grupowych przedstawicieli rodziców do Rady 
Rodziców 

Nauczyciele grup Do 15 września 2018 

3. Współpraca z Radą Rodziców, opracowanie zasad 
współpracy, założeń, regulaminu, planu pracy oraz 
planu spotkań 

Dyrektor  Rok szkolny 

4. Indywidualne kontakty – wywiad z 
rodzicami/kwestionariusz w celu poznania 
środowiska rodzinnego dziecka, włączenie arkusza 
wywiadu do teczki obserwacji pedagogicznych 

Nauczyciele Wrzesień–listopad 

5. Zajęcia otwarte dla rodziców 

• Obszar poznawczy podstawy programowej (dla 
grup starszych treści z zakresu nauki czytania i 
pisania) 

Nauczyciele grup I, II półrocze 

6. Na bieżąco prowadzenie tablicy ogłoszeń dla rodziców 
o zadaniach realizowanych w przedszkolu 
(wiadomości, umiejętności, plany miesięczne, wiersz, 
piosenka) 

Nauczyciele grup 
Przed rozpoczęciem 

każdego tematu 

7. Zamieszczanie informacji o wydarzeniach Nauczyciele grup Rok szkolny  



przedszkolnych na stronie internetowej 

8. Ustalenie terminów rozmów z rodzicami – przekazanie 
informacji o wynikach obserwacji, postępach dzieci i 
wynikach diagnozy 

Nauczyciele grup 
Listopad - grudzień, 

kwiecień - maj 

9. Warsztaty rodzinne dla rodziców Nauczyciele grup I ,II półrocze 

10. Porady, konsultacje specjalistów dla rodziców i 
nauczycieli  

Logopeda Czwartek, piątek 

11. Zachęcanie do wolontariatu – prowadzenia zajęć, 
opowiadania o swojej pracy, czytania książek 

Nauczyciele grup Rok szkolny 

12.  Zachęcanie do przynoszenia książek do kącika w holu 
– promowanie idei bookcrossingu 

Nauczyciele grup Rok szkolny 

13. Ankiety dla rodziców dotyczące pracy przedszkola Wybrani nauczyciele  Czerwiec 2018 

14. Dokumentowanie współpracy z rodzicami: 

• plan współpracy, 

• listy obecności na zebraniach, 

• ewidencja rozmów z rodzicami, 

• protokoły, 

• zgody rodziców, 

• upoważnienia  

Nauczyciele grup Rok szkolny 

5. Współpraca 
z instytucjami 
i innymi 
podmiotami 

1. Przekazanie informacji dyrektorom szkół o realizacji 
obowiązku przedszkolnego przez dzieci pięcio- i 
sześcioletnie 

Dyrektor 15 września 2018 

2. Nawiązanie współpracy ze szkołą podstawową: Nauczyciele pięcio- Kwiecień, maj, 



środowiska • wycieczka dzieci pięcio- i sześcioletnich do szkoły – 
poznanie budynku, udział w lekcji, 

• udział sześciolatków w zajęciach w szkole, 

• udział w konkursach organizowanych w szkołach 

i sześciolatków czerwiec  

3. Pozyskanie informacji od nauczycieli klas I o postępach 
absolwentów przedszkola 

Wszyscy nauczyciele 31 stycznia 2019 

4. Realizacja cyklu spotkań z ludźmi i instytucjami 
dbającymi o bezpieczeństwo i ochronę życia – 
rozwijanie zainteresowań dzieci np.: 

• Sportowiec, kucharz, lekarz, policjant, treser psów, 
ratownik medyczny, autor książek dla dzieci, 
leśniczy, weterynarz, psycholog/pedagog 

Wszyscy nauczyciele Rok szkolny 

5. Współpraca z instytucjami kultury – Fabryka Sztuk, 
teatrzyki przedszkolne, koncerty muzyczne „Z muzyką 
przez świat” 

Nauczyciele grup Rok szkolny 

6. Współpraca z zespołem ratowników medycznych oraz 
policją – „Bezpieczna droga do przedszkola” -  

• nabywanie umiejętności odpowiedniego 
zachowania się podczas zagrożenia życia i zdrowia, 

• poznanie numerów alarmowych, 

• nauka czynności wykonywanych podczas 
udzielania pierwszej pomocy  

Nauczyciele grup Październik–maj 

7. Współpraca z biblioteką dla dzieci: 

• Odwiedziny w bibliotece - poznanie biblioteki, jej 
funkcji i zasad korzystania, 

Nauczyciele grup Rok szkolny 



• udział w zajęciach bibliotecznych 

• udział w konkursach organizowanych przez 
bibliotekę 

8. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną: 

• badania dodatkowe i wspieranie dzieci ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

• porady, konsultacje 

• uczestnictwo w dniu otwartym 

Nauczyciele, dyrektor Rok szkolny 

 

 

Obszar: Organizacja i zarządzanie przedszkolem 

Cel Zadanie/sposób realizacji 
Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

realizacji 

1. Organizacja 
wydarzeń 
przedszkolnych, 
tworzenie 
systemu pracy 
zespołowej 
w przedszkolu 

1. Powoływanie zespołów zadaniowych według potrzeb Dyrektor Według potrzeb 

2. Ustalenie harmonogramu prac zespołów 
Zespoły 

Według zaleceń 
dyrektora 

3. Przekazanie informacji o realizacji zadań przez zespoły 

Zespoły Rok szkolny 

2. Doskonalenie 
przestrzeni 
edukacyjnej 

1. Wzbogacenie bazy przedszkola o doposażenie kącików: 
matematycznego i przyrodniczego oraz biblioteczek 

Dyrektor I półrocze 

2. Doposażenie przedszkola o materiały zgłoszone przez nauczycieli  Dyrektor II półrocze 



3. Dbałość o estetyczną aranżację przestrzeni w salach  Wszyscy 
nauczyciele 

Cały rok 

4. Edukacja przyrodnicza - systematyczne prace porządkowe i 
pielęgnacyjne w ogródku – opieka grup, obserwacje: 

• jesień – wrzosowisko, grabienie liści itp 

• wiosna – krokusy, tulipany, owies, szczypiorek etc 

• lato – np. zioła, kwiaty  

Nauczyciele grup Wrzesień–maj 

3. Doskonalenie 
systemu 
dokumentowania 
pracy przedszkola 

1. Ustalenie wykazu dokumentacji pracy nauczyciela i sposobu jej 
prowadzenia 

Dyrektor 1 września 2018 

2. Ustalenie sposobu i narzędzi prowadzenia obserwacji pedagogicznych Dyrektor  1 września 2018 

3. Zapoznanie z materiałami dotyczącymi pisania protokołów, 
numerowania wniosków i uchwał rady pedagogicznej 

Nauczyciele 
15 października 

2018 

4. Aktualizacja 
prawa 

wewnętrznego 

1. Aktualizacja statutu przedszkola zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe 
Dyrektor 

Do 30 listopada 
2018 

2. Aktualizacja programu adaptacji przedszkolnej i wdrażanie programu 
wychowawczo-profilaktycznego we współpracy z Radą Rodziców 

Wyznaczeni 
nauczyciele 

30 września 
2018 

3. Analiza zgodności koncepcji pracy przedszkola ze statutem  
Dyrektor  

30 listopada 
2018 

4. Ujednolicenie procedur badania i analizowania osiągnięć i deficytów 
dzieci 

Nauczyciele grup 31 stycznia 2019 

5. Doskonalenie procedury obiegu informacji w przedszkolu 
Dyrektor 

30 listopada 
2018 

 



 

 

 

Przydział zadań dodatkowych oraz zajęć dodatkowych z dziećmi: 

Lp. Zadanie Nazwisko i imię  

1.  Aktualizacja strony internetowej przedszkola Przemysław Jodłowski 

2.  Biblioteka- Kącik Wolnych Książek Alicja Kajzer 

3.  Kronika przedszkolna  Izabela Kuklińska 

4.  
Fotograf przedszkolny oraz materiały informacyjne dla 
rodziców i na stronę internetową 

Nauczyciele grup 

5.  Zakup pomocy dydaktycznych, materiałów papierniczych Agnieszka Kargul 

6.  Kostiumy i dekoracje  Justyna Polachowska 

7.  Sprzęt gimnastyczny  Malwina Chmielecka-Kosater 

8.  Protokolant Halina Bałdowska  

9.  Szatnie grup – dekoracje, ogłoszenia Nauczyciele grup 

10.  Hol przedszkolny Natalia Kurowska 

11.  Rady Pedagogiczne Dorota Stanke 

12.  Protokoły z Rad Pedagogicznych Halina Bałdowska 

13.  Materiały dydaktyczne Dorota Stanke 

14.  Harmonogramy grup Alicja Kajzer 



Zajęcia dodatkowe 

1.  Religia Iwona Kaszubowska 

2.  Rytmika Agata Nadolna 

3.  Terapia logopedyczna Maja Bronk 

4.  Karate Mateusz Kaczyński 

5.  Taniec  Szkoła tańca ‘Gabi’ 

6.  Język angielski Agata Przytarska 

 

Plan roczny może ulec modyfikacji w ciągu roku szkolnego według potrzeb. 

Plan na rok szkolny 2018/2019 przyjęto Uchwałą Rady Pedagogicznej nr ……… z dnia ……………………………  

 

1. …………………………………………………………………….… 

2. ………………………………………………………………….…… 

3. ………………………………………………………………….…… 

4. ………………………………………………………………….…… 

5. ………………………………………………………………….…… 

6. ………………………………………………………………….…… 

7. ………………………………………………………………….…… 

8. ………………………………………………………………….…… 

9. ………………………………………………………………….…… 

10. ………………………………………………………………….…… 

Zatwierdzam do realizacji  



………………………………………………………………………… 

(data i podpis dyrektora) 

 


