
ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ 
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W POLSKIEJ NOWEJ WSI 

NA ROK SZKOLNY 2018/ 2019 

PODSTAWA OPRACOWANIA PLANU 

 Rozporządzenie MEN z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej 
(Dz. U. z 2017 poz. 356) 

 Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa  
 Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2017/2018 ; 
 Koncepcji funkcjonowania i pracy przedszkola na lata 2017-2022  

ZAWARTOŚĆ PLANU: 

 Kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019 
 Cele koncepcji funkcjonowania i rozwoju Przedszkola na rok szkolny 2018/2019  
 Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2017/ 2018. 
 Zadania do realizacji– zakres działań prowadzących do uzyskania spodziewanych efektów 
 Planowany kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym 2018/2019 
 Plan współpracy z rodzicami 
 Plan współpracy ze szkołą  
 Wykaz programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji. 

KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA NA ROK 2018 / 2019: 

1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości  
i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów. 

2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające 
samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. 

3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa 
zawodowego. 

4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne  
i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci. 

PRIORYTETY Z KONCEPCJI FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO                   

W POLSKIEJ NOWEJ WSI NA LATA 2017-2022 

1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i integrowanie dzieci o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych; 

2. optymalizacja efektywności wsparcia dzieci z deficytami rozwojowymi, z zaburzeniami 
rozwoju mowy, współpraca wychowawców z logopedą i rodzicami; 

3. uatrakcyjnianie zajęć i posługiwanie się zdobyczami techniki przez współpracę z 
przedszkolami europejskimi za pośrednictwem technologii informacyjno- komunikacyjnych 
oraz promowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – dalszy udział w projektach 
eTwinning; 

4. tworzenie sytuacji sprzyjających rozwijaniu działalności badawczej dzieci, kształtowaniu 
kompetencji matematycznych, skupianiu uwagi i koncentracji. Budzenie zainteresowania 
otoczeniem przyrodniczym. 

 



WNIOSKI Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2017 / 2018 

1. Dalsza realizacja zadań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i założeń 
rocznego planu pracy we współpracy z rodzicami; 

2. realizacja działań dyrektora związanych z planem nadzoru pedagogicznego. 

ZADANIA DO REALIZACJI  

1. Rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich oraz kształtowanie więzi z krajem 
ojczystym i regionem, uroczyste obchody 100- lecia Odzyskania Niepodległości; 

2. tworzenie sytuacji sprzyjających uczeniu się, rozwijanie działalności badawczej dzieci, 
kształtowanie kompetencji matematycznych, skupiania uwagi i koncentracji. Budzenie 
zainteresowania otoczeniem przyrodniczym. 

ZAKRES DZIAŁAŃ PROWADZĄCYCH DO UZYSKANIA SPODZIEWANYCH EFEKTÓW 

Rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich oraz kształtowanie więzi z krajem ojczystym 
i regionem 

Sposób realizacji zadań Osoby 
odpowiedzialne 

Termin realizacji 

Doskonalenie nauczyciela oraz wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela 

 

Zapoznanie z literaturą pedagogiczną dotyczącą rozwijania 
postaw patriotycznych i obywatelskich dzieci w wieku 
przedszkolnym 

Wszystkie nauczycielki Na bieżąco 

Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego 
związanych z regionalizmem i edukacją obywatelską 

Zainteresowani 
nauczyciele 

Na bieżąco 

Wykorzystywanie sieci internetowej w celu wyszukiwania 
ciekawostek, ilustracji, zdjęć, filmów edukacyjnych, gier i 
innych materiałów dotyczących edukacji obywatelskiej, 
patriotycznej i regionalnej 

Wszystkie nauczycielki Wg potrzeb 

Opracowanie wykazu legend polskich oraz materiałów 
dydaktycznych do szczegółowego omówienia w grupach w 
bieżącym roku szkolnym, (powielenie, rozdanie do grup, 
dołączenie do planu rocznego) 

Nauczyciele Wrzesień 2018 

Dalsze dokształcanie w zakresie metodyki nauczania języka 
angielskiego. 

Zainteresowani 
nauczyciele 

Na bieżąco 

Wzbogacanie bazy materialnej w pomoce dydaktyczne, 
zdjęcia, ilustracje, książki, dotyczące regionalizmu, 
patriotyzmu, edukacji obywatelskiej. 

Dyrektor 
Nauczycielki 
Rodzice 

Cały rok 



Gromadzenie i wykorzystywanie ciekawych płyt DVD i CD z 
baśniami i legendami polskimi, polską muzyką ludową i 
patriotyczną. 

Wszystkie nauczycielki Cały rok 

Praca dydaktyczna z wychowankami 

Nauka oraz słuchanie tradycyjnych pieśni ludowych, 
patriotycznych, regionalnych, świątecznych (w tym 
obowiązkowo nauka „Mazurka Dąbrowskiego”) 

Obie  grupy 
Wg planów 
miesięcznych 

Zapoznanie z polskimi tańcami narodowymi krakowiakiem 
i polonezem (w grupach starszych nauka kroku 
podstawowego) oraz tańcami ludowymi 

Obie  grupy 
Cały rok 

Polskie symbole narodowe – rozpoznawanie symboli: 
godło, flaga, hymn – zapoznanie z ich pochodzeniem i 
znaczeniem. 

Obie  grupy 
Wg planów 
miesięcznych 

Zapoznanie dzieci z legendami polskimi wg Cz. 
Janczarskiego, A. Oppmana, W. Chotomskiej- czytanie 
dzieciom legend, oglądanie filmów DVD, słuchanie baśni, 
bajek i legend na CD. 

Obie  grupy 

Cały rok 

„Postacie z polskich legend” – założenie albumu, w którym 
dzieci wykonują/kolorują ilustracje do wysłuchanych 
utworów; 

Obie  grupy 
Wg planów 
miesięcznych 

Przeprowadzenie tygodniowego bloku tematycznego 
„Zwiedzamy Polskę” (miasta: Warszawa, Kraków, Gdańsk, 
Toruń, Poznań, Zakopane, Opole) – poznawanie legend, 
zabytków, kultury i tradycji regionów. 
 

Obie  grupy 

Cały rok 

Poznawanie znaczących postaci w dziejach Polski: Mikołaj 
Kopernik, Fryderyk Chopin, Jan Paweł II, Lech Wałęsa, 
Maria Curie-Skłodowska (do wyboru nauczyciela – wg 
wieku dzieci)  
 

Grupa starsza 
Wg planów 
miesięcznych 

Polskie święta narodowe: Święto Niepodległości (11 
listopada), Święto Pracy (1 maja), Święto Flagi (2 maja), 
Święto Konstytucji 3 Maja (3 maja) – zapoznanie dzieci z 
historycznymi wydarzeniami, poszerzanie wiedzy na temat 
ojczyzny.  
 

Obie  grupy 
Listopad 2018, 
maj 2019 

 

Kolekcjonowanie przez dzieci ilustracji, widokówek, 
przewodników dotyczących różnych regionów Polski, 
gromadzenie ich w ustalonym miejscu w sali (skrzynka, 
koszyk, pudełko, itp.) 

Obie  grupy 

Cały rok 



Udział w projekcie eTwinning o tematyce regionalnej Obie  grupy 
Cały rok 

Mały badacz i odkrywca- rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającym światem przyrody, oraz nauczenie 
ich prowadzenia obserwacji, wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, 

eksperymentów i zjawisk przyrodniczych 

Sposób realizacji zadań Osoby 
odpowiedzialne 

Termin realizacji 

Doskonalenie nauczyciela oraz wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela 

Zapoznanie z literaturą dotyczącą zabaw badawczych w 
przedszkolu. Analiza artykułów z czasopism 

nauczycielki cały rok 

Gromadzenie literatury, filmów edukacyjnych i pomocy 
dydaktycznych dostępnych w przedszkolu związanych z 
tematem. Ekspozycja posiadanych zasobów książkowych 
związanych z realizowanym tematem. 

nauczycielki 

wrzesień- 
październik 

 

Wzbogacenie zbioru biblioteki przedszkolnej o nowe 
pozycje, pomoce dydaktyczne wspomagające działalność 
badawczą. 

nauczycielki cały rok 

Gromadzenie i wykorzystywanie ciekawych i atrakcyjnych 
dla dzieci scenariuszy zajęć związanych z poznawaniem 
świata poprzez zabawy badawcze. 

nauczycielki cały rok 

Rozwijanie kompetencji badawczych- koleżeńskie dzielenie 
się wiedzą. 

nauczycielki cały rok 

Udział w warsztatach / szkoleniach związanych z tematem. nauczycielki cały rok 

Udział w projekcie eTwinning "Four season", 
wykorzystanie w nim działalności badawczej dzieci 

nauczycielki cały rok 

Gromadzenie różnorodnych materiałów zachęcających 
dzieci do aktywności badawczej. 

nauczycielki cały rok 

Praca dydaktyczna z wychowankami 

Przygotowanie kącika „ Mały badacz” w salach, 
udostępnienie dzieciom materiału badawczego oraz 
włączenie dzieci w poszukiwania materiałów i 
uzupełnianie kącika w ciągu całego roku o akcesoria do 
badań i eksperymentów. 

nauczycielki 
przygotowanie- 

wrzesień/ 
październik 



Zapoznanie dzieci z literaturą na temat czterech żywiołów: 
ziemia, ogień, powietrze, woda, wprowadzającej w 
tematykę zasad rządzących światem. Obserwacja zmian 
zachodzących w przyrodzie. Wzbogacenie kącika książek w 
nowe pozycje o tematyce badawczej 

nauczycielki 
cały rok, wg 

tematyki 
kompleksowej 

Przeprowadzanie eksperymentów w trakcie zajęć, 
odkrywanie tajemnic otaczające rzeczywistości 
przyrodniczej poprzez: 

 zabawy z powietrzem 

 zabawy z magnesami 

 tajemnice wody 

 zabawy z cieniem 

 zabawy z ruchem 

 zabawy z piaskiem 

 zabawy z bursztynem 

 zjawiska przyrodnicze, fizyczne, chemiczne i wiele 
innych obszarów tematycznych. 

nauczycielki 
cały rok, wg 

tematyki 
kompleksowej 

Oglądanie bajek animowanych z serii Rodzina Pytalskich, 
mali Einsteini itp. oraz filmów edukacyjnych ułatwiających 
dzieciom zrozumienie świata  

nauczycielki cały rok 

Zabawy badawcze z udziałem rodziców. np.: „ Jesień w 
sadzie i ogrodzie”, „ Co kryje w sobie ziemniak ? „”Elektro- 
mag”, ” Co pływa – co tonie?”, „Powietrze wokół nas” itp. 

Nauczycielki we 
współpracy z 

rodzicami 
cały rok 

Wyjazdy przedszkolaków do Centrum Nauk Przyrodniczych 
w Opolu 

Dyrektor, nauczycielki na bieżąco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANOWANY KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

Miesiąc Imprezy, spotkania, wyjazdy Data 

WRZESIEŃ Międzynarodowy Dzień Kropki-  
Ubiór w kropki 

14.09- (piątek) 

Święto pieczonego ziemniaka, Pasowanie na Przedszkolaka 
połączone z obchodami Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka 
 

21.09- (piątek) 

Sprzątanie świata „Akcja- segregacja!”  20.09 (czwartek) 

Dzień Chłopaka  
 

28.09- (piątek) 

PAŹDZIERNIK Dzień pomarańczowy- Dzień Dyni  31.10- (środa) 

 

LISTOPAD 

Udział w apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości w 
Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi  

09.11.2017 (piątek 
godz. 10.00) 

Dzień Pluszowego Misia 24.11- (piątek) 

Andrzejki z udziałem uczniów z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi 

30.11- (piątek) 

 

GRUDZIEŃ 

Mikołaj w przedszkolu  Dzień czerwony 6.12.2018- 
(czwartek) 

Kiermasz świąteczny  9.12.2018 

Wigilia w przedszkolu 19.12.2018 
 ( środa) 

Jasełka w sali Urbana- dla rodziców i dziadków 20.12.2018   
( czwartek) 

STYCZEŃ Przedstawienie dla Babci i Dziadka  22.01. 2018  
( wtorek) 

Zabawa karnawałowa dla dzieci w sali straży pożarnej  

Ferie zimowe 2018/2019- 28.01-10.02 

??????? 

LUTY Konkurs recytatorski- Tematyka : "Zima w poezji dziecięcej"- 
zgłaszanie kandydatów do 19.02.2019 

27.02.2019 



MARZEC Obchody pierwszego dnia wiosny z udziałem uczniów z 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Polskiej Nowej, wizyta dzieci 
w instytucjach, składanie wiosennych życzeń, kwiatów z 
bibuły 

21.03.2019 (środa) 

Dzień Wody- Dzień Niebieski- zajęcia z dziećmi eksperymenty 
z wodą 

22.03.2019 
(czwartek) 

 

KWIECIEŃ 

Rekolekcje w kościele 11-12.04. 2019 

Szukanie zajączka z udziałem ... klasy z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi i Śniadanie wielkanocne w 
przedszkolu 

17.04.2019 (środa) 

Dzień Ziemi- zajęcia z dziećmi, zabawy badawcze-  
Dzień Zielony 

24.04.2019 (środa)- 

 

MAJ 

Dni otwartych drzwi adaptacja dzieci nowo zgłoszonych do 
przedszkola wg terminarza spotkań w programie 
adaptacyjnym 

6-10.05. 2019???? 

Piknik Rodzinny z okazji Dnia Rodziny we współpracy z 
Publicznym Żłobkiem w Polskiej Nowej Wsi  

24.05.2018 (piątek) 

Spartakiada sportowa  28.05. 2019  

 

CZERWIEC 

Dzień Dziecka – przedstawienie teatralne rodziców i 
nauczycieli dla dzieci  

31.05.2019 (piątek) 

Festyn z okazji zakończenia roku szkolnego ( ustalenia 
wstępne)  

20 czerwca 2019  

„ Nocka w przedszkolu” dzieci pięcio- i sześcioletnich  21/22 czerwca 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI  

 
Zadania 

Osoby 
odpowiedzialne 

 

 
Termin 

 

Coroczne wybory członków  rady rodziców dyrektor  
 

wrzesień 2018 
spotkanie 
organizacyjne 

Zapoznanie rodziców z Koncepcją funkcjonowania i rozwoju 
przedszkola, Podstawą programową wychowania przedszkolnego, 
Programem wychowawczym, Rocznym planem pracy, programami 
wychowania przedszkolnego.  
 

Nauczyciele / 
dyrektor 
/ rada  
rodziców 
 

wrzesień 2018 
spotkanie 
organizacyjne 
 

Bieżące informowanie rodziców o kierunkach pracy i zamierzeniach 
wychowawczo– dydaktycznych, współpraca z rodzicami w 
opracowaniu, analizowaniu i modyfikowaniu programów. 
Zapoznanie rodziców z obowiązującymi normami zachowań w 
przedszkolu, prawami dziecka, 

Nauczyciele / 
dyrektor 
/ rada  
rodziców 
 

Na bieżąco/ wg 
potrzeb 
 
 

Przekazywanie rodzicom dzieci 5 i 6 -letnich wyników z diagnozy 
wstępnej i końcowej informacji z obserwacji pedagogicznych 3-4 
latków, zapoznanie ich z indywidualnym programem wspomagania i 
korygowania rozwoju dziecka, omówienie założeń prowadzonej 
pracy indywidualnej i grupowej – wyrównawczej, oraz 
przekazywanie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w 
szkole podstawowej 

Nauczyciele/ 
dyrektor 
 

Listopad, 
kwiecień  
 

Kontakty i konsultacje indywidualne z rodzicami: systematyczne, 
rzetelne i obiektywne informowanie rodziców o postępach i 
trudnościach edukacyjnych dzieci 

Nauczycielki  
dyrektor 
 

 
Na bieżąco 
 

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

Dyrektor  
Nauczycielki  
logopeda  

Na bieżąco 
 

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

A.Wolak,  
S. Smolin- 
Stupak 
 

Na bieżąco 
 

Angażowanie rodziców w życie przedszkola: organizowanie 
wycieczek, imprez dla dzieci, przygotowywanie uroczystości 
(organizacja poczęstunku), pomoc w organizacji konkursów 

Nauczycielki, 
dyrektor  
 

Na bieżąco 
 

Prezentacja ważnych informacji na tablicy dla rodziców. 
Włączanie rodziców w bogacenie bazy materialnej przedszkola 
poprzez dostarczanie potrzebnych do zajęć materiałów, przyborów, 
okresowe wzbogacanie kącika przyrody 

Nauczycielki Na bieżąco 



Promowanie sesji czytelniczych rodziców i gości w przedszkolu. 
Udostępnianie literatury pedagogicznej rodzicom  

Nauczycielki, 
dyrektor 

Na bieżąco 
 

Angażowanie rodziców w przygotowywanie i prowadzenie 
ciekawych zabaw i doświadczeń badawczych dla dzieci 

Nauczycielki, 
dyrektor 

Na bieżąco 
 

Przygotowanie przez rodziców przedstawienia teatralnego z okazji 
Dnia Dziecka 

Nauczycielki  
grup, rodzice,  
dyrektor 

czerwiec 2016 
 

Angażowanie rodziców w zbiórki, akcje charytatywne oraz 
organizację kiermaszy świątecznych na rzecz dzieci. 

Nauczycielki, 
dyrektor  
 

Na bieżąco 
 

Udzielanie pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej i 
materialnej–współpraca z GOPS,  

dyrektor  
 

Wg potrzeb 
 

Prace użyteczne na rzecz przedszkola  
wykonane przez rodziców 
 

dyrektor  
 

Wg 
potrzeb 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN WSPÓŁPRACY Z PUBLICZNĄ SZKOŁA PODSTAWOWĄ IM. J. KORCZAKA W POLSKIEJ NOWEJ WSI 

 
Zadania 

Osoby 
odpowiedzialne 

 

 
Termin 

 

Opracowanie harmonogramu całorocznej współpracy. 

Nawiązanie kontaktów z uczniami i nauczycielkami klas pierwszych 
oraz trzecich, ustalenie terminów wspólnych kontaktów. 

Czytanie dzieciom książek przez uczniów III klasy Szkoły 
Podstawowej 

Zajęcia pokazowe prowadzone przez nauczycieli szkoły dla grupy 
starszej 

Dyrektor  

Nauczyciele  
Sierpień 2018 

Wrzesień 2018 

Cały rok 

2-3 razy w roku 

Zapoznanie dziecka z drogą do szkoły. 

Zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas 
poruszania się po drogach.  

Nauczyciele  
Październik 
2018 

„Wizyta w szkole – zapoznanie z budynkiem i pomieszczeniami. 

Udział w apelu z okazji Dnia Niepodległości 

Wspólna zabawa andrzejowa dla dzieci przedszkolnych i szkolnych w 
przedszkolu  

Nauczyciele  

Listopad 2018 

Udział nauczyciela szkoły i uczniów klasy I w III Konkursie 
Recytatorskim w przedszkolu 

Dyrektor/ 
Nauczyciele 

Luty 2019 

Zapraszanie uczniów na okazjonalne uroczystości oraz imprezy 
przedszkolne: I Dzień Wiosny, Poszukiwanie Zajączka 

Dyrektor  21 marzec 2019 

Kwiecień 2019 

Zaproszenie uczniów PSP na święto Flagi do przedszkola. Dyrektor  Kwiecień 2019 

„Wkrótce będę pierwszakiem”- udział w pierwszej lekcji, zapoznanie 
z wyglądem sali lekcyjnej, podjęcie zadań edukacyjnych 
proponowanych przez nauczyciela. 

Dyrektor/ 
Nauczyciele  Maj 2019 

Podsumowanie współpracy – spotkanie z rodzicami, dziećmi 
sześcioletnimi oraz nauczycielami przedszkola i szkoły na 
zakończeniu roku szkolnego w przedszkolu 

Dyrektor/ 
Nauczyciele Czerwiec 2019 

 

 

 



WYKAZ PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI 

 "Kocham Przedszkole"- Program Wychowania Przedszkolnego, wyd. WSiP, 2018 Mirosława 
Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek 

 Przewodniki metodyczne oraz pakiety dla dzieci "Plac zabaw" dla dzieci: 4- letnich, 5- letnich 
oraz 6- letnich wyd. WSiP 

 Program z j. angielskiego- Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska 

 

Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczej Przedszkola Publicznego w Polskiej Nowej Wsi na 
rok szkolny 2018/ 2019 zatwierdzony został Uchwałą nr 1/2018/2019 Rady Pedagogicznej w dniu 
30 sierpnia 2018 r.  

 

Członkowie Rady Pedagogicznej: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5 

 

 

 

 

 

http://sklep.wsip.pl/autorzy/miroslawa-pleskot-213859/
http://sklep.wsip.pl/autorzy/miroslawa-pleskot-213859/
http://sklep.wsip.pl/autorzy/agnieszka-staszewska-mieszek-213860/

