
ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ PRZEDSZKOLA 

PUBLICZNEGO W POLSKIEJ NOWEJ WSI NA ROK SZKOLNY 2022/ 2023 
 

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA PLANU:  

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. 
poz. 655, 1079, 1116, 1383 i 1700),  

• Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 

2021 r. poz. 1618.), 

• Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 356 ),  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 

2017 r. poz. 1646 ),  

• Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa,  

• Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2021/2022,  

• Koncepcja funkcjonowania i pracy przedszkola na lata 2022-2027.  

 

ZAWARTOŚĆ PLANU  

 

I. Kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023  

II. Cele z Koncepcji funkcjonowania i rozwoju Przedszkola Publicznego w Polskiej Nowej Wsi 

na rok szkolny 2022/2027 

III. Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2021/ 2022  

IV. Zadania do realizacji– zakres działań prowadzących do uzyskania spodziewanych efektów  

V. Kalendarz planowanych imprez i uroczystości w roku szkolnym 2022/2023 

VI. Plan współpracy z rodzicami  

VII. Plan współpracy z Szkołą Podstawową im. J. Korczaka w Polskiej Nowej Wsi 

VIII. Wykaz programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji 

 

I. KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA NA ROK 2022/ 2023: 

 

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw 

ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. 

 

II. PRIORYTETY (CELE) Z KONCEPCJI FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU 

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W POLSKIEJ NOWEJ WSI NA LATA 2022-2027 

 

1. Edukacja dzieci na rzecz zrównoważonego rozwoju, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą 

być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. 

2. Poszerzenie oferty edukacyjnej o programy innowacyjne ukierunkowane na zagadnienia ochrony 

klimatu, jakości powietrza i odpowiedniej postawy obywatelskiej, które mają w istotny sposób 

zmienić nawyki i sprawić, żeby młode pokolenie będzie myśleć długoplanowo i kreatywnie 

działać.  

 

III. WNIOSKI Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2021 / 2022 

 

1. Nadal systematycznie przygotowywać informacje dla rodziców o postępach i trudnościach 

rozwojowych dzieci. 

2. Nadal prowadzić zaplanowane działania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

3. Dalsza realizacja zadań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i założeń rocznego 

planu pracy we współpracy z rodzicami;  

4. Kontynuacja Innowacji pedagogicznej "Mały Eko- Artysta" 



IV. ZADANIA DO REALIZACJI 

 

I  "Wychowanie do wrażliwości na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do podejmowania 

odpowiedzialnych decyzji" 

II  " Edukacja dzieci na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu życia”. 

ZAKRES DZIAŁAŃ PROWADZĄCYCH DO UZYSKANIA SPODZIEWANYCH EFEKTÓW 

 

I  Wychowanie do wrażliwości na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych 

decyzji" 

Cele: 

1. Rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z innymi, przestrzeganie kodeksu 

przedszkolaka. 

2. Uświadomienie dzieciom ich praw i obowiązków. 

3.  Kształtowanie podstawowych powinności moralnych: np. życzliwości, tolerancji, 

sprawiedliwości, odpowiedzialności, uczciwości. 

4. Rozwijanie umiejętności polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do 

kompromisu. 

5. Rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła. 

6. Rozwijanie umiejętności niezbędnych dzieciom w osiągnięciu gotowości szkolnej, przygotowanie 

podjęcia roli ucznia. 

7. Wspieranie rodziców w ich działaniach wychowawczych. 

Doskonalenie nauczyciela oraz wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela 

Ustalenie grupowych zasad zachowania, kodeksu przedszkolaka, 

systemu motywacyjnego obowiązującego w przedszkolu oraz 

Praw i Obowiązków dziecka. 

Wszyscy 

nauczyciele 
Wrzesień  

Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, oraz we 

własnym zakresie dotyczących  kształtowania postaw moralnych 

dziecka. 

Wg potrzeb Cały rok 

Analiza stosowanych metod i form pracy z dziećmi, w zakresie 

kształtowania postaw moralnych dzieci. Analiza Programu 

Wychowawczego przedszkola. 

Wszyscy 

nauczyciele 

Wrzesień/ 

październik 

Wybór literatury dziecięcej do wykorzystania w czasie pracy z 

dziećmi. 

Wszyscy 

nauczyciele 

Wrzesień/ 

październik 

Praca dydaktyczna z wychowankami 

Stworzenie przez nauczyciela wraz z dziećmi kodeksu 

przedszkolaka, zawierającego zbiór zasad obowiązujących w 

przedszkolu (w każdym pomieszczeniu). Umieszczenie kodeksu 

w widocznym miejscu w sali i poinformowanie rodziców o 

obowiązującym kodeksie w wybrany przez nauczyciela sposób 

(informacja na stronie internetowej/zdjęcie kodeksu/gazetka 

ścienna, Padlety). Motywowanie dzieci do respektowania zasad i 

kształtowanie umiejętności samokontroli. 

Wszyscy 

nauczyciele 

Wrzesień, cały 

rok 



Opracowanie i uzgodnienie z dziećmi i rodzicami systemu 

motywacyjnego w grupie, wspierającego motywację wewnętrzną 

dzieci. 

Wszyscy 

nauczyciele 
Wrzesień 

Poznanie praw i obowiązków dziecka. Wszyscy 

nauczyciele 
Cały rok 

Przybliżenie dzieciom wartości uniwersalnych, jakimi powinny 

się kierować w życiu: szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, 

pokojowość, przyjaźń. życzliwość, sprawiedliwość itp. 

Wszyscy 

nauczyciele 
Cały rok 

Rozwijanie  umiejętności odróżniania dobrego zachowania od 

złego, rozwijanie empatii dziecięcej. Nabycie przez dzieci 

umiejętności nazywania uczuć własnych i drugiego człowieka. 

Uczenie polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i 

dochodzenia do kompromisu. 

•  

Wszyscy 

nauczyciele 
Cały rok 

Stwarzanie przyjaznego klimatu w grupie, sprzyjającego 

okazywaniu troskliwości i zainteresowania koleżanką /kolegą z 

grupy np. organizacja urodzin dzieci w grupie. 

Wszyscy 

nauczyciele 
Na bieżąco 

Wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych podczas: 

powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej ich używania: 

proszę, dziękuję, przepraszam.  

Wszyscy 

nauczyciele 
Cały rok 

Wykorzystywanie literatury w poszukiwaniu przez dzieci prawd 

moralnych, zrozumieniu świata, kontaktu z pięknem i potrzeby 

obcowania z nim. Ukazywanie na ich podstawie wartości 

przyjaźni/koleżeństwa, poszanowania pracy, itp. 

Wszyscy 

nauczyciele 
Cały rok 

Kształtowanie postaw patriotycznych dzieci: uwrażliwienie na 

piękno i tradycje Polski. Znajomość symboliki narodowej, 

świąt patriotycznych. 

Wszyscy 

nauczyciele 
Na bieżąco 

Budowanie poczucia bliskości i bezpieczeństwa w grupie dzięki 

zabawom integracyjnym, czytaniu bajek terapeutycznych. 
Obie grupy Cały rok 

II  " Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu życia" 

Cele:  

1. upowszechnianie wśród dzieci wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie 

postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej, 

2. stworzenie sytuacji sprzyjających poznawaniu przyrody, kształcenie wrażliwości na otaczające 

środowisko przyrodnicze, budzenie zainteresowania nim i ukierunkowanie wiadomości dzieci na 

wartości ekologiczne, 

3. kształcenie przyjaznego stosunku do wszystkich zwierząt i roślin, mądrego i umiejętnego 

współżycia człowieka z przyrodą, podkreślenie konieczności ochrony przyrody i nie niszczenie 

jej bogactw. 

 
Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Doskonalenie nauczyciela oraz wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela 



Zapoznanie z ideą dotyczącą Celów Zrównoważonego Rozwoju- 

SDG 

Wszystkie 

nauczycielki 
Na bieżąco 

Analiza stosowanych metod i form pracy z dziećmi w zakresie 

rozwijania świadomości ekologicznej dzieci, poszukiwanie metod 

innowacyjnych, np.: - fundacja Culturelab- tuptuptup.org.pl 

Wszystkie 

nauczycielki 
Na bieżąco 

Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego 

związanych z tematem  "Cele zrównoważonego rozwoju" 

Zainteresowani 

nauczyciele 
Na bieżąco 

Wykorzystywanie sieci internetowej w celu wyszukiwania 

ciekawostek, ilustracji, zdjęć, filmów edukacyjnych, gier, zabaw i 

innych materiałów dotyczących edukacji ekologicznej, ochrony 

środowiska oraz celów zrównoważonego rozwoju 

Wszystkie 

nauczycielki 
Cały rok 

Praca dydaktyczna z wychowankami 

Realizacja tematyki wg opracowania: "ZRÓWNOWAŻONY 

ROZWÓJ DLA DZIECI Mały przewodnik po SDG dla 

nauczycieli i wychowawców" z zastosowaniem bajek, gier, 

zabaw, zadań ruchowym i artystycznych. Zapoznanie z 

Tematami: zmiany klimatu, energia odnawialna, prawo 

do życia w rodzinie czy miasta przyjazne dziecku. 

1. Czysta woda i sanitariaty źródła wody pitnej na ziemi  

• najbardziej znane jeziora i rzeki na ziemi; 

• rożne typy sanitariatów/toalet na świecie; 

• higiena w trakcie toalety; 

• wysypiska śmieci a czystość wód; 

• woda jako źródło życia dla flory i fauny; 

• rośliny najbardziej zależne od wody; 

• pochodzenie soli; 

• rola lasów jako filtrów wody. 

Wszystkie 

nauczycielki 
Na bieżąco 

2. Czysta energia  

• rodzaje energii odnawialnej (ilustracje, kolorowanki, 

puzzle); 

• energia słoneczna, wietrzna i wodna; 

• współczesne wynalazki i gadżety na energię słoneczną; 

• oszczędność energii (Co zrobić w domu lub w 

przedszkolu, żeby oszczędzić energię?). 

Wszystkie 

nauczycielki 
Na bieżąco 

3. Zrównoważone miasta  

• światowe dziedzictwo przyrodnicze (najciekawsze 

przykłady ze świata, m.in. z Polski); 

• smog – co to jest i jak mu przeciwdziałać; 

• segregacja śmieci (Jak segregować? Dlaczego jest to 

ważne?); 

• energia cieplna zimą, nowinki dotyczące budynków 

energooszczędnych (Jak ogrzewamy dom? Czy mamy 

alternatywę?); 

• rodzaje transportu na świecie – ilustracje, zgadywanki 

(Jaki transport wybrać w trakcie poruszania się po mieście?). 

Wszystkie 

nauczycielki 
Na bieżąco 



4. Odpowiedzialna konsumpcja 

• znane zasoby naturalne (zdjęcia, zgadywanki); 

• praktyczne sposoby na niemarnowanie żywności; 

• przykłady miejsc wykorzystujących żywność bliską 

terminowi 

• przydatności, np. banki żywności; 

• detergenty (Gdzie ich używamy i czy możemy je czymś 

zastąpić?); 

• upcykling – pomysły na nadanie drugiego życia 

butelkom, słoikom itp. 

Wszystkie 

nauczycielki 
Na bieżąco 

5. "Nie" dla zmian klimatycznych. 

• konsekwencje zmian klimatycznych (zdjęcia); 

• zmiany klimatyczne (Co można zrobić w domu i 

przedszkolu, by w swojej przestrzeni ograniczyć czynniki 

zmieniające klimat?); zagrożone gatunki zwierząt (Które 

zwierzęta są zagrożone wyginięciem z powodu zmian 

klimatycznych?);  

• temperatura powietrza zimą i latem (Czy średnia 

temperatura powietrza zmienia się w porównaniu do 

danych sprzed kilkudziesięciu lat?). 

Wszystkie 

nauczycielki 
Na bieżąco 

6. Życie podwodne 

• śmieci w wodzie (ilustracje zanieczyszczonego oceanu) 

(Skąd wzięły się odpady w zbiornikach wodnych?); 

• rafy koralowe zagrożone wyginięciem (ilustracje, bajka, 

porównanie żywej i martwej rafy); 

• rośliny i zwierzęta, które spotykamy przy brzegu – 

rozpoznawanie krabów, meduz itd.; 

• tankowce (Dlaczego awarie tankowców są 

niebezpieczne?); 

• ryby, ssaki i płazy żyjące pod wodą zagrożone 

wyginięciem. 

Wszystkie 

nauczycielki 
Na bieżąco 

7. Życie na lądzie 

• pustynie i półpustynie (charakterystyka, rośliny i 

zwierzęta); 

• góry (najwyższe szczyty, najbardziej znane pasma 

górskie, legendy i historie z nimi związane); 

• zagrożone gatunki zwierząt na świecie i w Polsce (quizy, 

puzzle, kolorowanki); 

• rozpoznawanie gatunków drzew w Polsce (wycieczka do 

lasu, zielnik, ilustracje, liście); 

•  kłusownictwo (Które gatunki zwierząt są zagrożone 

kłusownictwem? Dlaczego?); 

• rodzaje lasów (lasy równikowe, tajga, lasy w Polsce). 

Wszystkie 

nauczycielki 
Na bieżąco 

Organizacja stałych i czasowych kącików zabaw 

umożliwiających nabywanie wiedzy i umiejętności związanych z 

ochroną przyrody i środowiska. 

Wszystkie 

nauczycielki 
Cały rok 



Udostępnianie dzieciom książek o tematyce przyrodniczej, 

doposażenie Kącików Książki o pozycje z tematu przyroda, 

ekologia i ochrona środowiska. 

Wszystkie 

nauczycielki 
Cały rok 

Organizowanie spacerów i wycieczek pieszych po okolicy 

zaznajamiających z różnymi rodzajami ekosystemów: las, łąka, 

sad, pole, żyjące w nich rośliny i zwierzęta, korzyści pochodzące 

z wymienionych ekosystemów i ich znaczenie. 

Wszystkie 

nauczycielki 
Cały rok 

Eksponowanie prac plastycznych o tematyce ekologicznej na 

terenie przedszkola i poza nim, umożliwienie prezentacji swoich 

prac i wytworów. 
Obie  grupy Cały rok 

Pozyskiwanie dostępnego materiału przyrodniczego i 

wykorzystywanie go do: 

tworzenia prac plastycznych i technicznych, 

zabaw matematycznych (przeliczanie, tworzenie zbiorów, 

klasyfikowanie, itd.) 

dokarmiania zwierząt leśnych (żołędzie z ogrodu) 

Obie  grupy Cały rok 

 Udział w akcjach i świętach związanych z przyrodą i jej ochroną. 
Obie  grupy Cały rok 

Kontynuowanie prac w przedszkolnego ekologicznego ogródka – 

prace w ogródku, mini ogródków na parapecie, hodowla ziół. 

Obie  grupy  
Na bieżąco 

Nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym – 

instytucjami wspierającymi działalność w zakresie edukacji 

ekologicznej. 

 

Obie grupy Na bieżąco 

Pokaz mody ekologicznej- Konkurs ekologiczny dla dzieci i 

rodziców (bez oceniania, nagrody drobne za udział) 

Obie  grupy 
26 maj 2023 

Kontynuacja Innowacji pedagogicznej "Mały Eko- Artysta" Obie grupy 
Raz w miesiącu 

 

V. PLANOWANY KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI  W ROKU SZKOLNYM 

2022/2023 

 

Miesiąc Imprezy, spotkania, wyjazdy Data 

WRZESIEŃ Dzień kropki- zapoznanie z ideą święta, gry i zabawy 15.09.2022) 

Święto pieczonego ziemniaka, Pasowanie na Przedszkolaka 

połączone z obchodami Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka 

16.09.2022 godz. 

16.00 

Sprzątanie świata „Akcja- segregacja!”  19.09.2022  

Dzień Chłopaka- wykonanie prezentu dla chłopców z 30.09.2022  



materiałów odpadowych 

PAŹDZIERNIK Dzień zwierząt- zagrożone gatunki zwierząt na świecie i w 

Polsce (quizy, puzzle, kolorowanki); kłusownictwo (Które 

gatunki zwierząt są zagrożone kłusownictwem? Dlaczego?); 

4.10.2022  

Dzień drzewa- znaczenie drzew w przyrodzie, posadzenie 

drzewa 

10.10.2022 

Dzień dyni- dzień pomarańczowy (zamiast Halloween) 31.10.2022 

Obserwacja dzieci Cały miesiąc 

 

LISTOPAD 

Udział w apelu w  Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej 

Nowej Wsi z okazji Święta Niepodległości 

10.11.2022  

Dzień Pluszowego Misia  25.11.2022 

Andrzejki- "W krainie bajki i baśni" 30.11.2022  

 

GRUDZIEŃ 

Mikołaj w przedszkolu  Dzień czerwony 6.12.2022   

Kiermasz świąteczny  
 

Wigilia w przedszkolu 20.12.2022 

Jasełka w sali Urbana- dla Rodziców, Babć i Dziadków 21.12.2022, godz. 

16.30- sala Urban 

STYCZEŃ Ogłoszenie VI konkursu recytatorskiego pt.: "Wiersze znane i 

lubiane" zgłaszanie kandydatów do 10.02.2022 

3.01.2023 

Przedstawienie dla Babci i Dziadka 20.01. 2023  

Zabawa karnawałowa dla dzieci w  26.01.2023, godz: 

9.30-11.30 

LUTY Ferie zimowe 13.02.2023- 

26.02.2023 

MARZEC Światowy dzień dzikiej przyrody 3.03.2023 

Konkurs recytatorski- Tematyka : "Wiersze znane i lubiane" 10.02.2023 

Pochód z Marzanną 21.03. 2023  

Dzień wody- Dzień niebieski 22.03.2023 

KWIECIEŃ Rekolekcje w kościele 
 



Szukanie zajączka z udziałem ... klasy z Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi i śniadanie wielkanocne 

w przedszkolu. 

3-5.04.2023 

Dzień Ziemi- Dzień zielony 21.04.2023  

Ogłoszenie konkursu ekologicznego dla rodziców i dzieci 

"Eko- moda". Zgłoszenia uczestników do 12.05.2023  

24.04.2023 

 

MAJ 

Dni otwartych drzwi adaptacja dzieci nowo zgłoszonych do 

przedszkola 

 

Piknik Rodzinny z okazji Dnia Rodziny. Pokaz "Eko-mody"-

strojów przygotowanych przez rodziców i dzieci 

26.05. 2023  

 

CZERWIEC 

Dzień Dziecka – przedstawienie teatralne rodziców i 

nauczycieli dla dzieci "Brzechwa dzieciom" lub z 

animatorami zabawy 

1.06.2023  

Spartakiada przedszkolaków - dzień ochrony środowiska 2.06. 2023 godz: 

9.00-13.30 

„ Nocka w przedszkolu” dla  dzieci pięcio- i sześcioletnich 17.06.2023  

Zakończenia roku szkolnego 23.06. 2023 

 

VI. PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI  

 

 

Zadania 

Osoby 

odpowiedzialne  

 

Termin  

Coroczne wybory członków  rady rodziców Dyrektor   Sierpień 2022 

spotkanie 

organizacyjne 

Zapoznanie rodziców z Koncepcją funkcjonowania i rozwoju 

przedszkola, Podstawą programową wychowania 

przedszkolnego, Programem wychowawczym, Rocznym 

planem pracy, programami wychowania przedszkolnego, 

Innowacją pedagogiczną. 

Nauczyciele / 

Dyrektor 

/ Rada  

Rodziców 

Sierpień 2022 

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 

Nauczyciele/ 

Dyrektor  

Listopad, 

kwiecień   



gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej 

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. 

 Dyrektor, 

A.Wolak,  

Na bieżąco  

Zamieszczanie na Padletach informacji z codziennego życia 

przedszkola, zdjęć, tematyki zajęć na każdy miesiąc, tekstów 

wierszy i piosenek i innych. 

Nauczycielki 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. 

Pedagogizacja rodziców. 

Włączanie rodziców w bogacenie bazy materialnej przedszkola 

poprzez dostarczanie potrzebnych do zajęć materiałów, 

przyborów, okresowe wzbogacanie kącika przyrody. 

Nauczycielki Na bieżąco 

Przygotowanie przez rodziców przedstawienia teatralnego z 

okazji Dnia Dziecka 

Nauczycielki  

Rodzice,  

Dyrektor 

Maj 2023 

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  

 

 

VII. 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. 

Zajęcia pokazowe prowadzone przez nauczycieli szkoły dla grupy 

starszej 

Dyrektor  

Nauczyciele  Sierpień 2022 

Wrzesień 2022 

Cały rok 

 



Zapoznanie dziecka z drogą do szkoły. 

Zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 

podczas poruszania się po drogach.  

Nauczyciele  
Październik 

2022 

„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 2022 

Udział nauczyciela szkoły i uczniów klasy I w VI Konkursie 

Recytatorskim w przedszkolu 

Dyrektor/ 

Nauczyciele 
Kwiecień 2023 

Zapraszanie uczniów na okazjonalne uroczystości oraz imprezy 

przedszkolne: Poszukiwanie Zajączka 

Dyrektor  Kwiecień 2023 

 

Zaproszenie uczniów PSP na święto Flagi do przedszkola. Dyrektor  Kwiecień 2023 

„Wkrótce będę pierwszakiem”- udział w pierwszej lekcji, 

zapoznanie z wyglądem sali lekcyjnej, podjęcie zadań 

edukacyjnych proponowanych przez nauczyciela. 

Dyrektor/ 

Nauczyciele  Maj 2023 

Podsumowanie współpracy – spotkanie z rodzicami, dziećmi 

sześcioletnimi oraz nauczycielami przedszkola i szkoły na 

zakończeniu roku szkolnego w przedszkolu 

Dyrektor/ 

Nauczyciele Czerwiec 2023 

 

 

VIII. WYKAZ PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PRZYJĘTYCH DO 

REALIZACJI 

 

"Program Wychowania Przedszkolnego", wyd. MAC, 2020 Autorzy:  Wiesława Żaba-Żabińska, 

Wioletta Majewska, Renata Paździo. 

Przewodniki metodyczne oraz pakiety dla dzieci "Kolorowy start" dla dzieci: 4- letnich, 5- 6- letnich 

wyd. MAC 

"Program nauczania języka angielskiego", Lions team, autorzy:  Magdalena Appel, Joanna Zarańska, 

Ewa Piotrowska. 

Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczej Przedszkola Publicznego w Polskiej Nowej Wsi na 

rok szkolny 2022/ 2023 zatwierdzony został Uchwałą nr 5/2022/2023 Rady Pedagogicznej w dniu 29 

sierpnia 2022 r.  

 

Członkowie Rady Pedagogicznej: 

1. 

2. 

3. 

4. 

 


