Załącznik do uchwały nr ………………

Przedszkole w Kobylinie

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA
na rok szkolny 2018/2019

PODSTAWY PRAWNE




Statut Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole
Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2017/18
Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa ustalone na rok 2018/19



Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) ze zm.



Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198) ze zm.



Rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz. U. z 2017 r. poz.
1658)



Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z

2017 r. poz. 1611)


Rozporządzenie MEN z dnia z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego (...) (Dz. U. poz. 356)



Rozporządzenie MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.).



Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r. ,
poz. 1578)
Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
(Dz. U. , poz. 1591)
Rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U., poz. 1055)
Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji
publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 649)ze zm.






KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA NA ROK 2018/19
1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości
i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
2. Wdrażanie nowej postawy 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.
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WNIOSKI I REKOMENDACJE DYREKTORA
ze sprawowanego nadzoru w II półroczu roku szkolnego 2017/18:
1. W przedszkolu jest wdrażana podstawa programowa poprzez dopuszczony program
wychowania przedszkolnego. Nauczyciele stosują zalecane warunki realizacji
podstawy programowej.
2. Podczas zajęć dydaktycznych nauczyciele planują nabywanie konkretnych umiejętności
(cele operacyjne) i tworzą warunki do ich nabywania. Dzieci są aktywne, a zadania są
dobrane do przeciętnych możliwości dzieci. Podczas zajęć mało widoczne stosowanie
zasady indywidualizacji.
3. Przedszkole wspiera dzieci rozwijające się nieharmonijnie poprzez dodatkową
pracę indywidualną.
4. Przedszkole skutecznie dostarcza wiedzy, kształtuje umiejętności praktyczne oraz
uczy zachowań przyjaznych przyrodzie.
5. Zapisy w dzienniku zajęć przedszkola nie zawsze zawierają temat aktywności lecz jej
formę.
6. Przedszkole zapoznaje dzieci z zasadami bezpiecznego zachowania w przedszkolu i
na placu zabaw.
7. Spacery nie kończą się omówieniem spostrzeżeń z obserwacji dokonanych podczas
ich trwania.
REKOMENDACJE:
1. Podczas zajęć dydaktycznych i innych sytuacji edukacyjnych w większym stopniu
stosować zasadę indywidualizacji.
2. Udoskonalić zapisy w dzienniku poprzez wskazywanie tematów konkretnych działań
nauczyciela zamiast form pracy.
3. Informować rodziców o działaniach przedszkola prowadzonych w zakresie edukacji
przyrodniczo – ekologicznej przedszkola.
4. Kontynuować w roku przyszłym wszystkie podejmowane już działania, które mają na celu
kształtowanie właściwej postawy wobec świata przyrody, poszerzać ich zakres, ze
szczególnym uwzględnieniem prowadzenia:
 hodowli w ogródku przedszkolnym wg ustalonego harmonogramu dla poszczególnych
grup,
 systematycznego prowadzenia doświadczeń, eksperymentów i obserwacji w ciągu całego
roku szkolnego (rekomendacja)
5. Planować i poprawnie formułować tematy obserwacji przyrodniczych prowadzonych podczas
spacerów i wycieczek. (rekomendacja).
6. Każdy spacer i wycieczkę kończyć podsumowaniem spostrzeżeń dokonanych w czasie ich
trwania. (rekomendacja).
7. W grupach dzieci pięcioletnich i sześcioletnich wykorzystywać metodę projektu.
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PROCES WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI
Cel/źródło planowania

Zadanie/sposób realizacji

Przedstawienie przez nauczycieli programów planowanych do
realizacji w roku szkolnym 2018/19
Ustalenie przedszkolnego zestawu programów na rok 2018/19
zaopiniowanie przez RP
Tworzenie warunków do
realizacji podstawy
programowej i aktywności
dzieci
(prawo oświatowe)

Ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej –
dla dzieci młodszych i starszych - różnorodne formy aktywności
Ustalenie obowiązującej dokumentacji nauczycieli i sposobu jej
prowadzenia
Organizacja przestrzeni edukacyjnej w salach z uwzględnienie
zaleceń do realizacji podstawy programowej
Organizacja wystaw tematycznych
Opracowanie katalogu wartości jakie będą wprowadzane w
przedszkolu – ustalenie form realizacji – „Kodeks Małego Polaka”

Wychowanie do wartości
i kształtowanie
patriotycznych postaw
dzieci (kierunek polityki
oświatowej państwa)

Przygotowanie formy graficznej kodeksu w salach - ustalenie z
dziećmi ich praw i obowiązków – w powiązaniu z poznawanymi
wartościami
Uzgodnienie z rodzicami:
 systemu wartości realizowanych w przedszkolu
działań mających na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie
właściwych zachowań.
Ustalenie częstotliwości bajko terapii w poszczególnych grupach

Osoba
odpowiedzialna

Termin realizacji

nauczyciele

do 27 IX 2018

dyrektor

do 1 IX 2018

dyrektor

do 1 IX 2018

dyrektor

do 1 IX 2018

nauczyciele grup

do 1 IX2018

nauczyciele grup

odpowiednio
do tematu

wszyscy
nauczyciele

do 30 X 2018

nauczyciele grup

do 30 X 2018

wicedyrektor

do 30 IX 2018

dyrektor

2 x w miesiącu
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1. Wzbogacenie zbioru tekstów do realizacji bajko terapii.
2. Realizacja bajko terapii - realizacja zaplanowanych tematów:
 wzory poprawnych zachowań
 niwelowanie zachowań trudnych, radzenie sobie z
problemami
 relaksacja
3. Wykorzystanie bajko terapii do aktywności werbalnej,
teatralnej, ruchowej, plastycznej, muzycznej
Realizacja małych form teatralnych dotyczących wartości:
- wpisać: Czerwony Kapturek ,
- „Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło”
Modyfikacja przedszkolnego „Systemu motywacyjnego, w tym
nagród i kar” – wprowadzenie dzienniczków lub kart
indywidualnych ( słoneczka i chmurki).
Warsztaty dla rodziców i nauczycieli na temat:
„ Wychowanie do wartości i wyznaczanie norm społecznych w
przedszkolu” .
Realizacja tematu „ Kobylin - moje miasto” ( metodą projektu – 5 – 6
latki)
 Mapa Polski , Kobylin na mapie
 Herb, pochodzenie nazwy
 Nazwy geograficzne dotyczące miejscowości (rzeka, jezioro)
 Mój adres
 Wycieczka szlakiem pomników miasta - poznanie postaci i zdarzeń
które zostały w ten sposób upamiętnione
 Spotkanie i wywiad z pracownikiem urzędu miasta – poznanie
historii miasta, ważnych obiektów,
 Domy (jednorodzinne, kamienice)

Sitarz,
Jackowska,
Szlachetka,
Niezgódka
Wszystkie
nauczycielki
Sitarz
Barteczka A.
Wszystkie
nauczycielki
dyrektor

Wszystkie
nauczycielki

W ciągu całego
roku

III / 2019
do uzgodnienia

IX / 2018
do uzgodnienia
(XI)

XI / 2018
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zabytki

 Nazwy ulic
 Znani ludzie
 Wystawa fotograficzna – Kobylin dawniej , a dziś z udziałem rodziców.
 Poznanie wyliczanek ludowych i wykorzystanie w zabawach
 Ginące zawody – kowal, szewc, tapicer, pszczelarz, kolejarz, stolarz...
Wprowadzenie w roku szkolnym przysłów jako elementu pracy wychowawczej
np.: - Bez pracy nie ma kołaczy,
 Co dwie głowy, to nie jedna ,
 Do trzech razy sztuka,
 Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada
 inne

Realizacja tematu: „ Polska moja ojczyzna”:










Położenie na mapie Europy
Obiekty geograficzne –Wisła, Tatry, Bałtyk, inne
Stolica
Hymn
Flaga
Godło
Legendy
Sławni Polacy – 6 latki

Uroczyste Obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę
Niepodległości.






Dnia 9 XI godz. 11.15 –wspólne odśpiewanie hymnu Polski (dzieci,
nauczyciele, personel) Wyjście na Rynek wspólnie z uczniami Szkoły
Podstawowej i wypuszczenie biało – czerwonych balonów.
Pogadanka: „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie
patriotą” – 5 – 6 latki
Kwiaty i znicze - pomnik i cmentarz
Kto Ty jesteś? Polak Mały” - prezentacja treści patriotycznych wiersze, piosenki
Indywidualny konkurs twórczości patriotycznej – rodzic/ dziecko
plakat 100 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Nauczyciele
5 – 6 latków

Wszystkie
nauczycielki

W ciągu
całego roku

XI / 2018

A. Barteczka
Wszystkie
nauczycielki

9 XI 2018

oddz. IV i VII

X / XI /2018
Chętne dzieci
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Realizacja tematu „Bezpieczny przedszkolak”:

Promocja zdrowia
i bezpieczeństwo
(prawo oświatowe)











sztućce, przybory, maszyny
zabawy
prąd
ulica
woda
rośliny i zwierzęta
lekarstwa, środki chemiczne
nieznajomy
inne

nauczycielki

W ciągu
całego roku

Dzień bezpieczeństwa:





formy sprawdzające wiedzę
kodeks bezpiecznego przedszkolaka
międzygrupowy qwiz o bezpieczeństwie
wykorzystywanie historyjek obrazkowych i plansz
demonstracyjnych

Spotkanie dzieci z ratownikiem medycznym oraz zajęcia praktyczne
w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Rozwijanie samodzielności
dzieci
(kierunek polityki
oświatowej państwa)

Wszystkie

1. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych jako warunek
samodzielności:
– Nauka mycia i wycierania rąk
– Nauka mycia zębów
– Nauka ubierania i zdejmowania butów
– Nauka ubierania i zdejmowania bluzek, getrów, itp.
– Nauka zakładania i zapinania kurtki
– Nauka posługiwania się nożem i widelcem
2. Tworzenie sytuacji sprzyjających samodzielności:
– Samodzielny dobór materiałów do wykonania zdania np.
plastycznego

IV /2019

K. Niezgódka

Wszystkie
nauczycielki

IV /2019

W ciągu całego
roku
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Planowanie realizacji zadań w parach i zespołach trzyosobowych w
celu uczenia zasad współpracy - zapisy w dzienniku
Ustalenie obowiązków dyżurnego, sposobu wprowadzania i czasu
trwania dyżuru w poszczególnych grupach oraz oznaczeń

Tworzenie warunków do
rozwoju kreatywności
dzieci
(kierunek polityki
oświatowej państwa)

Prace użyteczne, w tym na rzecz najbliższego otoczenia:
– Systematyczne porządkowanie sali np. wycieranie kurzu,
kompletowanie gier, klocków, układanie na półkach, itp.
– Porządkowanie przydzielonego terenu przedszkolnego np.
grabienie liści, zbieranie śmieci
– Prowadzenie hodowli w ogrodzie przedszkolnym – mini
ekosystemu wg ustaleń
inne
Przygotowanie w salach kącików do aktywności twórczej:
 Materiał plastyczny i konstrukcyjny
 Instrumenty muzyczne
 Akcesoria teatralne
 Badawczy, sensoryczny
 Inny materiał do aktywności twórczej np. chustki, wstążki,

Wszystkie
nauczycielki
Nauczyciele
5 – 6 latków

W ciągu
roku
IX / 2018

Wszystkie
nauczycielki

W ciągu
całego roku

Nauczyciele grup

W ciągu
całego roku

Realizacja tematu: „Piękno w sztuce plastycznej”.
1. Poznawanie technik plastycznych ze zwróceniem uwagi na
kolejność wprowadzanych technik oraz sposób opisywania prac.
2. Poznawanie pojęć plastycznych i zastosowanie ich w pracach
m.in. : punkt, linia, barwa, faktura, kompozycja płaska,
przestrzenna, kołowa, w układzie pasowym – pojęcie jako
główny cel zajęcia plastycznego.
3. Oglądanie wystawy plastycznych

Nauczyciele grup
odpowiednio do
możliwości
dzieci

W ciągu
roku
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4. Omawianie wrażeń
5. Poznanie rodzajów malarstwa: pejzażu, martwej natury, sztuki
abstrakcyjnej, portretu
6. Tworzenie prac np. portretu, martwej natury
7. Spotkanie z plastykiem – praca warsztatowa
Słuchanie instrumentalnych utworów muzycznych z
wykorzystaniem działań:
 poprzedzone opowiadaniem nauczycielki lub scenką w
teatrzyku kukiełkowym
 wybór najlepiej „pasującej” ilustracji do słuchanego utworu
 propozycje tytułu do słuchanego utworu (wybór
najtrafniejszego)
 ułożenie krótkiego opowiadania, którego ilustracją może być
słuchany utwór
Ilustracja plastyczna do słuchanej muzyki:
 Wykorzystanie linii
 Barw ciepłych i zimnych
Eksperymentowanie z tworzeniem dźwięków nietypowych np.
pstrykanie, tupanie, uderzanie dłońmi o ciało, butelka z wodą,
szelest papieru, materiał przyrodniczy itp.

Nauczyciele grup
5,6 l

W ciągu całego
roku

Nauczyciele grup
5,6 l

W ciągu całego
roku

Nauczyciele grup

W ciągu całego
roku

Nauczyciele grup
5,6 l

W ciągu całego
roku

Organizacja działań twórczych dziecka:
rytmizacja tekstów i wypowiedzi
śpiewane dialogi
improwizacje dźwiękonaśladowcze głosem i na
instrumentach,
 improwizacja rytmów
 odzwierciedlanie swoich emocji w improwizacjach słownych,
wokalnych, instrumentalnych, ruchowych
 improwizowanie melodii do podanego tekstu i wierszyka
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własne melodie i piosenki śpiewane np. w teatrzyku
przedszkolnym
 improwizacje melodyczne na temat podany treścią obrazka
Wykorzystanie przez każdą z grup technik teatralnych podczas
realizacji tematów kompleksowych:


Gra aktorska
Pacynki
Teatrzyk paluszkowy
Włączenie do ramowego rozkładu dnia np. w poranku pozycji „Krąg zmysłów ” jako metodę rozwijania zmysłów i procesów
poznawczych




Wzbogacanie kącików badawczych w salach

Wspieranie aktywności
poznawczej dziecka oraz
eksploracji otaczającego
(zalecane warunki i sposób
realizacji podstawy
programowej wp)

Prowadzenie obserwacji w stacji meteo w ogrodzie (termometr,
deszczomierz, wiatromierz, ….)
Systematyczne obserwacje przyrodnicze w ogrodzie przedszkolnym
oraz w okolicy przedszkola - odnotowywanie w dzienniku konkretny temat obserwacji
Poznawanie różnych ekosystemów (rośliny, zwierzęta, korzyści dla
człowieka pochodzące ze świata uprawianych roślin, normy
zachowania, zawody) np. :








Park – kasztany, żołędzie, szyszki, karma dla zwierząt
Las – wykorzystanie grzybów , jagód, drewna
Łąka – zioła, trawa jako karma dla zwierząt
Pole – produkty, z których produkowana jest żywność,
poznanie wybranych cyklów produkcyjnych np.
powstawania chleba, cukru i przetworów
Sad – owoce i przetwory
Ogród warzywny i kwiatowy

Nauczyciele grup
5,6 l

W ciągu całego
roku

Nauczyciele grup

W ciągu całego
roku

Nauczyciele grup

W ciągu całego
roku

Nauczyciele grup
5 – 6 latki

W ciągu całego
roku

Nauczyciele grup

W ciągu całego
roku

Nauczyciele grup

W ciągu całego
roku
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Poznanie zawodów w toku realizacji tematów (projektów 5 – 6
latki): kucharz, leśniczy, rolnik

Nauczyciele grup

Zgodnie z
planem

Poznanie instytucji użyteczności społecznej oraz ludzi pracujących
w tych instytucjach poprzez tematy kompleksowe:
–
–
–
–
–
–

Poczta
Przychodnia lekarska
Sklep
Apteka
Straż pożarna
Biblioteka

Organizowanie zabaw tematycznych odpowiednio do poznawanych
zawodów i instytucji – gromadzenia akcesoriów we współpracy z
instytucjami i rodzicami
Konkurs: „Znamy instytucje, zawody”

Nauczyciele grup

Zgodnie z
planem

Nauczyciele grup

Zgodnie z
planem

Sonia Majnert
Monika Jakubek

V / 2019

WSPOMAGANIE INDYWIDUALNEGO ROZWOJU DZIECKA
cel

Doskonalenie systemu
wspierania rozwoju
każdego dziecka i
udzielania pomocy
psychologicznopedagogicznej
(prawo oświatowe)

zadanie

Osoba
odpowiedzialna

Termin realizacji

Prowadzenie obserwacji pedagogicznych wg przyjętych narzędzi :
Obserwacje wstępne – ustalenie wniosków do
indywidualizacji i wpisanie do indywidualnych arkuszy
obserwacji
 Obserwacje końcowe - analiza ilościowo-jakościowa w
odniesieniu do dziecka i grupy


Ustalenie listy dzieci, które powinny być objęte pomocą

Wszyscy
nauczyciele

Nauczyciele grup

do 20 X 2018
do 20 IV 2019

do 20 X lub
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niezwłocznie
po ustaleniu
takiej
konieczności

psychologiczno-pedagogiczną i przekazanie informacji dyrektorowi:


W toku bieżącej pracy



Indywidualne /grupowe wspieranie rozwoju 6 l



W formach pomocy p-p – terapia logopedyczna, zajęcia
korekcyjno-kompensacyjne, inne

Opracowanie przez dyrektora lub wyznaczonego koordynatora
przedszkolnego planu pomocy psychologiczno-pedagogicznej z
uwzględnieniem zgłoszeń nauczycieli, specjalistów oraz opinii,
orzeczeń

Dyrektor/koord
ynator pomocy
pp

30 X 18

Nauczyciele grup

Od momentu
stwierdzenia
indywidualnych
potrzeb i
możliwości

dyrektor

Niezwłocznie
po otrzymaniu
orzeczenia

Dokonanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dzieci z
orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

zespół pomocy
p-p

po otrzymaniu
orzeczenia

Opracowanie lub modyfikacja IPET-ów dla dzieci z orzeczeniami o
potrzebie kształcenia specjalnego

Zespoły pomocy
p-p

do 31 IX lub 30
dni od
otrzymania
orzeczenia

Indywidualizacja oddziaływań podczas zajęć dydaktycznych i
sytuacji edukacyjnych odpowiednio do potrzeb i możliwości dzieci

Powołanie zespołów pomocy p-p dla dzieci z orzeczeniami o
potrzebie kształcenia specjalnego
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specjaliści

od dnia
powołania
zespołów p-p

Analiza gotowości szkolnej

Nauczyciele grup
6 l, wybrane 5l

Do 20 IV 2019

Przygotowanie informacji o gotowości szkolnej i przekazanie jej
rodzicom

Nauczyciele grup
6 l i 5l

Do 30 IV 2019

Realizacja form pomocy p-p i zajęć
dokumentowanie w odrębnych dziennikach

rewalidacyjnych

–

Opracowanie zestawienia zbiorczego ilościowo-jakościowego
wyników badania gotowości szkolnej – przekazanie dyrektorowi

Nauczyciele
grup 6 l

Do 31V 2019

Ocena efektywności realizowanych form pomocy p-p (zajęcia
korekcyjno-kompensacyjne, terapia logopedyczna, inne)

Specjaliści
prowadzący
zajęcia

po każdym
półroczu

W przypadku dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania dziecka

Powołane
zespoły
pomocy p-p

po II półroczu

specjaliści

Od dnia objęcia
poszczególnych
dzieci pomocą
psychologicznopedagogiczną

Prowadzenie odrębnych teczek dla dzieci objętych formami pomocy
p-p
Koncerty muzyczne, teatrzyki:
1. „ Jedzmy zdrowo, kolorowo”! – kabaret BZIK

Wicedyrektor

22 X 2018
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2. ……………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………….

wg ofert

do uzgodnienia

zadanie

Osoba
odpowiedzialna

Termin realizacji

Złożenie kwiatów na pomniku POLEGŁYM i POMORDOWANYM z
okazji 79 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

I. Sitarz
A.Barteczka

3 IX 2018

Nauczycielki grup
wicedyrektor

20 IX 2018

Wszystkie
nauczycielki
oddz. III
I
IV i VI nowe dzieci
A. Barteczka

21 IX 2018

A. Kozłowska

23 XI 2018

TRADYCJE

I

FUNKCJONOWANIE

cel

Dzień Przedszkolaka
Sprzątanie świata
Pasowanie na przedszkolaka

Organizacja wydarzeń
przedszkolnych, tradycje
(statut)

Święto Pluszowego Misia
Dzieci Postaci z Bajek
Mikołajki

PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU

M. Jakubek
K. Niezgódka
E. Adamek
Wszystkie
nauczycielki

23 X 2018
24 X 2018
25 X 2018

5 XI 2018
6 XII 2018

Jasełka

Iwona Sitarz

20 XII 2018

Wigilia w przedszkolu

Wszystkie
nauczycielki

21 XII 2018
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Przedszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek

Wszystkie
nauczycielki

I / 2019

Dzień Babci i Dziadka

Wszystkie
nauczycielki

II/ 2019

Balik Karnawałowy

Wszystkie
nauczycielki

II / 2019

Powitanie Wiosny - Marzanna

Wszystkie
nauczycielki

21 III 2019

Wielkanocny poranek

Wszystkie
nauczycielki

Dzień Ziemi

Wszystkie
nauczycielki

Dzień Flagi

Nauczycielki grup
do realizacji w
oddziałach

Dzień Matki

Nauczycielki
grup
Trójki oddz.

Festyn z okazji Dnia Dziecka
Pożegnanie Przedszkola

Nauczycielki grup
Rada rodz.
wicedyrektor
Nauczycielki grup
Rada rodz.
wicedyrektor

24 IV 2019

2V

V 2019
VI 2019
21 VI 2019
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Dni Kobylina

Promocja przedszkola i
system obiegu informacji
(statut)

VI 2019

Dożynki

A. Barteczka

VIII 2019

Zbieranie ofert, przekazywanie informacji do grup i organizacja
udziału w konkursach, przeglądach organizowanych na
zewnątrz - wg ofert

Zespół ds.
promocji

Wg ofert

Zespół ds. promocji

IX 20182018

Nauczyciele grup

Na bieżąco w
ciągu roku

Opracować artykułu o działalności przedszkola i opublikowanie
na łamach strony internetowej
Prowadzenie grupowych tablic informacyjnych dla rodziców:
 Ogłoszenia bieżące
 Sukcesy przedszkola
 Informacja o zadaniach realizowanych w
przedszkolu
 Kronika
Aktualizacja strony internetowej,
Wycieczka do „Zagroda Pszczółki przyjaciółki” – Katarzynowo
gm. Jutrosin

Wycieczki
(statut)

Nauczycielki
oddz. 5 – 6 l.

Wycieczka do Sieni pszczelarskiej „U Józefa”.
Wycieczka do Wrocławia
Wycieczka do Krotoszyna udział w przedstawieniu „Piotruś Pan”
Udział w akcji charytatywnej „Góra Grosza”

Nauczyciele grup
informatyk

Na bieżąco w
ciągu roku

6 - latki

IV/V/ 2019

Dzieci młodsze

V /2019

6 - latki

V/VI/2019

I. Sitarz
A. Barteczka
wszystkie

5 XI 2019
10/11/2018
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Działania na rzecz
środowiska społecznego
(wymagania wobec
przedszkoli)

Udział w akcji charytatywnej „Szlachetna paczka”
Udział w akcji „Kasztanki”
Nakrętki, baterie,
Udział w akcji we współpracy z Fundacją Pomocy Humanitarnej „Czary – mary
okulary” – zbieramy okulary na misje

Opracowanie grupowych planów współpracy z rodzicami

Współpraca z rodzicami
i wspieranie rodziny w
wychowywaniu dzieci
(prawo oświatowe, wymaganie
nr 6)

Zebrania z rodzicami /rozpoczynające rok/:
 prezentacja podstawy programowej, informacja o
realizowanych programach
 prezentacja ramowego rozkładu dnia
 zapoznanie rodziców z ich uprawnieniami – statut
 uzgodnienie systemu wartości
 prezentacja metod wychowawczych systemów
motywacyjnych, nagród i kar – ewentualne uzgodnienia
 prezentacja grupowego planu współpracy z rodzicami
 prezentacja systemu obiegu informacji w przedszkolu
 wybór reprezentanta do Rady Rodziców
 zgody rodziców, upoważnienia
 zajęcia dodatkowe
 inne
Spotkanie przedstawicieli rodziców z dyrektorem
Ustalenie potrzeb dzieci oraz innych ważnych informacji na temat
rozwoju dzieci – wywiad z rodzicami
Zajęcie otwarte dla rodziców:
 Edukacja do wartości oraz patriotyczna
 Rozwijanie aktywności twórczej dzieci

wszystkie

12/2018

wszystkie

10/11/2018

wszystkie

Cały rok

Nauczyciele grup
K. Konieczna

X/XI 2018

Nauczyciele grup

Do 31.09.2018

Nauczyciele
grup

wicedyrektor
nauczyciele
II, VII, V, VI,
I, III, IV, VIII

7 IX 2018

do 30 IX 2018
do 30 IX 2018
Do
uzgodnienia
17

Współpraca z
instytucjami
(prawo oświatowe,
wymaganie nr 7)

Wywieszanie informacji dla rodziców o zadaniach realizowanych
w przedszkolu

Wszystkie
nauczycielki

Konsultacje popołudniowe dla rodziców, przekazanie informacji
o wynikach obserwacji, o postępach dzieci

Wszystkie
nauczycielki

Porady, konsultacje specjalistów dla rodziców i nauczycieli

Wicedyrektor
PPP w
Krotoszynie

Wspieranie rodziców w wychowywaniu dzieci – przygotowanie i
powielenie materiałów dla rodziców
 Wspieranie samodzielności dziecka
 Rozwijanie aktywności poznawczej i twórczej dziecka
 Wyznaczanie granic
 Adaptacja do przedszkola

Iwona Sitarz
D. Jackowska

Dokumentowanie współpracy z rodzicami:

Plan współpracy

Listy obecności na zebraniach (lub w dzienniku)

Rejestr kontaktów z rodzicami

Protokoły z zebrań

Zgody rodziców

Upoważnienia

inne
Przekazanie informacji dyrektorom szkół o realizacji obowiązku
przedszkolnego przez dz. 6 l
Kontynuacja współpracy ze Szkołą Podstawową:
 Wycieczka dz. 6 l do szkoły – udział w lekcji
 Wzajemna prezentacja przedstawień teatralnych
 Współpraca z bibliotekarzem i pedagogiem szkolnym

W ciągu roku
Ostatni
czwartek m-ca
X, II, IV,
Do uzgodnienia

Wszystkie
nauczycielki

Wg planu

wicedyrektor

30 IX 2018

Wszyscy n –le
wicedyrektor

W ciągu roku

zebrań
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Kontynuacja współpracy z Kołem łowieckim „Bażant” .

Wszyscy n –le
D. Jackowska

Realizacja projektu edukacyjnego „Mali Badacze”

Wszyscy n –le

Realizacja projektu edukacyjnego „Mali czytelnicy” we
współpracy z rodzicami i bibliotekami

Wszyscy n –le

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną:
 badania dodatkowe oraz wspieranie dzieci o specjalnych
potrzebach edukacyjnych
 porady, konsultacje
Udział w konkursach i wydarzeniach organizowanych przez inne
przedszkola

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
cel

Wszyscy n –le
Wicedyrektor
Rada Rodziców

W ciągu roku
W ciągu roku
W miarę
potrzeb

Wg ofert

PRZEDSZKOLEM
Osoba
odpowiedzialna

Termin
realizacji

dyrektor

30 VIII 2018

Opracowanie planów pracy przez zespoły zadaniowe

przewodniczący
zespołów

Do 30 IX
2018

Przekazanie informacji o realizacji zadań przez zespoły –
pisemne złożenie informacji dyrektorowi

przewodniczący
zespołów

po II półroczu
lub wg potrzeb

zadanie

Powołanie zespołów zadaniowych – wybór przewodniczących
Doskonalenie systemu pracy
zespołowej w przedszkolu
(prawo oświatowe, wymaganie
nr 1)

Wszyscy n –le
wicedyrektor

W ciągu roku
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Doskonalenie przestrzeni
edukacyjnej i warunków do
statutowej działalności
przedszkola
(prawo oświatowe, wymaganie
nr 9)

dyrektor,
Przegląd budynku, urządzeń i terenu przedszkolnego pod
powołana komisja
względem technicznym, w tym bezpieczeństwa

do 14IX 2018

Doposażenie przedszkola o pomoce do edukacji do wartości

wicedyrektor

W ciągu roku

Doposażenie przedszkola o pomoce do rozwijania aktywności
twórczej

wicedyrektor

W ciągu roku

wicedyrektor

I 2019
VII 2019
W miarę
potrzeb

Remont klatek schodowych, malowanie gabinetu wicedyrektora

wicedyrektor
Aktualizacja statutu do zmian w prawie oświatowym
Doskonalenie systemu
prawa wewnętrznego
(prawo oświatowe)

Wdrożenie procedury obiegu informacji,
Wprowadzenie regulaminu oceny pracy nauczyciela
Aktualizacja systemu bezpieczeństwa

dyrektor

30 IX 2018

dyrektor

IX 2018

zespół ds.
procedur i
regulaminów

X 2018
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PRZYDZIAŁ ZADAŃ DODATKOWYCH ORAZ ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z DZIEĆMI:

LP
1.
2.

ZADANIE

NAZWISKO I IMIĘ NAUCZYCIELA

Aktualizacja strony www

Informatyk, Iwona Sitarz

Gazetki na korytarzach

Wg planu
D. Jackowska, M. Jakubek
20 IX – Dzień Przedszkolaka

3.

9 XI – dzień Niepodległości
Losowanie - krzyżówki

6 XII – Mikołaj
14 II – Walentynki
17 IV – Wielkanoc
VI – Dzień Dziecka

4.

Dekoracje, ogłoszenia

Nauczyciele odpowiedzialni za daną uroczystość

5.

Kronika

Iwona Sitarz

6.

Segregacja zdjęć

Karolina Niezgódka

ZAJĘCIA DODATKOWE BEZPŁATNE I POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
1.

Religia

Krystyna Konieczna

2.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Magdalena Frąckowiak

3.

Terapia logopedyczna

Iwona Sitarz, Monika Jakubek

Rewalidacja

Małgorzata Szlachetka, Iwona Sitarz

Język angielski

Marieta Kulus

4.
5.

ZESPOŁY ZADANIOWE NAUCZYCIELI
LP
1.
2.
3.
4.

ZESPÓŁ
ds. ewaluacji
ds. promocji
ds. ppp
ds. diagnozy

Przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej nr …………

SKŁAD ZESPOŁU
D. Jackowska – koordynator E. Adamek, K. Niezgódka, M.
Szlachetka
D. Jackowska – koordynator, wszystkie n-lki
I. Sitarz – koordynator, J. Wira, M. Szlachetka,
S. Majnert, M. Frąckowiak, M. Jakubek, A. Kozłowska
A. Kozłowska, A. Barteczka, I. Sitarz, J. Wira - koordynator

w dniu …………………..
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