
PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022  

 

I. PRIORYTETY EDUKACYJNE, WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE ORAZ 

WYNIKAJĄCE Z ZADAŃ STATUTOWYCH PRZEDSZKOLA  

PRIORYTETY 
PLANOWANE 

DZIAŁANIA 

Realizacja 

polityki 

oświatowej 

państwa 

(numer 

kierunku) 

Poznajmy się  

Adaptacja nowych dzieci  

Zabawy integracyjne w celu lepszego poznania się  

Imprezy i uroczystości z udziałem rodzin   

Ustalenie/przypomnienie zasad obowiązujących w przedszkolu 

1 

4 

Działamy w grupie 

Rozwijanie umiejętności zgodnego funkcjonowania w grupie  

Uczenie sposobów radzenia sobie z emocjami i rozwiązywania 

konfliktów – rozwijanie umiejętności komunikacyjnych dzieci 

Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej w czasie zajęć   

2 

4 

5 

Prowadzimy 

zdrowy  

i bezpieczny  

styl życia 

Przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, kształtowanie 

odpowiednich nawyków:  

- dbanie o higienę osobistą,  

- zachęcanie do racjonalnego odżywania się;  

- unikanie zabaw wywołujących hałas,  

- zachęcanie do zróżnicowanej aktywności ruchowej,  

- rozumienie znaczenia odpoczynku.  

Uczenie zachowania, które pomaga w zachowaniu zdrowia 

psycho-fizycznego:   

- mówienie o swoich problemach, gotowość proszenia o pomoc,  

- zauważanie stanów emocjonalnych i potrzeb innych osób, 

gotowość niesienia pomocy,  

- dostrzeganie zalet i akceptowanie wad kolegów i koleżanek,  

- pokazywanie sposobów na radzenie sobie z przejawami 

negatywnych emocji i agresji innych dzieci.  

Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo 

dzieci.  

Przekazywanie wiedzy o sposobach unikania chorób.   

Zapoznanie dzieci z ich podstawowymi prawami.  

Nauka bezpiecznego korzystania z narzędzi cyfrowych.  

1 

2 

4 

6 

  



PRIORYTETY 
PLANOWANE 

DZIAŁANIA 

Realizacja 

polityki 

oświatowej 

państwa 

(numer 

kierunku) 

Jesteśmy otwarci 

na świat 

Kształtowanie postaw patriotycznych.  

Budzenie zaciekawienia otaczającym światem.  

Obserwujemy i badamy świat przyrodniczy.  

Poznajemy najbliższą okolicę.  

Wizyty w miejscach, gdzie pracują osoby wykonujące różne 

zawody.  

Poznawanie języka obcego.  

Rozwijanie zainteresowań dzieci.  

Zachęcanie dzieci do słuchania literatury oraz do podejmowania 

prób samodzielnego czytania.  

Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na polu 

kultury i edukacji 

Kształtowanie świadomości, że nasze zachowanie wpływa na 

stan środowiska naturalnego.  

Rozwijanie postaw proekologicznych.  

2 

3 

5 

Podejmujemy 

wyzwania 

Przygotowanie 6-latków do szkoły, w tym:  

Zajęcia z elementami „Metody Dobrego Startu” (M. Bogdanowicz) 

Zajęcia z elementami „Dziecięcej Matematyki” (E. Gruszczyk-

Kolczyńska, E.Zielińska) 

Program muzyczny „Z muzyką do szkoły” (M. Szarlik-Woźniak) 

 

Tworzymy 

społeczność 

przedszkolną 

Organizowanie spotkań z rodzicami – grupowych oraz 

indywidualnych,  

Przekazywanie informacji o rozwoju dziecka  

Włączenie rodziców w działania przedszkola  

Pomoc rodzicom w zgłaszanych przez nich problemach 

wychowawczych 

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz 

innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny 

1 

4  

5 

6 

 

 

 

  



II. PROGRAMY PRZYJĘTE DO REALIZACJI 

 

1. Program merytoryczny Przedszkola Integracyjnego nr 247 – program autorski Moniki 

Rościszewskiej-Woźniak.  

 

PROGRAMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

2. „Zbieram, poszukuję, badam”, autorzy D. Dziamska, M. Buchnat, Wyd. Nowa Ewa  

3. „Dobry Start Przedszkolaka”, autorka M. Rościszewska-Woźniak, Wyd. Akademickie Żak 

4. „Nowi Tropiciele – sześciolatek”, WSIP  

5. „Planeta Dzieci – sześciolatek”, WSIP (elementy) 

6. „Poznaję Świat, bo mam 6 lat”, Didasko  

7. „Olek i Ada na szlaku przygód – sześciolatek”, Wyd. MAC  

 

PROGRAMY UZUPEŁNIAJĄCE 

8. „Metoda Dobrego Startu” – program wspomagania rozwoju, edukacji i terapii pedagogicznej 

(Marta Bogdanowicz), Wyd. Harmonia  

9. „Dziecięca Matematyka” – program edukacji matematycznej dla przedszkolaków (E. 

Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska), WSIP  

10. „Mali badacze” -  metoda projektu w edukacji elementarnej (J. H. Helm, L. G. Katz), Wyd. 

CODN  

11. „Smyki kodują” – program programowania dla przedszkola (L. Liukas)  

12. „Więcej wiem, mniej choruję” – program profilaktyczny PSS-E w Warszawie  

13. „Necio” – program profilaktyczny bezpieczeństwo w internecie, Fundacja Dajemy Dzieciom 

Siłę  

14. „Dźwięki mowy” – program kształtowania świadomości fonologicznej u dzieci przedszkolnych 

i szkolnych, Wyd. Impuls  

15. INPP – metoda nieinwazyjnej interwencji kształtowania dojrzałości neuromotorycznej (S.G. 

Blythe), Wyd. Naukowe PWN  

16. „Przyjaciele Zippiego” – program promocji zdrowia psychicznego, rozwijający kompetencje 

psychospołeczne u dzieci w wieku 5-8 lat, Centrum Pozytywnej Edukacji  

17. „Trzy kroki dziecka w przyszłość” – program wczesnej profilaktyki społecznej – Fundacja 

Rozwoju Dzieci im J. A. Komeńskiego  

18. „Przedszkolaki krok drugi” – program rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku 

przedszkolnym (A. Kołodziejczyk), Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży 

 

PROGRAMY AUTORSKIE WEWNĄTRZ-PRZEDSZKOLNE 

19. „Wychowanie do demokracji” (E. Olczak i M. Wojtowicz)  

20. „Z muzyką do szkoły” (M. Szarlik-Woźniak) 

21. „O Polsce słów kilka…” (J. Kamińska, E. Olczak)  

22. „Kilka słów o Warszawie…” (J. Kamińska, W. Kołodziejski)  

23. „Z pacynką w świat baśni” (M. Puchacz) 

24. „Bajki logopedyczne” (M. Puchacz, D. Sapijaszko)  

 

  



III. HARMONOGRAM ZEBRAŃ DLA RODZICÓW, UROCZYSTOŚCI I WYDARZEŃ 

PRZEDSZKOLNYCH 

Uroczystość Termin Odpowiedzialny Uwagi 

Urodziny Dzieci Cały rok nauczyciele  współpraca z rodzicami 

Pikniki grupowe IX-X  nauczyciele  współpraca z rodzicami 

Święto Niepodległości XI nauczyciele  

Dzień Pluszowego Misia XI nauczyciele  

Spotkanie ze Świętym Mikołajem 6 XII  
dyrektor  

nauczyciele  
współpraca z Radą Rodziców 

Spotkania wigilijne w grupach XII 
dyrektor  

nauczyciele 
współpraca z rodzicami 

Dzień Babci i Dziadka I 
Wice-dyrektor  

nauczyciele   
 

Bal  Karnawałowy II 
dyrektor  

nauczyciele  
 

Powitanie wiosny III nauczyciele  

Spotkania wielkanocne  III-IV 
dyrektor  

nauczyciele 
współpraca z rodzicami 

Dzień Książki dla Dzieci IV 
dyrektor  

nauczyciele  
współpraca z Radą Rodziców 

Dzień Ziemi IV 
dyrektor  

nauczyciele  
 

Piknik z okazji 32-lecia przedszkola 

Dzień Rodziny 
V 

dyrektor  

nauczyciele  
współpraca z Radą Rodziców 

Wycieczka całodniowa V - VI 
Wice-dyrektor  

nauczyciele  
współpraca z Radą Rodziców 

Dzień  Dziecka  

Rodzice Dzieciom - przedstawienie 
VI 

Wice-dyrektor  

Rada Rodziców 
 

Pożegnanie dzieci  

odchodzących do szkoły 
VI 

Wice-dyrektor  

nauczyciele  
współpraca z Radą Rodziców 

  



ZEBRANIA Z RODZICAMI 

MIESIĄC GRUPA 

Wrzesień  Wszystkie grupy 

Listopad Czerwona 

Styczeń  

Niebieska 

Pomarańczowa  

Zielona 

Żółta  

Kwiecień 
Czerwona 

Zielona 

Maj 
Niebieska 

Pomarańczowa 

Żółta  

 

 

IV. ZAŁĄCZNIKI 

 

a) Plan pracy grupy niebieskiej;  

b) Plan pracy grupy zielonej;  

c) Plan pracy grupy żółtej;  

d) Plan pracy grupy czerwonej;  

e) Plan pracy grupy pomarańczowej;  

 

 

 


