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załącznik do uchwały nr 5… 15/09/2022 

 

ROCZNY PLAN PRACY 

Miejskiego Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie   

na rok szkolny 2022/2023 

PODSTAWY PRAWNE 

 

 Statut Przedszkola 

 Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2021/2022 

 Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa ustalone na rok 2022/2023 

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

1730 ze zm. 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1915)z 2022r. poz. 583; 1116; 1700; 1730ze zm. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z dnia z dnia 01 września 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

nadzoru pedagogicznego. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1618) 

 Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek   (Dz. U. z 2020 r., poz. 2198) 

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

przedszkolnego (...)  (Dz. U. z 2017 r. poz. 356 ze zm.; Dz. U. z 2021 r. poz. 1533; Dz. U. z 2022 r. poz1717) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  

i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020, poz. 1166 ze zm.)  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r.  w sprawie w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych…(Dz. U. z 2020 r. , poz. 1309) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1280; Dz. U. z 2022 r. 

poz1594) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania 

rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635) 
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 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r., poz. 1055) 

 

 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 marca  2022 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół  

i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2022 r., poz. 566 i 644  ze zm.) 

 Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2019 r., poz. 325) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1525) 

 

 

 

 

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. 

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w 

rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego 

Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej. 

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do 

zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.  

5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023. 

6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii 

Umiejętności 2030. 
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7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii 

informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności 

kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.  

8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych 

uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.  

9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach 

ogólnodostępnych i integracyjnych. 

 

 

 

 

Rekomendacje wynikające z wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora przedszkola w roku 

szkolnym 2021/2022 

 

 

1.  Zorganizowanie przez przedszkole konkursu dotyczącego  praw dziecka o  zasięgu co najmniej miejskim. 

2. Zadbanie o większą estetykę przedszkola. 

3. Dopracowanie i przestrzeganie procedury przyjęcia dzieci do przedszkola – zdefiniowanie ,,dziecko zdrowe” i dziecko ,,chore”. 

4. Rozwinięcie zaplecza multimedialnego. 

5. Kompleksowe coroczne wyposażanie jednej sali oddziałowej. 

6. Zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego. 

 

 



4 

 

 

PROCESY  WSPOMAGANIA  ROZWOJU  I  EDUKACJI 

 

Zadanie i podstawa prawna  

 

 

 
 

Sposób realizacji Odpowiedzialny 
Termin 

realizacji 

Tworzenie warunków do 

realizacji podstawy 

programowej i  

podnoszenie jakości edukacji 

 
(Ustawa prawo oświatowe, 

Ustawa o systemie oświaty, 

Podstawa programowa wp 

Kierunki polityki oświatowej 
państwa) 

Ustalenie przedszkolnego zestawu programów na rok 2022/23 

zaopiniowanie przez RP 

dyrektor do 1.09.2022 

Ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej  
dyrektor do 1.09.2022 

Ustalenie obowiązującej dokumentacji nauczycieli i sposobu jej 

prowadzenia 

 

dyrektor do 1.09.2022 

Działania służące podniesieniu efektów kształcenia i wychowania: 

1. Poznanie i wdrożenie nowych metod i technik aktywizujących: 

metoda projektów, stacje zadaniowe, akwarium, piramida 

priorytetów, wybrane mnemotechniki, metaplan, metoda 

przypadków, drzewko decyzyjne, … 

2. Wdrożenie Odimiennej metody nauki czytania 

3. Poszerzenie codziennej pracy o nowe zabawy i techniki teatralne, 

w tym teatr pudełkowy, teatr cieni,  żywe obrazy,… 

 

Nauczyciele 

oddziałów 

 

 

Działania profilaktyczno-

wychowawcze 

 
(Podstawa programowa wp) 

 

 

 

 

 

 

 
  

Wychowanie do wartości – planowe objaśnienie dzieciom istoty wartości 

w tematach kompleksowych/projektach: 

1. Kolega, przyjaciel, osoba – np. w temacie „Moja grupa, moi 

koledzy” – jak być dobrym kolegą, przyjacielem 

2. Miłość -  w temacie „Moja rodzina – uczymy się kochać innych” –

jak okazywać miłość, rozmawiać, celebrować wspólny czas 

3. Szacunek – w tematach takich jak np.  poznajemy zawody, 

rodzina 

4. Odpowiedzialność np. w temacie  „Zwierzęta domowe”, 

„Poznajemy zawody...” 

Nauczyciele 

oddziałów 

Według 

planów 

miesięcznych 
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Działania profilaktyczno-

wychowawcze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Akceptacja, tolerancja np. w temacie „Dzieci świata”, „Tacy sami 

a inni”,… 

6. Prawda i dobro w zachowaniu człowieka  

7. Przyroda – różne tematy/projekty zawierające normy zachowania 

w stosunku do przyrody 

8. Zdrowie – tematy/projekty dotyczące: 

 higieny 

 zdrowego żywienia 

 aktywności ruchowej 

9. Polska moja ojczyzna – budowanie tożsamości i kształtowanie 

szacunku do symboli narodowych 

10.   Zorganizowanie przez przedszkole konkursu dotyczącego  praw  

dziecka o  zasięgu co najmniej miejskim. 

11. Inne wg ustaleń z rodzicami 

Przygotowanie formy graficznej kodeksu przedszkolaka w salach - 

ustalenie z dziećmi norm zachowania wynikających z poznawanych 

wartości 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

Wrzesień i  

uzupełnianie w 

ciągu roku 

szkolnego 

Prezentacja i uzgodnienie z rodzicami w zakresie: 

 systemu wartości wprowadzanych w przedszkolu  

 metod pracy wychowawczej  

 systemu motywacyjnego ( w tym ewentualnych nagród i kar 

jako konsekwencji niewłaściwego zachowania) 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

Pierwsze 

zebranie w 

roku szkolnym 

Rozwijanie inteligencji emocjonalnej poprzez: 

1. Zabawy i aktywności dotyczące świadomości emocji,  przyczyn 

powstawania emocji, zachowania wywołanego emocjami i 

panowania nad tym zachowaniem 

2. Budowanie poczucia wartości dz. poprzez wzmocnienia, 

dostrzeganie mocnych stron oraz akceptację słabych stron i  

indywidualności każdego dz., bajkoterapia 

3. Bajki relaksacyjne i masażyki 

Nauczyciele 

oddziałów 

 

Rok szkolny 
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Działania profilaktyczno-

wychowawcze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie kompetencji społecznych poprzez: 

1. Wyjaśnienie dzieciom ich praw i obowiązków w przedszkolu 

2. Wyjaśnienie czym są prawa dziecka 

3. Nauka współpracy podczas wykonywania zadań w parach – 3-4 l 

4. Doświadczanie współpracy podczas wykonywania zadań w 

małych 3-4 osobowych zespołach – 5-6 l 

5. Układanie gier i gry – przestrzeganie zasad i oswajanie z 

przegrywaniem 

6. Wprowadzenie zasady negocjowania jako podstawy 
rozwiązywania konfliktów 

7. Pełnienie ról – wprowadzenie dyżurów: 

- Okolicznościowych 

- Jednodniowych 

- Tygodniowych 

8. Włączanie dzieci do akcji społecznych i obywatelskich w ramach 

współpracy ze środowiskiem lokalnym 

 

Nauczyciele 

oddziałów 

Według 

planów 

miesięcznych 

Promocja zdrowego stylu życia – aktywność ruchowa (zdrowie jako 

wartość): 

1. Ćwiczenia poranne 

2. Zestaw zabaw ruchowych jako zajęcie dydaktyczne 

3. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych jako zajęcie dydaktyczne 

4. Pobyt w ogrodzie lub/i spacer 

5. Zabawy ruchowe w ciągu dnia  

 
 
 

nauczyciele   

 n –le  3,4 l 

n – le  5,6 l 

nauczyciele  

nauczyciele  

 

 

codziennie 

min. 3x w tyg. 

min. 2x w tyg.. 

codziennie 

min. 2 dziennie 

Promocja zdrowego stylu życia(zdrowie jako wartość): 

1. Temat kompleksowy/projekt w zakresie codziennej higieny i 

bezpieczeństwa epidemicznego: 

- Tworzenie nawyku poprawnego mycia rąk 

- Tworzenie nawyku poprawnego mycia zębów 

- Utrwalenie zasad i sytuacji dotyczących dezynfekcji rąk, 

noszenia maseczek 

- Wskazanie istoty i sposobu dystansu społecznego oraz 

izolowania się w przypadku jakichkolwiek infekcji 

- Tworzenie nawyku mycia się i dbania o włosy 

Nauczyciele 

oddziałów 

Według 

planów 

miesięcznych 
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Działania profilaktyczno-

wychowawcze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Wskazanie zasadności szczepień ochronnych 

2. Poznanie instytucji służby zdrowia w temacie kompleksowym: 

 Przychodnia – funkcje i znaczenie 

 Szpital – funkcje i znaczenie 

 Pogotowie ratunkowe – funkcje, zasady korzystania 

 Apteka – bezpieczeństwo w korzystaniu z leków 

Promocja zdrowego stylu życia – zdrowe żywienie (zdrowie jako 

wartość): 

1. Poznanie zasad racjonalnego żywienia w temacie kompleksowym 

- Produkty zalecane i nie wskazane w zdrowym żywieniu 

- Samodzielne komponowanie kanapek 

- Robienie surówek, suszenie owoców,  itp. 

- Hodowla i wykorzystanie ziół 

Nauczyciele 

oddziałów 

Według 

planów 

miesięcznych 

Kultura zachowania – wprowadzenie zasad: 

1. Zachowanie przy stole i bezpieczne posługiwanie się sztućcami 

2. Nakrycie stołu i estetyczne spożywanie posiłków 

3. Powitanie, pożegnanie 

4. Formy grzecznościowe 

5. Uprzejmość i uczynność wobec innych 

6. Zachowanie w miejscach publicznych 

7. Inne   

Nauczyciele 

oddziałów 

Rok szkolny 

Profilaktyka i niwelowanie zagrożeń w relacjach społecznych -  

bajkoterapia: 

1. Wprowadzenie  wzorów poprawnego zachowania: 

 Spotkanie z nieznajomym 

 Zagubienie się 

 ……. 

2. Niwelowanie zachowań trudnych, radzenie sobie z problemami: 

 Agresja 

 Odrzucenie przez kolegów 

 Nieśmiałość, trudności w nawiązywaniu kontaktów 

 …………….. 

Nauczyciele 

oddziałów 

Według 

planów 

miesięcznych 
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Działania profilaktyczno-

wychowawcze 

 

 

 

Bezpieczeństwo: 

1. Zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowania w tematach 

kompleksowych, projektach i innych sytuacjach edukacyjnych – 

dokumentowanie działań : 

 sztućce, przybory,   

 maszyny rolnicze 

 miejsce budowy, remontu 

 bezpieczne zabawy w sali i ogrodzie 

 prąd 

 zapałki, ogień 

 zasady zachowania na ulicy, przejście na drugą stronę 

 naturalne zbiorniki wodne, kąpiele 

 zamarznięte zbiorniki 

 nieznane rośliny  

 nieznane zwierzęta 

 nieznane przedmioty 

 lekarstwa 

 środki chemiczne 

 jazda na rowerze, hulajnodze 

2. Spotkanie dzieci z ratownikiem medycznym oraz zajęcia 

praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy  

3. Próbna ewakuacja 

 

 

Nauczyciele 

oddziałów – treści 

wg decyzji 

nauczyciela 

 

 

Rok szkolny 

Dzieci wielojęzyczne i 

wielokulturowe w 

przedszkolu, w tym dzieci z 

Ukrainy 

 

(Kierunek polityki oświatowej 

Analiza kultury kraju z jakiego pochodzi wychowanek/wychowankowie 

Nauczyciele 

oddziałów 

Według 

planów 

miesięcznych 

Spotkanie z rodzicami grupy, informacja o zasadach edukacji 

włączającej oraz pobycie dziecka innej narodowości i kultury 

Nauczyciele 

oddziałów 
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państwa) Przygotowanie systemu komunikowania się z dzieckiem, które nie mówi 

po polsku – system obrazków, gestów, znaków graficznych, tablica do 

komunikowania, pudełko komunikacji, … 

Nauczyciele 

oddziałów 

 

„Poznajmy się” – temat/projekt dotyczący kraju pochodzenia dziecka 

- zabawy, integracyjne, imiona, obrazkowy ramowy rozkład dnia 

- mapa i położenie Polski i danego kraju, symbole narodowe 

- podstawowe zwroty  

- zwyczaje, zabawy polskie i danego kraju 

- bajki polskie i danego kraju  

- potrawy polskie i danego kraju 

- muzyka, tańce polskie i danego kraju 

 

 

 

Nauczyciele 

oddziałów 

 

Według 

planów 

miesięcznych 

Odpowiednio do potrzeb i sytuacji organizacja zajęć religii dla dzieci 

innych narodowości – zgodnie z przepisami prawa 

dyrektor  

Edukacja czytelnicza 

 i medialna 

 
(Podstawa programowa, 

Kierunek polityki oświatowej 

państwa) 
 

 

 

 

Organizacja w salach przedszkolnych  kącików książki (zgodnie z 

zasadami metodyki), aktualizacja odpowiednio do realizowanych 

tematów kompleksowych 

Nauczyciele 

oddziałów 

 

Codzienna praca indywidualna i  w grupach z wykorzystaniem kącika 

książki 

Nauczyciele 

oddziałów 

 

Realizacja tematu kompleksowego „Książka źródłem wiedzy i 

przyjemności’, w tym : 

- wycieczka do biblioteki, księgarni – poznanie działów, sposobu 

Nauczyciele 

oddziałów 

Według 

planów 

miesięcznych 
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Edukacja czytelnicza 

 i medialna 

 
(Podstawa programowa, 

Kierunek polityki oświatowej 

państwa) 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

zachowania i korzystania 

- zabawy tematyczne „ Biblioteka” 

- słuchanie tekstów literackich  

- poznanie rodzajów literatury: opowiadanie, bajka, wiersz 

- poznanie znanych polskich poetów i pisarzy dla dzieci – 

słuchanie i analiza ich tekstów 

- poznanie nazwisk znanych twórców dla dzieci – Bracia Grimm, 

J.Ch. Andersen, itd. 

- oglądanie albumów popularno-naukowych 

- tworzenie wystaw tematycznych 

Realizacja tematu kompleksowego/projektu „Jak powstaje książka”  

- cykl  - autor (pisarz , poeta), rysownik, drukarnia, sklep, 

biblioteka 

- spotkanie z autorem książek dla dzieci 

- tworzenie książeczek przez dzieci  

- tworzenie ilustracji do słuchanych tekstów 

- układanie tytułów do słuchanych tekstów 

- opowiadania twórcze 

- tworzenie rymów, wierszy 

Nauczyciele 

oddziałów 

Według 

planów 

miesięcznych 
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Edukacja czytelnicza 

 i medialna 

 
(Podstawa programowa, 

Kierunek polityki oświatowej 
państwa) 

 

 

Tworzenie ilustracji teatralnych a także oprawy dźwiękowej do 

słuchanych tekstów (gra aktorska, teatr sylwet, paluszkowy, cieni, żywe 

obrazy, teatr obrazów i inne) 

Nauczyciele 

oddziałów 

Według 

planów 

miesięcznych 

Systematyczne pozyskiwanie i czytanie czasopism dla dzieci Nauczyciele 

oddziałów 

 

Tworzenie gazetki dla rodziców przez dzieci starsze   

Wycieczka do biblioteki, zajęcia biblioteczne   

Stworzenie biblioteki dla dzieci - wypożyczanie na weekend w celu 

czytania przez rodziców 

  

Sesje czytania z udziałem zaproszonych gości   

Słuchanie bajek z kaset CD oraz słuchowisk radiowych   

Poszerzenie metod nauki czytania np.: Odimienna metoda nauki czytania 

I. Majchrzak  

  

Doradztwo zawodowe 

 
(Ustawa prawo oświatowe, 

Rozporządzenie MEN 

w sprawie doradztwa 
zawodowego) 

 

Poznanie zawodów  w toku realizacji tematów kompleksowych 

(projektów): 

 kucharz 

 lekarz 

 listonosz 

 sprzedawca 

 stomatolog 

 krawiec 

 kierowca 

 fryzjer 

 murarz 

 górnik 

Nauczyciele 

oddziałów 

Według 

planów 

miesięcznych 
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 rolnik 

 

Poznanie zawodów rodziców dzieci uczęszczających do grup 

przedszkolnych – zaproszenie ich do przedszkola w charakterze 

ekspertów 

Nauczyciele 

oddziałów 

Według 

planów 

miesięcznych 

Poznanie instytucji użyteczności społecznej oraz ludzi pracujących w tych 

instytucjach poprzez tematy kompleksowe (projekty edukacyjne): 

1. Dzieci młodsze – 3,4 l 

– Sklep  

2. Dzieci 5l: 

 Kino 

 Teatr 

 Przychodnia Według planów miesięcznych 

 Pogotowie ratunkowe 

 Apteka  

3. Dzieci 6l: 

– Szpital 

– Straż pożarna 

– Poczta  

– Szkoła   

Nauczyciele 

oddziałów 

Według 

planów 

miesięcznych 

Poznanie cyklu produkcyjnego wybranych produktów i zawodów z tym 

związanych: 

1. Dzieci 5l:                                                                                            

- Cukier                                                                                                 

- Pieczywo 

2. Dzieci 6l:                                                                                                

-  Dom 

Nauczyciele 

oddziałów 

Według 

planów 

miesięcznych 
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 Książka 

 Nabiał  

Organizowanie zabaw tematycznych odpowiednio do poznawanych 

zawodów  i instytucji – gromadzenie akcesoriów we współpracy z 

instytucjami i rodzicami 

Nauczyciele 

oddziałów 

 

Konkurs plastyczny „Kim zostanę” lub „Moi rodzice pracują”   

Przygotowanie fotoreportażu „Zawody i instytucje ” – zdjęcia z 

poznawanych instytucji oraz spotkań z ludźmi pracy – wizyty ekspertów 

w przedszkolu lub wycieczki 

Nauczyciele 

oddziałów 5, 6-

latków 

 

 

 

PROCESY  WSPOMAGANIA  ROZWOJU  I  EDUKACJI 

 

Zadanie i podstawa prawna  

 

 

 

 

Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin realizacji 
 

WSPOMAGANIE  INDYWIDUALNEGO  ROZWOJU  DZIECKA I POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

 

Zadanie i podstawa prawna 
Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin realizacji 
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Realizacja pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej przez 

specjalistów, realizacja 

orzeczeń i opinii 

 
(Wymaganie nr 5, 

Rozporządzenie MEN o pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

i kształceniu specjalnym, statut) 

 

Analiza orzeczeń i opinii, zaplanowanie form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla dzieci oraz zajęć rewalidacyjnych  

Dyrektor/ 

koordynator 

pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej 

 

Do 01.09, według 

potrzeb  

(po dostarczeniu 

orzeczenia, 

opinii, wniosku  

o udzielenie 

dziecku pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej) 

Zaplanowanie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci 

– jako wynik obserwacji nauczycieli i przedszkolnych specjalistów 
Dyrektor 

wg potrzeb,  

po dostarczeniu 

wniosków 

o udzielenie 

pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej 

Powołanie zarządzeniem zespołów ds. kształcenia specjalnego dla 

dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, wyznaczenie 

koordynatorów zespołów 

Dyrektor 

Początek 

września, 

Niezwłocznie   

po otrzymaniu 

orzeczenia 

Przyznanie dzieciom zajęć rewalidacyjnych i zajęć w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. Poinformowanie rodziców (w formie 

pisemnej) o przyznanych zajęciach. Dyrektor 

Początek 

września, 

Niezwłocznie   

po otrzymaniu 

orzeczenia 
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Obserwacja dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w 

oddziałach w ustalonych godzinach pracy. Prowadzenie badań. Ocena 

poziomu funkcjonowania. 

 

Specjaliści 

01.09. – 17.09. 

Opracowanie planu pracy specjalistów, planu terapii poszczególnych 

dzieci oraz grafiku korzystania z poszczególnych gabinetów. 

Koordynator 

pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej 

Do 17.09. 

Dokonanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania 

dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego  

Zespoły  

ds. kształcenia 

specjalnego 

na początku roku 

szkolnego,  

po I półroczu, 

każdorazowo  

po otrzymaniu 

orzeczenia (przed 

opracowaniem 

IPET), 

Opracowanie i/lub ewentualna modyfikacja IPET dla dzieci z 

orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. 
Zespoły  

ds. kształcenia 

specjalnego 

do 30.09 lub  

do 30 dni  

od otrzymania 

orzeczenia 

 

Realizacja form pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć 

rewalidacyjnych – dokumentowanie w odrębnych dziennikach 
Specjaliści 

Zajęcia 

indywidualne  

oraz TUS 

od 20.09., 

Zajęcia  

W. Sherborne  
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od 01.10. 

Dokonanie oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej  
Specjaliści  

po każdym 

półroczu 

(w dzienniku 

zajęć), do 30.06 -  

poprzez 

wypełnienie 

wspólnego 

arkuszu oceny 

efektywności 

pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej 

Prowadzenie odrębnych teczek dla dzieci objętych formami pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

Nauczyciele 

oddziałów, 

specjaliści 

Od dnia objęcia 

poszczególnych 

dzieci pomocą 

psychologiczno-

pedagogiczną 

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM   LOKALNYM 

Zadanie i podstawa prawna Sposób realizacji 

 

Odpowiedzialny 

 

Termin realizacji 

Współpraca z rodzicami  Opracowanie grupowych planów współpracy z rodzicami Nauczyciele 09.2022 
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i wspieranie rodziny  

w wychowywaniu dzieci 

 
(wymaganie nr 6) 

oddziałów 

Prezentacja rodzicom aktualnej procedury bezpieczeństwa 

związanej z bezpieczeństwem epidemicznym - uzgodnienia 
Dyrektor  09.2022 

Zebrania z rodzicami /rozpoczynające rok/: 

 prezentacja  podstawy programowej, informacja  

o realizowanych programach 

 prezentacja ramowego rozkładu dnia 

 zapoznanie rodziców z ich uprawnieniami –wg statutu 

 prezentacja planowanych działań wychowawczych 

wprowadzanych wartości, metod i systemów 

motywacyjnych – ewentualne uzgodnienia 

 prezentacja grupowego planu współpracy z rodzicami 

 prezentacja systemu obiegu informacji w przedszkolu 

 wybór reprezentanta do Rady Rodziców 

 zgody rodziców, upoważnienia 

 informacja o zajęciach religii – oświadczenia rodziców 

 informacja o zajęciach dodatkowych 

 inne 

Nauczyciele 

oddziałów 

Do 20.09.2022 

Spotkanie  przedstawicieli  rodziców z dyrektorem –  organizacja 

działań rady rodziców 

dyrektor Do 5.10.2022 

Ustalenie potrzeb dzieci oraz innych ważnych informacji na temat 

rozwoju dzieci, w tym poznanie ich sytuacji społecznej – wywiad z 

rodzicami – informacje pozyskane za zgodą rodziców 

 

Nauczyciele 

oddziałów 

W toku 

obserwacji 

pedagogicznych 

Zakładka dla rodziców na stronie www: 

 Ciekawe artykuły dotyczące wychowania 

 Oferta zabaw wspomagających rozwój dzieci 

 Propozycje aktywności do edukacji zdalnej 

Wszyscy 

nauczyciele 

W ciągu całego 

roku szkolnego 

Wywieszanie informacji dla rodziców/przesyłanie/publikacja -   

o zadaniach realizowanych w przedszkolu 

Nauczyciele 

oddziałów 

w ciągu roku 

zgodnie  

z tematyką 
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miesięczną 

Dokumentowanie współpracy z rodzicami: 

 Plan współpracy z R 

 Listy obecności na zebraniach (lub w dzienniku) 

 Rejestr kontaktów z rodzicami 

 Protokoły z zebrań 

 Zgody rodziców 

 Upoważnienia  

 inne 

Nauczyciele 

oddziałów, 

specjaliści 

W ciągu całego 

roku szkolnego 

Współpraca  

z instytucjami na rzecz 

rozwoju wychowanków 

 
(wymaganie nr 7) 

Przekazanie informacji dyrektorom szkół o realizacji obowiązku 

przedszkolnego przez dzieci 6- letnie 

dyrektor 30.09.2022 

Nawiązanie bliższej współpracy ze Szkołą Podstawową: 

1) Wycieczka dzieci 6- letnich do szkoły – poznanie budynku, 

udział w lekcji 

nauczyciele  

6-latków 

II półrocze  

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną: 

 Realizowanie zaleceń zawartych w orzeczeniach  

i opiniach, 

 Kierowanie dzieci z zauważonymi problemami  

do poradni w celu diagnozy, 

 Pisanie dla poradni informacji na temat poziomu 

funkcjonowania dzieci 

 porady, konsultacje 

Wszyscy 

nauczyciele  

W ciągu całego 

roku, wg. potrzeb 

 Udział w konkursach i wydarzeniach organizowanych przez inne 

przedszkola wg ofert 

nauczyciele  Zgodnie  

z podanymi  

w regulaminach 

terminami 

Udział w akcji „Świąteczna paczka” 

Zespół  

ds. wolontariatu 

XI-XII 

Udział w akcji Zbiórka puszek i makulatury 
Zespół  Cały rok szkolny 
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ds. wolontariatu 

Udział w akcji Zbiórka nakrętek 

Zespół  

ds. wolontariatu 

Cały rok szkolny 

 

ORGANIZACJA  I  ZARZĄDZANIE  PRZEDSZKOLEM 

 

Zadanie i podstawa prawna 

 

Sposób realizacji 

 

Odpowiedzialny 

 

Termin realizacji 

Organizacja systemu pracy 

zespołowej w przedszkolu 

 
(wymaganie nr 1) 

Powołanie zespołów zadaniowych – wybór przewodniczących 

dyrektor do 20.09.2022 

 i wg potrzeb 

Opracowanie planów pracy przez zespoły zadaniowe, w tym  

z wykorzystaniem zadań rocznego planu 

przewodniczący 

zespołów 

30.09.2022 

Przekazanie informacji o realizacji zadań przez zespoły – pisemne 

złożenie informacji dyrektorowi 

Koordynatorzy 

zespołów 

po II półroczu lub 

wg potrzeb 

Doskonalenie przestrzeni 

edukacyjnej i warunków  

do statutowej działalności 

przedszkola 

 
(wymaganie nr 9) 

Przegląd budynku, urządzeń i terenu przedszkolnego pod względem 

technicznym, w tym bezpieczeństwa - protokół 

dyrektor, powołana 

komisja 

do 14.09.2022 

1. Zadbanie o większą estetykę przedszkola. 

2. Rozwinięcie zaplecza multimedialnego. 

3. Kompleksowe coroczne wyposażanie jednej sali oddziałowej. 

4. Zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego. 

dyrektor W miarę 

możliwości,  

w ciągu roku 

Urządzenie ogrodu motyli do obserwacji przyrodniczych  

(np. budleja, fiołek wonny, rozchodnik, nasturcja, lawenda,) 

Nauczyciele 

oddziałów 

W miarę 

możliwości 



20 

 

Organizacja w salach kącików do aktywności twórczej i badawczej 

Nauczyciele 

oddziałów 

W miarę 

możliwości 

Doskonalenie systemu  prawa 

wewnętrznego 

 
(prawo oświatowe) 

Aktualizacja statutu do zmian w prawie oświatowym 

zespół ds. procedur 

i regulaminów  

Wrzesień  

Aktualizacja procedury dotyczącej wszawicy i zdrowia dzieci 

zespół ds. procedur 

i regulaminów 

Październik 

Wprowadzenie procedury systemu pracy zespołowej. 

zespół ds. procedur 

i regulaminów 

Grudzień 2022 

Aktualizacja procedury bezpieczeństwa epidemicznego  

 

zespół ds. procedur 

i regulaminów 

 

Na bieżąco  

wg sytuacji 

epidemicznej  

i zaleceń  GIS 

Wydarzenia i tradycje 

przedszkolne - Kalendarium 
(statut) 
 

Sprzątanie świata    

 

Nauczyciele 

oddziałów 

 

Zgodnie  

z przypadającymi 

w kalendarzu lub 

ustalonymi  

w oddziałach 

datami  

Święto Pluszowego Misia 

Mikołajki 

Jasełka w przedszkolu 

Biesiada z Babcią i Dziadkiem  

Bal karnawałowy 

Dzień autyzmu 

Powitanie Wiosny 

Dzień Ziemi 

Święto Flagi 

Święto Rodziny (Dzień Matki, Dzień Ojca) 

Dzień Dziecka 

Pożegnanie Przedszkola 
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Przydział zadań dodatkowych w ramach wynagrodzenia zasadniczego w roku szkolnym 2022/2023 

 

Lp. Zadanie 
Nazwisko i imię nauczyciela 

 

1. 

- Prowadzenie kroniki przedszkolnej 

- Gromadzenie artykułów prasowych o przedszkolu 

- Opieka nad Kącikiem Osiągnięć Dzieci (wzbogacanie ekspozycji z pucharami o 

prezentację dyplomów, podziękowań i wycinków prasowych dotyczących 

osiągnięć i aktywności dzieci) 

 

 

Natalia Jasińska 

Dorota Nalbert 

2. 

Prowadzenie strony internetowej, BIP-u, 

 

Renata Dróżdż 

Edyta Ogrzebacz 

Iwona Głowiesa 

3. 
Planowanie zastępstw, opieka nad Księgą Zastępstw 

 

Ewa Kawiak 

4. Społeczny zastępca dyrektora Ewa Kawiak 

5. 
Koordynator pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

 

Angelika Mikulska 

 

6. 
Koordynator wczesnego wspomagania rozwoju 

 

Monika Lankiewicz 

7. 
Uaktualnianie statutu przedszkola 

Opracowywanie procedur i regulaminów 

Ewa Kawiak, Renata Fryt 

Małgorzata Ścibor 

8. 

Plany pracy specjalistów, plany dzieci objętych PPP i WWRDiR, harmonogram 

korzystania z gabinetów 

Monika Lankiewicz 

Angelika Mikulska 

 

9. 
Wolontariat                                                                                                - 

Organizacja Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” 

Monika Lankiewicz 

Dyrektor 
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- Koordynowanie zbiórki makulatury i puszek - Koordynowanie zbiórki nakrętek 

(korków) 

- Koordynowanie akcji charytatywnych 

 

Maria Kaniewska 

10. 

Informowanie, zbieranie i wysyłanie prac plastycznych na konkursy 

 

Natalia Jasińska 

Elżbieta Bryzek 

 

11. 

Pisanie protokołów z posiedzeń Rad Pedagogicznych, redagowanie uchwał, 

załączników z Rad Pedagogicznych 

 

Wioleta Leszczyńska 

Wioleta Szewczyk 

12. 

Kontrola Zarządcza Elżbieta Bryzek 

Maria Kaniewska 

 

13. 

Przewodniczący Zespołu Samokształceniowego 

 Prowadzenie Kącika Nauczyciela 

Joanna Bytniewska 

Bożena Jadczuk vel Bartoszuk 

Wioleta Leszczyńska 

 

 

14. 

Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sochaczewie 

 

Andżelika Mikulska 

Maria Kaniewska 

Wioleta Szewczyk 

15. 

Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sochaczewie Joanna Bytniewska 

Wioleta Leszczyńska 

Renata Dróżdż 

 

16. Współpraca z Zespołem Szkół Specjalnych w Erminowie Iwona Głowiesa 

17. 

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

Akademia Dobrego Rodzica 

Wioleta Szewczyk 

Angelika Mikulska 

Maria Kaniewska 
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18. 

Opieka nad biblioteką przedszkolną, prowadzenie biblioteczki dla rodzica 

(zamieszczanie m.in. ciekawych artykułów dotyczących wspomagania rozwoju 

dziecka, wychowania) 

 

Monika Kosowiec-Placek 

Edyta Ogrzebacz 

19. 

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 dzieci zdrowych i z orzeczeniem  

o  niepełnosprawności 

 

Magdalena Kawecka 

Ewa Kawiak 

Joanna Bytniewska 

Angelika Mikulska 

Monika Lankiewicz 

20. 

Opracowanie rocznego planu pracy przedszkola Ewa Kawiak 

Małgorzata Ścibor 

Renata Fryt 

21. 
Organizacja dni otwartych dla przyszłych przedszkolaków /informacja dla 

rodziców, gry, zabawy/ 

Wychowawcy oddziałów dzieci nowoprzyjętych 

22.  Koordynator dostępności Małgorzata Walczak Sarao 

23. Piknik Rodzinny Małgorzata Walczak Sarao 

 

Składy zespołów zadaniowych nauczycieli: 

 

Lp. 

 

Zespół ds. 

 

Zadania Skład zespołu 

1. 

 

 

 

 

 

 

1. Kontrola zarządcza to ogół działań podejmowanych  

dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny  

z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy , opracowany 

w celu dostarczenia racjonalnego zapewnienia  

co do realizacji celów w następujących obszarach:  

a) zgodności działalności z przepisami prawa oraz 
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Zespół zadaniowy do spraw - 

Kontroli Zarządczej 

procedurami wewnętrznymi,                                                  

b) skuteczności i efektywności działania,                                    

c) wiarygodności sprawozdań,                                                      

d) ochrony zasobów,                                                              

e) przestrzegania i promowania zasad etycznego 

postępowania,                                                                         

f) efektywności i skuteczności przepływu informacji,                 

g) zarządzania ryzykiem. 

2. Wyznaczanie celów i zadań, monitorowanie stopnia ich 

osiągania, dokonywanie analizy zagrożeń (ryzyka)  

w procesie realizacji zadań oraz planowanie działań 

mających na celu obniżanie prawdopodobieństwa i skutków 

tego ryzyka do akceptowalnego poziomu;  

 

Elżbieta Bryzek 

Maria Kaniewska 

 

 

 

2. 

 

Zespół zadaniowy do spraw 

procedur i regulaminów 

1. Aktualizacja statutu – przygotowywanie zmian  

i przedstawianie radzie pedagogicznej; 

2. Opracowanie i aktualizacja regulaminów oraz procedur 

wewnętrznych; 

3. Propozycje wniosków w zakresie swoich kompetencji 

4. Konstruowanie rocznego planu pracy przedszkola; 

5. Ustalanie ramowego rozkładu dnia i wnioskowanie  

do dyrektora o zatwierdzenie; 

 

 

Ewa Kawiak, Małgorzata Ścibor, 

Renata Fryt 

 

3. 

 

 

 

Zespół samokształceniowy   

 1. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez samokształcenie  

i wymianę uzyskanych wiadomości i umiejętności. 

 2. Organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia, 

doradztwa i wspierania nauczycieli rozpoczynających pracę 

w zawodzie; 

 3. Koordynowanie działań w zakresie kształcenia, 

 

 

Joanna Bytniewska - przewodnicząca 

Bożena Jadczuk vel Bartoszuk 

Wioleta Leszczyńska 
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wychowania i opieki. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół zadaniowy do spraw 

pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej 

1. Koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w przedszkolu dzieciom: z orzeczeniami  

o potrzebie kształcenia specjalnego, z opiniami, objętych 

ppp na wniosek nauczyciela/specjalisty/rodzica 

2. Opracowanie i ewentualne modyfikowanie IPET zgodnie 

z odrębnymi przepisami; 

3. Realizacja IPET podczas zajęć indywidualnych  

i grupowych w ramach ppp i rewalidacji. Systematyczne 

dokumentowanie przebiegu zajęć w odrębnych dziennikach. 

4. Dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania dziecka z orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego – 2 razy w roku zgodnie  

z odrębnymi przepisami; 

5. Dokonywanie oceny efektywności udzielanej ppp; 

6. Współpraca z rodzicami dziecka, dla którego powołano 

zespół; 

7. Planowanie i realizacja we współpracy z nauczycielami 

grup form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 

rodziców i nauczycieli; 

8. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub 

innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka; 

9. Propozycje wniosków w zakresie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angelika Mikulska- przewodnicząca,  

specjaliści z PPP 

 

5. 

 

 

 

1. Koordynowanie udzielania wczesnego wspomagania 

rozwoju w przedszkolu dzieciom posiadającym opinię  

o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju; 
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Zespół zadaniowy do spraw 

wczesnego wspomagania 

2. Zawarcie z rodzicami kontraktu, określenie sposobu 

przekazywania rodzicom wskazówek do pracy z dzieckiem; 

3. Stworzenie we współpracy z rodzicami Programu 

Wczesnego Wspomagania Dziecka i Rodziny; 

4. Udzielanie rodzicom wskazówek do pracy z dzieckiem  

w domu, przekazywanie informacji o postępach  

i trudnościach w funkcjonowaniu dziecka; 

5. Wspieranie całej rodziny (m.in. udział w Akademii 

Dobrego Rodzica, wsparcie emocjonalne, poradnictwo)  

i wzajemne informowanie się o postępach i problemach  

w funkcjonowaniu rodziny; 

6. Realizacja zadań zawartych w Programie podczas 

indywidualnych zajęć ze specjalistami oraz systematyczne 

dokumentowanie przebiegu tych zajęć w Dzienniku 

Indywidualnych Zajęć i Organizacji Wczesnego 

Wspomagania; 

7. Wymiana informacji na temat funkcjonowania dziecka  

i rodziny pomiędzy członkami zespołu; wsparcie i wspólne 

rozwiązywanie problemów napotykanych w procesie 

terapeutycznym; 

8. Prowadzenie Arkuszy Obserwacji Dziecka; 

9. Dokonanie ewaluacji Programu Wczesnego Wspomagania 

Rozwoju Dziecka i Rodziny oraz oceny postępów dziecka, 

wypisanie wniosków i zaleceń do dalszej pracy  

w dziennikach; 

10. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną 

lub innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka; 

11. Propozycje wniosków w zakresie pomocy 

 

 

 

 

 

Monika Lankiewicz– przewodnicząca, 

specjaliści z WWRDiR 
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psychologiczno-pedagogicznej; 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

Zespół do spraw promocji 

1. Ustalenie i doskonalenie form promocji przedszkola; 

2. Aktualizacja strony internetowej; 

3. Przygotowywanie kalendarza imprez; 

4. Prowadzenie kroniki przedszkolnej; 

5. Opieka nad Kącikiem Osiągnięć Dzieci; 

6. Zbieranie ofert o konkursach zewnętrznych 

i przekazywanie wychowawcom; 

7. Przygotowywanie konkursów wewnętrznych; 

8. Przygotowanie materiałów do gazety lokalnej; 

9. Przygotowanie materiałów promujących przedszkole; 

10. Propozycje wniosków w zakresie swoich kompetencji; 

 

 

 

 

Renata Dróżdż 

Iwona Głowiesa 

Natalia Jasińska 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespoły oddziałowe  

1. Analiza sytuacji wychowawczej w oddziałach i wspólne 

podejmowanie działań i zamierzeń w celu optymalnego 

rozwoju dzieci. 

2. Wymiana doświadczeń z zakresu organizacji procesu 

wychowania, opieki i nauczania oraz ustalenie metod i form 

pracy z dziećmi. 

3. Wybranie programu wychowania przedszkolnego   

do pracy z dziećmi zgodnie z potrzebami i możliwościami 

dzieci w danym oddziale.  

4. Prowadzenie obserwacji dzieci w celu przeprowadzenia 

diagnozy pedagogicznej i określenia dalszej pracy  

z dzieckiem. 

5. Wspólne planowanie miesięcznej pracy oddziałów. 

6. Przygotowanie i realizacja planu współpracy z rodzicami  

z uwzględnieniem ich realnych oczekiwań. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy poszczególnych 

oddziałów 
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7. Wspomaganie rodziców w sprawach wychowania  

i kształcenia dzieci. Ustalenie jednolitych sposobów 

oddziaływań wychowawczych. 

8. Wspólne ustalenia metod i form pracy dla dzieci  

z problemami rozwojowymi i uzdolnieniami i stosowanie ich 

podczas bieżącej pracy. 

9.Udział w pracach zespołów ds. kształcenia specjalnego 

dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego (wspólne ze specjalistami dokonywanie 

Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania 

Dziecka, opracowywanie i modyfikowanie IPET, 

realizowanie treści zawartych w IPET w toku bieżącej pracy 

z dzieckiem niepełnosprawnym). 

10. Przygotowywanie dzieci do konkursów wewnątrz 

przedszkolnych i zewnętrznych. 

11. Przygotowywanie dzieci do imprez i uroczystości 

organizowanych w przedszkolu i środowisku. 

12. Urządzenie sali, w tym kącików, dekoracji odpowiednio 

do pory roku i tematyki. 

13. Dokonanie ewaluacji pracy z grupą, ustalenie i realizacja 

wniosków - arkusz do monitorowania, analizy i 

doskonalenia procesów wspomagania rozwoju i edukacji -

dwa razy w roku szkolnym. 

14. Inne, wynikające z potrzeb oddziału, nauczycieli lub 

przedszkola. 

 

8.  

Grupa wsparcia dla rodziców 

dzieci specjalnych potrzeb 

edukacyjnych Akademia 

1. Prowadzenie gazetki informacyjnej dla rodziców. 

2. Warsztaty dla nauczycieli i rodziców. 

3. Obserwacje i analiza potrzeb wychowanków. 

Wioleta Szewczyk 

Andżelika Mikulska 

Maria Kaniewska 
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Dobrego Rodzica 4. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 

 

9.  

Zespół do spraw higieny i 

zdrowia 

1. Promocja zdrowia poprzez właściwe odżywianie się. 

2. Promocja zdrowia przez właściwą higienę, bezpieczne 

zachowania i aktywność fizyczna w przedszkolu i rodzinie 

wychowanka. 

3. Działania profilaktyczne podczas okresów zwiększonej 

zachorowalności skierowane do Rodziców wychowanków. 

4. Kształtowanie zachowań –stylu życia –i warunków 
sprzyjających zdrowiu, jego poprawie i ochronie. 

5.Uswiadomienie odpowiedzialności za zdrowie własne i 

innych. 

6.Uświadomienie korzyści z troski o własne ciało oraz 

aktualnych zagrożeń dla zdrowia  

7. Kształtowanie postaw prorodzinnych, prozdrowotnych i 

prospołecznych. 

8. Propagowanie aktywności fizycznej. 

9. Propagowanie zasad zdrowego odżywiania, przestrzeganie 

zasad dbałości o higienę osobistą oraz estetykę ubioru i 

otoczenia. 

 

Małgorzata Walczak Sarao 

Anna Malińska 

 

Spodziewane efekty 

Nauczyciele:  

1) rozwijają kompetencje kluczowe dzieci, w tym kompetencje cyfrowe ukierunkowane na bezpieczne korzystanie  

z nowoczesnych technologii  

2) wykorzystują w procesach edukacyjnych narzędzia i zasoby cyfrowe oraz metody kształcenia na odległość. 

3) wspomagają rodziców w nabywaniu przez dzieci umiejętności społecznych  

4) komunikują się z rodzicami osobiście, ale również za pomocą strony internetowej przedszkola, poczty elektronicznej lub 

facebooka 
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5) zapewniają wysoką jakości kształcenia oraz wsparcie psychologiczno – pedagogicznego wszystkim dzieciom  

z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. 

Dzieci:  

1) są aktywne, chętnie uczestniczą w zajęciach zarówno na terenie przedszkola, jak i podczas kształcenia na odległość    

2) są samodzielne, dbają o bezpieczeństwo własne i innych  

3) są świadome niebezpieczeństw związanych z technologią cyfrową  

4) radzą sobie w sytuacjach trudnych 

Przedszkole:  

1) jest postrzegane w lokalnym środowisku jako placówka dobrze przygotowująca do szkoły 

2) dba o bezpieczeństwo dzieci, w tym bezpieczeństwo cyfrowe 

3) wychowuje do wartości moralnych takich jak: szacunek, odpowiedzialność, pokojowość, przyjaźń, piękno.   

 

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej Miejskiego Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie,  

zatwierdzony został uchwałą Rady Pedagogicznej nr 5 z dnia  15. 09.2022r. 

 

 

 

 

Załączniki do Rocznego planu pracy 

1. Plany współpracy ze środowiskiem lokalnym: 

  - plany współpracy ze szkołą podstawową 

 -  plan współpracy z Poradnią Psychologiczno-pedagogiczną 

 - plan współpracy z Wolontariatem 

2. Plany pracy zespołów zadaniowych 
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3. Plan pracy zespołu samokształceniowego  

4. Oddziałowe plany współpracy z rodzicami 

4. Oddziałowe plany wychowawcze 

8. Ramowe plany dnia poszczególnych oddziałów 

 

Opracowały: Ewa Kawiak Małgorzata Ścibor, Renata Fryt 

 


	Spodziewane efekty

