Plan pracy
Przedszkola Samorządowego nr 7
„Kasztanowy Zakątek”
w Białymstoku
na rok szkolny 2018/2019

Zatwierdzony do realizacji na posiedzeniu
Rady Pedagogicznej w dniu 30 sierpnia 2018 r.
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Dział

Sposób realizacji zadań

Uwagi dotyczące
realizacji

DOSKONALENIE NAUCZYCIELA
1. Zapoznanie z literaturą pedagogiczną
dotyczącą kształcenia wiedzy o zdrowiu i
bezpieczeństwie.
2. Wykorzystywanie sieci internetowej w celu
wyszukiwania literatury przedmiotu dla dzieci

wszystkie nauczycielki /
na bieżąco

wszystkie nauczycielki /
na bieżąco

w wieku przedszkolnym. Drukowanie
ciekawych materiałów i tworzenie zbioru.
3. Udział w różnych formach doskonalenia
zawodowego związanych z edukacją
prozdrowotną dzieci.

wszystkie nauczycielki /
na bieżąco

DOSKONALENIE WARSZTATU PRACY NAUCZYCIELA

Wzbogacanie
wiedzy o

1. Wzbogacanie sal w nowe pozycje książkowe
związane z literaturą tematu.

dyrektor, wszystkie
nauczycielki / cały rok

zdrowym i
bezpiecznym
stylu życia

2. Wzbogacanie biblioteki przedszkolnej w
nowe pozycje z literatury dziecięcej i

dyrektor, Jolanta Z./
cały rok

pedagogicznej przydatnej w realizacji
tematyki.
3. Gromadzenie ciekawych płyt CD i DVD z
filmami, bajkami i opowiadaniami dla dzieci

dyrektor, wszystkie
nauczycielki / cały rok

związanymi z tematyką.
4. Wzbogacanie bazy przedszkola o nowe
pomoce niezbędne do realizacji zajęć np.
plansze, modele, gry, przybory do ćwiczeń.
5. Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycielek
o wykonane własnoręcznie pomoce do

dyrektor, wszystkie
nauczycielki / cały rok

wszystkie nauczycielki /
cały rok

prowadzonych zabaw i zajęć np. plakaty,
karty pracy, liczmany.
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Wzbogacanie
wiedzy o

PRACA DYDAKTYCZNA Z WYCHOWANKIEM
1. Wyposażanie dzieci w podstawowe

wszystkie grupy / wg

zdrowym i

wiadomości dotyczące zdrowia,

planu miesięcznego

bezpiecznym

bezpieczeństwa, kształtowanie świadomości

stylu życia

dzieci na temat tego co służy a co zagraża
zdrowiu.
2. Zorganizowanie w każdej grupie „Mini
ogródków” do prowadzenia obserwacji i

wszystkie grupy / wg
planu miesięcznego

doświadczeń przyrodniczych związanych z
hodowlą roślin.
3. Organizowanie spotkań z ekspertami w
dziedzinie zdrowiai bezpieczeństwa na

wszystkie grupy / wg
planu miesięcznego

terenie przedszkola lub poprzez wycieczki np.
z pielęgniarką, stomatologiem, kucharką.
4. „Trzymaj formę” codzienne ćwiczenia
poranne i zabawy ruchowe w salach lub

wszystkie grupy / wg
planu miesięcznego

ogrodzie z wykorzystaniem różnorodnych
przyborów do ćwiczeń gimnastycznych
inspirujących dzieci do twórczej aktywności
ruchowej.
5. „Kącik zdrowych porad” publikowanie w
gazetce przedszkolnej oraz na stronie

wszystkie nauczycielki /
wg harmonogramu
wydawców

internetowej artykułów dla rodziców nt.
aktywności ruchowej oraz zdrowego
odżywiania.

6. „Turniej wiedzy o zdrowiu” zorganizowanie
międzygrupowego konkursu podczas którego

grupy II, III, IV, V /
marzec 2019

dzieci będą miały możliwość pochwalenia
się posiadaną wiedzą nt. zdrowego sposobu
odżywiania się, zasad higieny oraz
bezpieczeństwa.
7. Udział w programach, akcjach i kampaniach
prozdrowotnych, proekologicznych oraz
humanitarnych np.

wszystkie grupy / co
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Ratujmy kasztany;



Bezpieczny przedszkolak;



Święto Ziemi;



Zbiórka karmy na rzecz zwierząt ze

najmniej 2 w ciągu
całego roku / do wyboru

schroniska;


„Akcja – Segregacja!”;



Kubusiowi przyjaciele natury;



Akademia Aquafresh;

Rozbudzanie

DOSKONALENIE NAUCZYCIELA

uczuć i postaw

patriotycznych 1. Zapoznanie z literaturą pedagogiczną
oraz

dotyczącą kształtowania postaw

świadomej

patriotycznych u dzieci w wieku

przynależności
do własnego
kraju

wszystkie nauczycielki /
na bieżąco

przedszkolnym.
2. Udział w różnych formach doskonalenia
zawodowego związanych z edukacją

wszystkie nauczycielki /
na bieżąco

obywatelską.
3. Wykorzystywanie sieci internetowej w celu
wyszukiwania ciekawostek, ilustracji, zdjęć i

wszystkie nauczycielki /
na bieżąco

innych materiałów dotyczących edukacji
patriotycznej.
4. Opracowanie wykazu legend polskich do
szczegółowego omówienia w grupach w
bieżącym roku szkolnym, (powielenie,
rozdanie do grup, dołączenie do planu

Urszula G.
Katarzyna P.
Anna S. /
wrzesień 2019

rocznego).

WZBOGACANIE WARSZTATU PRACY NAUCZYCIELA
1. Wzbogacanie sal w pomoce dydaktyczne,
zdjęcia, ilustracje, książki, dotyczące
patriotyzmu, edukacji obywatelskiej.

dyrektor
nauczycielki
rodzice / cały rok

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

wszystkie nauczycielki /
cały rok
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3. Zakup map Polski dostosowanych do pracy z

dyrektor / wg potrzeb

dziećmi.

PRACA DYDAKTYCZNA Z WYCHOWANKIEM
1. Osłuchiwanie się, nauka oraz śpiewanie
pieśni patriotycznych (w tym obowiązkowo
Hymnu Państwowego).

2. Bicie rekordu w śpiewaniu hymnu
zorganizowane przez MEN.
3. Polskie symbole narodowe – rozpoznawanie
symboli: godło, flaga, hymn – zapoznanie z

Rozbudzanie
uczuć i postaw
patriotycznych
oraz

wszystkie grupy / z
dostosowaniem do wieku
dzieci / co najmniej 2
wciągu całego roku
grupy IV i V / 9 listopada
2018 godzina 11.11
wszystkie grupy / wg
planu miesięcznego

ich pochodzeniem i znaczeniem.
4. Zapoznanie dzieci z zarysem mapy Polski
(praca plastyczna na dużym formacie) ,
wdrażanie do rozumienia słowa ojczyzna.

wszystkie grupy / praca
dowolnie wybraną
techniką

świadomej
przynależności 5. Zapoznanie i zainteresowanie dzieci polskimi
do własnego
kraju

grupa V / Katarzyna Ż. /

tańcami narodowymi Polonezem i

wg programu Zespołu

Krakowiakiem(w grupie najstarszej).

Podlasiaczki

6. „Musztra przedszkolaka” – zajęcia ruchowe
prowadzone przez pracowników straży
granicznej lub żołnierzy.
7. Wspólne dekorowanie placówki na stulecie
odzyskania niepodległości.
8. Przygotowanie apelu lub inscenizacji z okazji
11 listopada - zapoznanie dzieci z
historycznymi wydarzeniami, poszerzanie

grupy III, IV, V /
październik – listopad
2018
wszystkie nauczycielki /
październik – listopad
2018
Grupy III, IV, V / z
dostosowaniem do wieku
dzieci / listopad 2018

wiedzy na temat ojczyzny.
9. Zorganizowanie przeglądu recytatorskiego
„Kocham Cię Polsko” – popularyzowanie
wierszy patriotycznych.

Katarzyna Ż.
Agnieszka M. / rodzice /
kwiecień 2019
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10. Zapoznanie dzieci z legendami polskimi wg
Cz. Janczarskiego, A. Oppmana, W.
Chotomskiej- czytanie dzieciom legend,
oglądanie filmów DVD, słuchanie baśni,

wszystkie grupy / listopad
2018 / blok tematyczny /
czytanie i słuchanie /
cały rok

bajek i legend na CD.
11. Przeprowadzenie konkursu plastycznego na
łamach przedszkolnej gazetki „Siódemka” pt.
„Najpiękniejsze zakątki mojej Ojczyzny”.
12. „Witaj majowa jutrzenko!” – zajęcia
edukacyjne z okazji 3 Maja.
13. „Polska, Biało – Czerwoni” – zorganizowanie
międzygrupowych zawodów sportowych.

Dorota Ł.
Jolanta Z. / wg
harmonogramu
wydawców
Grupy III, IV, V / wg planu
miesięcznego
nauczycielki
grup II, III, IV, V /
maj 2019

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
1. Zorganizowanie zebrań ogólnych z rodzicami.
2. Zorganizowanie zebrań grupowych przez
nauczycielki z uwzględnieniem:
 zapoznania rodziców z ramowym
rozkładem dnia,
 zapoznania rodziców z rocznym planem
pracy,
 wyboru trójki grupowej i przedstawiciela do
Rady Rodziców,
 zapoznania rodziców z planem pracy
dydaktyczno - wychowawczej w grupie,
 zapoznanie rodziców z klauzulami
związanymi z RODO.
3. Współpraca rodziców i przedszkola poprzez:
 dostarczanie wiedzy pedagogicznej i
uwrażliwianie na potrzeby i możliwości
dziecka,
 informowanie na bieżąco o postępach i
trudnościach dziecka,
 wspólne uzgadnianie z rodzicami kierunku
oddziaływań pedagogicznych,
 prowadzenie rozmów indywidualnych w
celu poznania środowiska rodzinnego
dzieci,
 zamieszczanie na tablicy ogłoszeń

dyrektor

wszystkie nauczycielki /
wrzesień 2018, maj 2019

wszystkie nauczycielki
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informacji o organizowanych spotkaniach,
uroczystościach, wycieczkach.
4. Organizacja indywidualnych konsultacji z
rodzicami.

Nawiązanie
aktywnej i
efektywnej
współpracy z
rodzicami

Anna S.

wszystkie nauczycielki /
wg potrzeb rodziców

5. Udział rodziców w akcji „Cała Polska Czyta
Dzieciom":
 zapraszanie rodziców do czytania
dzieciom we wszystkich grupach wg
umówionych terminów,
 zachęcanie rodziców do korzystania z
zasobów biblioteki dla dzieci.

wszystkie nauczycielki

6. Wypożyczanie rodzicom książek dla dzieci z
biblioteki przedszkolnej, korzystanie z kącika
książki w holu.

Jolanta Z.
Urszula G.

7. Aktywne uczestnictwo obu stron w
uroczystościach przedszkolnych:
 Pasowaniu na przedszkolaka;
 Andrzejkach;
 Spotkaniu Opłatkowym;
 Zabawie karnawałowej;
 Dniu Babci i Dziadka;
 Święcie Rodziny;
 Wiosennym grillowaniu.

wszystkie nauczycielki

8. Możliwość obserwacji dzieci podczas zajęć
otwartych prowadzonych przez nauczycielki
w grupach.

wszystkie nauczycielki

9. Galeria „Małego artysty” – prezentowanie
prac plastycznych dzieci w formie stałej
wystawki.

wszystkie nauczycielki

10. Redagowanie gazetki przedszkolnej
„Siódemka”.
11. Prowadzenie strony internetowej przedszkola
w celu stworzenia dostępu do informacji o
sprawach bieżących.
12. Angażowanie rodziców w prace na rzecz
grupy i przedszkola:


pomoc wyposażaniu kącików w salach
przedszkolnych,



pomoc w przygotowaniu strojów dla dzieci

Jolanta Z.
Dorota Ł.
Katarzyna P.

wszystkie nauczycielki
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na uroczystości i imprezy przedszkolne,


przygotowywanie na imprezy przedszkolne
poczęstunku dla dzieci;

13. Współdziałanie z przedstawicielami Rady
Rodziców:


czynny udział rodziców we wzbogacaniu
bazy przedszkola,



pomoc w organizowaniu przedszkolnych
uroczystości, zakup paczek dla dzieci;

14. Współpraca z rodzicami w zakresie
organizowania pomocy psychologicznopedagogicznej dla dzieci:

dyrektor
nauczycielki

Urszula G.

 omówienie założeń pomocy
psychologiczno-pedagogicznej przekazanie informacji rodzicom,
 informowanie rodziców o postępach i
ewentualnych problemach dziecka,
kontynuacja pracy z dzieckiem w domu
wg zaleceń nauczyciela,
 wyłonienie dzieci do zajęć rozwijających
uzdolnienia oraz zajęć z terapii
pedagogicznej i logopedycznej,
przekazywanie informacji rodzicom.

Nawiązanie
aktywnej i
efektywnej
współpracy z
rodzicami

15. Zorganizowanie spotkania z rodzicami dzieci
5 i 6 letnich podsumowujących diagnostykę
umiejętności dziecka.
16. Pomoc rodzicom w kontaktach z instytucjami
i specjalistami współpracującymi z
przedszkolem:


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna;

Jolanta Z.
Dorota Ł.

dyrektor,
Urszula G.
nauczycielki
gr. IV i V

8

