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Roczny plan pracy 

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA COGITO  

rok szkolny 2019/2020  

 

 

Roczny plan pracy przedszkola powstał w oparciu o wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019, wnio-
ski z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej oraz w oparciu o koncepcję pracy przedszkola na lata 2017-2019. 
 
Podstawa prawna: 
 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1481 .) 

 Ustawa Prawo oświatowe  (Dz.U. 2019 poz. 1148) 

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

 Rozporządzenie MEN z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (Dz. U. z 2017 poz. 356) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 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 
2014 r. poz. 1170 ze zm.) 

 Statut Przedszkola 
 
Plan opracowany został w oparciu o: 

 przepisy prawa oświatowego 

 wytyczne MEN oraz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty 

 wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej, podsumowującym poprzedni rok szkolny 

 diagnozę potrzeb i zainteresowań 

 oczekiwania rodziców wobec przedszkola 

 treści zawarte w przyjętej koncepcji pracy przedszkola 

 treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego 

 treści podstawy programowej. 
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Zawartość planu: 
 

I. Priorytety i podstawowe cele przedszkola na rok szkolny 2019/2020. 
II. Diagnoza stanu przedszkola na dzień 27.08.2019. 
III. Realizacja zamierzeń – zakres działań prowadzących do uzyskania spodziewanych efektów. 
IV. Spodziewane efekty. 
V. Obszary działalności przedszkola – realizacja zamierzeń w roku szkolnym 2019/2020 
VI. Planowany kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym. 
VII. Zespoły zadaniowe nauczycieli. 
VIII. Plan współpracy z rodzicami. 
IX. Terminarz zebrań rady pedagogicznej. 

 
 
I. Diagnoza stanu przedszkola na dzień 27.08.2019: 
 

1. Przedszkole wyróżnia atrakcyjna oferta edukacyjna. 
2. Przedszkole działa zgodnie z kalendarzem imprez, uroczystości i wycieczek. Wychowankowie przedszkola uczestniczą w konkursach 

miejskich i ogólnopolskich, a także akcjach charytatywnych na skalę ogólnopolską. 
3. Przedszkole charakteryzują bezpieczne warunki pracy i pobytu dziecka.  
4. W przedszkolu panuje dobra atmosfera pracy. 
5. Nauczyciele mają wysokie kwalifikacje i nadal doskonalą swoje umiejętności. 
6. Rozwijana jest współpraca ze środowiskiem lokalnym: instytucjami oświatowymi i społecznymi. 
7. Rodzice są zadowoleni z usług placówki. 
8. Baza lokalowa przedszkola i jego wyposażenie pozwalają na realizację przyjętych programów. Kąciki zabaw oraz atrakcyjne zabawki za-

chęcają dzieci do swobodnej, twórczej zabawy. Teren przy przedszkolu sprzyja zabawom na świeżym powietrzu oraz umożliwia prowa-
dzenie obserwacji przyrodniczych. Przedszkole posiada salę multimedialno – sensoryczną.  
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II. Priorytety i cele przedszkola na rok szkolny 2019/2020: 
 

1. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi kreatywności, ze szczególnym uwzględnieniem czasu wolnego. Propagowanie wartości 
patriotycznych i obywatelskich. 

 
 

III.  Realizacja zamierzeń – zakres działań prowadzących do uzyskania spodziewanych efektów: 

 

1. Tworzenie i stałe aktualizowanie kącików zabaw dzieci, zapewniając im swobodny i nieograniczony dostęp do nich.  
2. Proponowanie dzieciom różnorodnych aktywności, z zachowaniem prawa do dowolnego realizowania stawianych zadań. 
3. Obchodzenie ważniejszych świąt narodowych.  
4. Wdrażanie symboli narodowych oraz podstawowej wiedzy o kraju.  
5. Rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci. 
6. Współdziałanie w relacji rodzice – nauczyciele – dzieci. 
7. Systematyczne doskonalenie zawodowe nauczycieli. 
8. Współpraca z instytucjami środowiska lokalnego. 

 
 

IV. Spodziewane efekty: 

 

Nauczyciele: 

1. stwarzają okazje do rozwoju kreatywności dzieci w różnych obszarach ich działalności. 

2. Organizują twórczą przestrzeń  rozwoju dziecka, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz 
ich zaciekawienie elementami otoczenia.  

3. Wdrażają wartości patriotyczne. 

4. Rozwijają kompetencje matematyczne dzieci. 

5. Diagnozują i obserwują poziom rozwoju dziecka.  
6. Komunikują się z rodzicami za pomocą różnych form (strony internetowej przedszkola, poczty elektronicznej, osobiście), poszukują sku-

tecznych metod kontaktu.  
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7. Nawiązują współpracę ze środowiskiem lokalnym, w możliwym zakresie. 

8. Biorą udział w kursach i szkoleniach metodycznych i praktycznych. 

Dzieci:  

1. Wykonują zadania w kreatywny sposób. Poszukują nowego wykorzystania znanych im przedmiotów, starają się organizować sobie czas 

wolny.  

2. Mają warunki do wielozmysłowego poznawania otoczenia, rozwijających ich wyobraźnię i kreatywność. 

3. Mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez organizację kierowanych zajęć uwzględniających ich  możliwości  rozwojowe,  

oczekiwania poznawcze i potrzeby.  

4. Wykonują zadania matematyczne odpowiednie dla ich wieku.  
5. Wiedzą, że są obywatelami Polski, znają hymn, flagę i godło narodowe.  

 

V. Obszary działalności przedszkola – realizacja zamierzeń w roku szkolnym 2019/2020: 

 
1. Efekty kształcenia i wychowania 

 

Cel główny:  

Wspieranie aktywności dziecka, podnoszącej poziom kreatywności i umiejętności korzystania z dostępnego materiału, poprzez organi-

zowanie przestrzeni edukacyjnej umożliwiającej spontaniczne zabawy ruchowe, tematyczne czy językowe oraz zajęcia kierowane, wyra-

biające kreatywność i pomysłowość dziecka.  

Sposób realizacji zadania 
Terminy realizacji i wymagane doku-

menty 

Osoby odpowiedzialne 

za realizację 

Nauczyciele dostosowują zajęcia do rytmu dnia poprzez odpowiednie 
ułożenie proporcji zajęć przedszkolnych, stanowiących części składowe 
realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz odpowiednią 
aranżację przestrzeni edukacyjnej:   

 organizują  warunki do podejmowania spontanicznych zabaw – 

Cały rok szkolny. 
 
Analiza dokumentacji nauczycieli: 

 różnorodność stosowanych za-
jęć kierowanych rozwijających 

Nauczyciele grup.  
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dbając o odpowiednie wyposażenie sali  

 zapewniają czas zaplanowanej aktywności oraz czas swobodnej 
aktywności dziecka.   

 

 organizują stałe i czasowe kąciki rozwijające sprawność manual-
ną  jako jedną z  form i metod rozwijających aktywność dzieci w 
zakresie pisania  

 tworzą warunki do doświadczeń językowych w zakresie reprezen-
tatywnej i komunikatywnej funkcji języka 

 wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyj-
ną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej 

 dzieci biorą udział w konkursach rozwijających kreatywność or-
ganizowanych na terenie przedszkola i poza nim 

 organizują zabawy nieszablonowe – pozwalające dziecku na krea-
tywne działania.  

 
 
1. Przedszkole wspiera wielokierunkową aktywność dziecka po-

przez fachową organizację warunków sprzyjających nabywaniu 
doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i po-
znawczym obszarze jego rozwoju  

a/ rytm dnia umożliwia dziecku swobodną zabawę, uczestnictwo w zaję-
ciach kierowanych oraz czas na wypoczynek i relaks  
b/ nauczyciele i personel przedszkola zapewniają dzieciom poczucie 
bezpieczeństwa 
c/organizacja warunków sprzyja nabywaniu przez dzieci doświadczeń  
d/ dzieciom, rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub 
przyspieszony, udzielana jest  pomoc  

twórczą aktywność dzieci. 

 dokumentacja zajęć z dziećmi – 
plany pracy z dzieckiem, scena-
riusze zajęć, programy autorskie 

 analiza stosowania nowator-
skich metod pracy z dziećmi w 
zakresie rozwijania ich kreatyw-
ności. 

 analiza dostępnych środków dy-
daktycznych stosowanych do 
rozwijania  zainteresowań dzieci 

 półroczne i roczne sprawozdania 
grup i nauczycieli. 

 
 
Opracowanie scenariuszy zajęć – cały 
rok szkolny. 
 
 
 
Arkusze diagnostyczne – przyrost  
umiejętności dzieci – w ciągu roku 
szkolnego. 
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e/  wzmacniane jest  poczucie wartości dziecka 
f/ dzieci uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności lokalnej 
g/ organizowane są zabawy sportowe 
h/ dzieciom uświadamia się istniejące zagrożenia poprzez pokazywanie 
skutków negatywnych zachowań,  bezpośrednią obserwację oraz organi-
zowanie zajęć poglądowych 
j/ kształtuje się  nawyki dzieci  w zakresie dbałości o własne bezpieczeń-
stwo.  
 

 
 
 
 
Scenariusze zajęć nauczycieli. 
 
 
 

 

2. Diagnozowanie potrzeb rozwojowych dzieci 

 

Cel główny: wzbogacanie oferty zajęć popołudniowych w przedszkolu. 

Nazwa zadania i sposób realizacji 
Terminy realizacji, wymagane doku-

menty 

Osoby odpowiedzialne 

za realizację 

Diagnozowanie potrzeb rozwojowych, rozpoznawanie zainteresowań  

i uzdolnień dzieci. 

 

Organizowanie zajęć wspomagających rozwój dzieci w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej – obserwacja psychologa i logopedy.  

 

Obserwacja pedagogiczna 

 

 

Arkusz do diagnozy potrzeb rozwojo-

wych i uzdolnień dzieci. Ankieta dla 

rodziców 

Dzienniki zajęć i zajęć dodatkowych, 

plany pracy z dzieckiem – cały rok 

szkolny. 

Wrzesień, marzec 

Nauczyciele. 

 

 

 

Psycholog, logopeda 

 

 

 

Nauczyciele.  
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Planowany kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym 2019/2020: 

Lp. Nazwa imprezy/uroczystości Termin realizacji Uwagi 

1.  Sprzątanie świata.  Wrzesień  Wyjście do pobliskiego parku  

2.  Święto pieczonego ziemniaka Październik Piknik rodzinny na ROD Dolinka. 

3.  Pierwszy dzień Jesieni 23 Wrzesień  Wszystkie grupy 

4.  Dzień chłopaka 30 wrzesień  Wszystkie grupy  

5.  Dzień Przedszkolaka - Pasowanie na przedszkolaka. Październik  Grupa żółta.  

6.  Światowy dzień zwierząt  4 Październik  Zbiórka karmy 

7.  Dzień postaci z bajek 05 listopad Wszystkie grupy 

8.  Święto Niepodległości. 8 Listopad Apel przedszkolny.  

9.  Dzień życzliwości. 21 Listopad  Wszystkie grupy 

10.  Święto pluszowego misia.  25 Listopad Wszystkie grupy 

11.  Andrzejki 29 listopad Wszystkie grupy 

12.  Mikołajki pod hasłem „Piszę list do Mikołaja”. Grudzień  Wystawa/konkurs przedszkolny 

13.  Spotkanie z Mikołajem. Grudzień  Wszystkie grupy 

14.  Kiermasz bożonarodzeniowy.  Grudzień  Wszystkie grupy 

15.  Świąteczne spotkanie z rodzicami. Grudzień  Nauczyciele grup. 

16.  Bal karnawałowy. Styczeń  Wszystkie grupy 

17.  Dzień z Babci i Dziadka. Styczeń Wszystkie grupy 
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18.  Dzień pizzy  09 luty Wszystkie grupy 

19.  Dzień dinozaura 26 luty Wszystkie grupy 

20.  Dzień logopedy 06 marzec logopeda 

21.  Powitanie wiosny. 21 marzec Wszystkie grupy 

22.  Kiermasz wielkanocny marzec Wszystkie grupy 

23.  Dzień książki dla dzieci 02 kwiecień Wszystkie grupy 

24.  Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej 02 maj Wszystkie grupy 

25.  Dzień Matki i Ojca  Maj  Przedstawienia grup. 

26.  Dzień Dziecka – festyn rodzinny  czerwiec Wszystkie grupy 

 

 

VII. Powołane zespoły zadaniowe nauczycieli: 

 

Lp. Nazwa zespołu Skład zespołu 

1. ds. ewaluacji wewnętrznej (plan roczny) Katarzyna Polak, Marta Dilc, Urszula Komza 

3. ds. promocji przedszkola 
Anna Konstankiewicz, Paulina Nawrocka – progrmy edukacyjne 

Kamila Olczyk, Katarzyna Polak – konkursy dla przedszkoli 

 

VIII. Plan współpracy z rodzicami: 

Zadania Sposoby realizacji Termin i osoby odpowiedzialne 

1. Organizacja zebrania z rodzicami 

na początek roku szkolnego. 

 Zawarcie kontraktu wzajemnych oczekiwań. 

 Kwestionariusz współpracy z rodzicami. 

Wrzesień 

Dyrektor, nauczyciele grup. 
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2. Ustalenie zakresu współpracy. 

3. Zapoznanie z terminarzem spo-

tkań ogólnych i grupowych. 

 Przedstawienie założeń programu rozwoju przedszkola 

na lata 2019-2020. 

 Zapoznanie ze statutem placówki i procedurami bezpie-

czeństwa pobytu dziecka w przedszkolu. 

 Umowa z rodzicami na godziny pobytu dziecka 

w przedszkolu. 

 Bieżące informowanie rodziców o kierunkach pracy 

przedszkola i zamierzeniach wychowawczo- 

-dydaktycznych. 

Integracja między nauczycielami 

a rodzicami – realizacja zadań.  

 Zapoznanie rodziców z podstawą programową – omó-

wienie poszczególnych obszarów edukacyjnych. 

 Udostępnienie wykazu programów wychowania przed-

szkolnego zatwierdzonych do realizacji w roku szkolnym 

2019/2020. 

 Praca indywidualna i zespołowa z dziećmi wymagającymi 

wsparcia – omówienie założeń prowadzonej pracy indy-

widualnej i grupowej – wyrównawczej. 

 Dzień informacji dla rodziców – według potrzeb 

w wyznaczonym terminie. 

 Organizacja zajęć otwartych i warsztatów w grupach 

wiekowych – informowanie i zapraszanie rodziców. 

 Udział rodziców w wycieczkach. 

 Pomoc rodziców w organizowaniu imprez i uroczystości. 

 Włączanie rodziców do udziału w konkursach organizo-

wanych dla dzieci i rodziców. 

 Informacja o gotowości do nauki w szkole (indywidualne 

Cały rok szkolny. 

Nauczyciele, rodzice. 
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rozmowy z rodzicami dzieci). 

 Prezentacja ważnych informacji na tablicy dla rodziców. 

 Włączanie rodziców w bogacenie bazy materialnej gru-

py/przedszkola poprzez dostarczanie potrzebnych do za-

jęć materiałów, przyborów, okresowe wzbogacanie kąci-

ka przyrody 

 

IX. Terminarz zebrań rady pedagogicznej: 

Lp. Termin 
Rodzaj posiedzenia rady 

pedagogicznej 
Tematyka Uwagi 

1. Sierpień. Organizacyjne. 1. Orgamizacja roku szkolnego 

2. Sprawy bieżące. 

 

2.  Wrzesień. Organizacyjne. 1. Orgamizacja roku szkolnego  

2. Sprawy bieżące. 

 

 

3. Listopad. Szkoleniowa. 1. Szkolenie rady pedagogicznej. 

 

 

4. Styczeń/luty. Podsumowująca analitycz-

no-kontrolna.  

1. Podsumowanie pierwszego półrocza. 

2. Cząstkowe sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego. 

3. Sprawy bieżące. 

 

5 Marzec  Szkoleniowa  1. Szkolenie rady pedagogicznej.  

5. Czerwiec-

sierpień. 

Podsumowująca. 1. Podsumowanie roku. 

2. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego. 

3. Sprawy bieżące. 
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Członkowie Rady Pedagogicznej: 

 

1. ………………………………… 

2. ………………………………… 

3. ………………………………… 

4. ………………………………… 

5. ………………………………… 

6. ………………………………… 

7. ………………………………… 

8. ………………………………… 

9. ………………………………… 

10. ………………………………… 

11. ………………………………… 

12. ……………………………...... 

13. …………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


