
ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ 
 NA ROK SZKOLNY 2022/2023

W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU
W POLANCE WIELKIEJ

I. „O przedszkolaków dbamy i wsparcia im udzielamy”

1. Rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych u dzieci.
2. Wspieranie wychowanków w ich słabościach i uzdolnieniach. 
3. Kształtowanie u dzieci świadomości prozdrowotnej i ekologicznej oraz zachęcanie do aktywności ruchowej.
4. Doskonalenie czynności samoobsługowych i rozwijanie samodzielności u dzieci. 

II. „By pamiętać o radości – najważniejsze są wartości”

1. Uwrażliwianie dzieci na podstawowe wartości takie jak: prawda, dobro i piękno.
2. Wypracowanie technik radzenia sobie z emocjami, budowanie wartości emocjonalnej i inteligencji emocjonalnej. 
3. Kształtowanie u dzieci postaw moralnych. 

III. „Uważajmy na dzieci w sieci”

1. Wykorzystywanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w procesie edukacji.
2. Kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie. 
3. Podnoszenie kwalifikacji w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych u nauczycieli.



ZADANIE GŁÓWNE ZADANIA SZCZEGÓŁOWE CEL TERMIN
OSOBA

ODPOWIEDZIALNA

SPOSÓB

EWALUACJI

„O  przedszkolaków

dbamy  i  wsparcia  im

udzielamy”

1. Prowadzenie obserwacji 

pedagogicznych w oparciu o przyjęte 

wzory dokumentacji pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej, 

diagnozowanie potrzeb rozwojowych, 

rozpoznawanie trudności i uzdolnień 

dzieci. 

- określenie poziomu 

rozwoju psychofizycznego

dziecka;

październik,

maj

nauczyciele grup

młodszych

arkusze obserwacji;

2. Organizowanie zajęć wspomagających 

rozwój dzieci w ramach pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej.

- wspomaganie rozwoju 

dzieci z potrzebami w 

ramach pomocy 

psychologiczno – 

pedagogicznej;

cały rok wszyscy nauczyciele,

specjaliści

zapisy w dzienniku

zajęć; dzienniki

zajęć

specjalistycznych;

3. Przeprowadzenie diagnozy 

przedszkolnej i ustalenie listy dzieci do 

wspomagania i korygowania rozwoju. 

Przygotowanie informacji o gotowości 

szkolnej i przekazanie jej rodzicom

- określenie poziomu 

gotowości szkolnej;

październik,

kwiecień

nauczyciele 6 - latków arkusze diagnozy,

informacje o

poziomie gotowości

szkolnej;

4. Realizacja zasady indywidualizacji 

podczas zajęć dydaktycznych.

- uwzględnienie 

indywidualnych potrzeb 

umiejętności dzieci;

w ciągu roku wszyscy nauczyciele zapis w dzienniku

zajęć;



5. Prowadzenie indywidualnych zajęć z 

dziećmi wymagającymi pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej w 

oparciu o stworzone indywidualne plany 

rozwoju dziecka oraz w toku bieżącej 

pracy. 

- uwzględnianie 

indywidualnych 

umiejętności dzieci;

- analiza orzeczeń i opinii 

z Poradni PP;

w ciągu roku wszyscy nauczyciele zapisy w dzienniku,

dzienniki zajęć

specjalistycznych,

fotorelacja, plany

miesięczne;

6. Nawiązanie kontaktu z Poradnią 

Psychologiczno – Pedagogiczną w 

Oświęcimiu.

- rozpoznanie potrzeb 

dziecka;

w ciągu roku wszyscy nauczyciele adnotacja w

dzienniku;

7. Współpraca z psychologiem - dokonywanie obserwacji;

- wskazywanie potrzeb, 

określanie słabych i 

mocnych stron;

w ciągu roku adnotacje i zapisy

8. Prowadzenie zajęć rozwijających 

zainteresowania i uzdolnienia dzieci:

• plastyczne;

• taneczne; 

• wokalne; 

• teatralne; 

• sportowe;

• matematyczne; 

• językowe.

- rozwijanie zdolności i 

zainteresowań dzieci;

cały rok wszyscy nauczyciele zdjęcia, zapis w

dzienniku, kronika

przedszkolna, plany

miesięczne;



9. Prowadzenie kółek zainteresowań: 

plastyczne, taneczne.

- rozwijanie 

zainteresowań;

cały rok Monika Ochmanek, 

Monika Mrozik, 

Anna Sporysz

zapisy w dzienniku,

zdjęcia na stronę

internetową;

10. Stosowanie różnorodnych metod 

aktywizujących i form pracy jako 

inspiracji do podejmowania działań 

twórczych

- poznanie sposobów 

kreatywnego spędzania 

wolnego czasu;

w ciągu roku wszyscy nauczyciele zapis w dzienniku;

11. „2 kwiecień - Światowy Dzień 

Świadomości Autyzmu” (wszyscy na 

niebiesko)

- kształtowanie postaw 

tolerancji;

kwiecień wszyscy nauczyciele zapis w dzienniku,

fotorelacja;

12. Doskonalenie sposobów komunikacji 

z rodzicami

- współpraca z tłumaczem 

języka ukraińskiego,

- konsultacje i porady;

cały rok wszyscy nauczyciele adnotacja w

dzienniku;

13. Udział w II edycji projektu 

edukacyjnego „Z ekologią na Ty”

- nabywanie umiejętności 

zgodnej współpracy w 

grupie rówieśniczej;

- tworzenie sytuacji 

edukacyjnych budzących 

wrażliwość dziecka na 

otaczającą go przyrodę;

cały rok wszyscy nauczyciele zapisy w dzienniku,

scenariusze zajęć;



„By pamiętać o radości

–  najważniejsze  są

wartości”

1. „Dzień życzliwości” w przedszkolu - rozwijanie pozytywnych 

relacji wśród dzieci;

listopad wszyscy nauczyciele zapis w dzienniku;

2. Tematyka kompleksowa „Bajki 

terapeutyczne” (m.in.: odczytywanie 

bajek, swobodny rysunek do bajki)

- rozwijanie wrażliwości 

naprawdę i dobro w 

oparciu o literaturę 

dziecięcą;

w ciągu roku wszyscy nauczyciele zapis w dzienniku;

3. Teatrzyk KANON „Powrót Franka 

Bałwanka”

- wprowadzenie w świat 

wartości poprzez kontakt 

ze sztuką;

16.12.2022 dyrektor zdjęcia, zapis w

dzienniku;

4. Wigilia przedszkolna - utrwalanie tradycji; grudzień wszyscy nauczyciele zapis w dzienniku;

5. Celebrowanie „Dnia Babci i Dziadka” - wyrabianie szacunku do 

osób starszych;

styczeń/luty wszyscy nauczyciele zdjęcia;

6. Piknik z okazji „Dnia Rodziny” - zacieśnianie więzi 

rodzinnych;

maj wszyscy nauczyciele zdjęcia;

7. Wyjście do kina w GCK na bajkę „Trzy

małe świnki”

- wskazywanie dobrych i 

złych bohaterów;

kwiecień wszyscy nauczyciele zdjęcia;

8. „Dzień Flagi” - wykonanie grupowej 

flagi 

- kształtowanie postaw 

patriotycznych;

maj wszyscy nauczyciele plany miesięczne,

zapis w dzienniku;

9. Grupowa recytacja wiersza „O 

wartościach” Joanny Elwartowskiej

- rozwijanie pamięci i 

wyobraźni; 

marzec Klaudia Sanak, 

Monika Ochmanek

filmik;



10. Wypracowanie kodeksu grupowego - zapoznanie z zasadami 

obowiązującymi w 

przedszkolu;

wrzesień wszyscy nauczyciele kodeks grupowy;

11. Konkurs „Ekologiczna ozdoba 

choinkowa” 

- wykonanie ozdób 

choinkowych i 

udekorowanie nimi 

choinki przedszkolnej

- zachęcanie dzieci i 

rodziców do recyklingu

grudzień Małgorzata Antecka -

Żurek

zdjęcia na stronę,

dyplomy;

12. Quiz ekologiczny - zorganizowanie 

międzygrupowego (grupy 

V, VI, VII, VIII) quizu o 

ekologii;

kwiecień Karolina Kolasa, 

Iwona Luranc

zdjęcia, dyplomy;

13. Teatrzyk o wartościach dla dzieci 

młodszych zorganizowany przez dzieci 

starsze

- zorganizowanie 

przedstawienia;

w ciągu roku Anna Sporysz zdjęcia;

14. Wyjazd do OCK „O wesołym 

Sindbadzie Żeglarzu”

- pochwała ludzkiej 

szlachetności, 

pracowitości, uporu w 

dążeniu co celu i 

poświęcenia

17.03.2022 dyrektor zdjęcia, zapis w

dzienniku;



„Uważajmy na dzieci w

sieci”

1. Korzystanie z technologii 

informacyjnej w bieżącej pracy 

- wykorzystywanie tablic 

interaktywnych i innych 

narzędzi multimedialnych;

cały rok wszyscy nauczyciele zapis w dzienniku;

2. Udział w szkoleniach – podnoszenie 

kwalifikacji 

- szkolenia rady 

pedagogicznej;

w ciągu roku wszyscy nauczyciele zaświadczenia,

certyfikaty;

3. „12 października – Dzień 

Bezpiecznego Komputera” 

- promowanie 

bezpiecznego korzystania 

z komputera i internetu;

październik wszyscy nauczyciele zapis w dzienniku;

4. Udział w kampanii społecznej 

„Domowe Zasady Ekranowe” lub „Chroń

dziecko w sieci”

- zamieszczenie artykułu w

kwartalniku 

przedszkolnym o 

zagrożeniach związanych z

nadużywaniem urządzeń 

ekranowych;

w ciągu roku Monika Ochmanek artykuł w

kwartalniku;

5. Gazetka „Dzieci korzystają z sieci” - zamieszczenie artykułów 

edukacyjnych dotyczących

bezpiecznego korzystania 

z urządzeń ekranowych na 

gazetkach przy grupach. 

grudzień wszyscy nauczyciele artykuły na gazetki

przy salach

6. „Co to jest internet” - wywiad z 

przedszkolakami

- nagranie wywiadu z 

dziećmi na temat 

korzystania z internetu

luty wszyscy nauczyciele film


