ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Podstawa prawna:
• Statut Przedszkola,
• Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2017/2018,
• Koncepcja pracy przedszkola,
•
•
•
•
•

•
•

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.),
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1643),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych
przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do
pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658).
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Plan opracowany został w oparciu o:
1. Koncepcję pracy przedszkola,
2. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019:
1. 100. rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
2. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
3. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2018/2019.
4.Wnioski z nadzoru pedagogicznego sformułowane na zebraniu Rady Pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2017/2018.
Wnioski z nadzoru pedagogicznego do realizacji w roku szkolnym 2018/2019:
1. Przestrzegać przepisów prawa dotyczących prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania i wychowania.
2. Monitorować skuteczność udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej wobec swoich wychowanków.
3. Współpracować z rodzicami na rzecz działań związanych z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa oraz kształtowaniem postaw i norm
społecznych u dzieci.
Priorytety z koncepcji pracy przedszkola – kierunki planowanych zmian:
1. Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci, w tym poszerzenie nowatorstwa pedagogicznego w przedszkolu.
2. Aktualizacja i doskonalenie systemu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
3. Budowanie skutecznego systemu współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i edukacyjnych.
4. Promocja zdrowia i świadomości ekologicznej.
5. Kultywowanie wypracowanych tradycji przedszkolnych.
6. Doskonalenie organizacji pracy zespołowej.
7. Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym.
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Zawartość planu:
Obszar I: Opieka, wychowanie, edukacja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Realizacja podstawy programowej
Organizacja procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci
Doskonalenie systemu wychowawczego przedszkola
Doskonalenie motoryki małej i dużej, zaspokojenie potrzeby ruchu poprzez organizację zabaw w budynku przedszkola i na świeżym
powietrzu
Realizowanie celów podstawy programowej w zakresie przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym
Wychowanie patriotyczne – kształtowanie tożsamości narodowej
Rozwijanie wrażliwości estetycznej - wprowadzenie dzieci w świat muzyki
Rozwijanie kreatywności dziecka, inspirowanie dzieci do poszukiwania nowych form zabawy

Obszar II: Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka
1. Doskonalenie systemu wspierania rozwoju każdego dziecka i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej
2. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień dzieci
Obszar III: Funkcjonowanie przedszkola w środowisku
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Organizacja wydarzeń przedszkolnych i środowiskowych we współpracy z rodzicami i partnerami zewnętrznymi
Promocja przedszkola i system obiegu informacji
Działania na rzecz środowiska lokalnego i społecznego
Współpraca z rodzicami, podejmowanie działań wspierających rodzinę w wychowywaniu dzieci
Współpraca z instytucjami i innymi podmiotami środowiska
Współpraca ze szkołą podstawową

Obszar IV: Organizacja i zarządzanie przedszkolem
1. Zespoły zadaniowe
2. Funkcjonowanie systemu pracy zespołowej w przedszkolu
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3.
4.
5.
6.

Doskonalenie systemu dokumentowania pracy przedszkola
Aktualizacja prawa wewnętrznego
Przydział zadań dodatkowych oraz zajęć dodatkowych z dziećmi
Harmonogram zebrań Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2018/2019

Obszar I: Opieka, wychowanie, edukacja
Cel
1. Realizacja
podstawy
programowej

Osoba
odpowiedzialna

Termin realizacji

1. Przyjęcie wniosków od nauczycieli w sprawie dopuszczenia
programów

Dyrektor

30 sierpnia 2018

2. Zgromadzenie dowodów potwierdzających zgodność programów z
podstawą programową, opinii o programach autorskich

Dyrektor

31 sierpnia 2018

3. Ustalenie przedszkolnego zestawu programów na rok szkolny
2018/2019, zaopiniowanie przez radę pedagogiczną

Dyrektor

3 września 2018

Dyrektor
Zespół ds. edukacji

5 września 2018

Nauczyciele

Trzy dni przed
rozpoczęciem tematu
kompleksowego

Zadanie/sposób realizacji

4. Weryfikacja ramowych rozkładów dnia, z uwzględnieniem:
 organizacji zajęć kierowanych i niekierowanych, w tym także
zajęć
z języka angielskiego i religii
 aktywności na powietrzu,
 czasu przeznaczonego na odpoczynek oraz formy odpoczynku,
 czasu spożywania posiłków,
 czynności opiekuńczych, samoobsługowych, organizacyjnych
(w tym pomocy psychologiczno-pedagogicznej)
2. Organizacja
procesów
wspomagania
rozwoju

1. Planowanie i organizowanie procesu wspomagania rozwoju dziecka
przez nauczycieli z wykorzystaniem przyjętych do realizacji
programów (plany miesięczne ze wskazaniem zajęć dydaktycznych
i zamierzonych osiągnięć dzieci)
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i edukacji dzieci 2. Analiza problemów, trudności edukacyjnych oraz sukcesów dzieci,
ustalenie wniosków i sposobu realizacji (arkusz do monitorowania
i analizy procesu wspomagania rozwoju i edukacji oraz pracy
własnej nauczyciela)

Nauczyciele

Po I półroczu,
po II półroczu

Nauczyciele

Rok szkolny

Nauczyciele,
Nauczyciel rytmiki

Rok szkolny

1. „Kodeks przedszkolaka” – zawarcie kontraktów grupowych
obejmujących normy i zasad zachowania i postępowania –
eksponowanie ich w salach w formie graficznej

Nauczyciele

wrzesień

2. Analiza i korekta lub ustalenie (w zależności od grupy)
przedszkolnego systemu nagród i kar, zachęcenie rodziców do
włączenia się w działania na rzecz przestrzegania zasad
bezpieczeństwa dzieci oraz kształtowania postaw i norm
społecznych

Nauczyciele

wrzesień zebrania
grupowe

3. Przeprowadzenie w grupach zajęć otwartych dla rodziców o
tematyce związanej ze znajomością i respektowaniem przez dzieci
Kodeksu Przedszkolaka

Nauczyciele

I półrocze

4. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej – przygotowanie dzieci do
rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji własnych i innych,
kształtowanie postaw empatycznych oraz umiejętności współżycia

Nauczyciele

Rok szkolny

3. Wspomaganie dzieci w doskonaleniu samodzielności, zaradności
w sytuacjach dnia codziennego, rozwijanie uzdolnień i talentów,
kształtowanie czynności intelektualnych niezbędnych w dalszej
edukacji
4. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających podejmowaniu
przez dzieci różnorodnych działań twórczych (aktywność
plastyczna, muzyczna, taneczna, teatralna) z wykorzystaniem
aktywizujących metod i form pracy (arteterapia, drama, pedagogika
zabawy, metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss i inne)
3. Doskonalenie
systemu
wychowawcze
go
przedszkola
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w grupie

4. Doskonalenie
motoryki małej
i dużej,
zaspokojenie
potrzeby ruchu
poprzez
organizację
zabaw w
budynku
przedszkola i na
świeżym
powietrzu

5. Analiza bieżących problemów wychowawczych pojawiających się
w poszczególnych grupach, omawianie ich na posiedzeniach Rady
Pedagogicznej w celu ustalenia dalszych działań i profilaktyki

Nauczyciele

Rok szkolny

1. Organizowanie zajęć i zabaw:
 doskonalących motorykę dużą,
 kształtujących sprawność ruchową w codziennych czynnościach
samoobsługowych,
 rozwijających sprawność fizyczną (zwinność, szybkość)
i koordynację wzrokowo-ruchową,
 rozwijających motorykę małą (zabawy manualne i graficzne)

Nauczyciele

Rok szkolny

2. Rozbudzanie aktywności ruchowej dzieci poprzez urozmaicone
zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne, organizowanie czasu i
przestrzeni
w sposób sprzyjający podejmowaniu przez
dzieci takich działań

Nauczyciele

Rok szkolny

3. Prowadzenie zabaw ruchowych w ogrodzie przedszkolnym – także
z wykorzystaniem sprzętu terenowego, uświadamianie dzieciom
znaczenia i pozytywnego wpływu codziennego pobytu na świeżym
powietrzu dla naszego samopoczucia i zdrowia, systematyczne
utrwalanie zasad bezpieczeństwa

Nauczyciele

Rok szkolny

4. Udział w spacerach, wycieczkach środowiskowych, działaniach
promujących zdrowy styl życia

Nauczyciele

Rok szkolny

5. Udział w imprezach sportowych organizowanych przez środowisko
lokalne

Nauczyciele

Wg harmonogramu

6. Sukcesywne wzbogacanie bazy przedszkolnej w sprzęt sportowy do
zabaw ruchowych w sali

Dyrektor

Rok szkolny
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7. Zorganizowanie warsztatów ruchowych z wykorzystaniem Metody
Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne z udziałem dzieci i
rodziców
5. Realizowanie
celów podstawy
programowej w
zakresie
przygotowania
dzieci do
posługiwania się
językiem obcym
nowożytnym

6. Wychowanie
patriotyczne –
kształtowanie
tożsamości
narodowej

1. Stworzenie warunków umożliwiających dzieciom osłuchanie się
z językiem angielskim w różnych sytuacjach życia codziennego

Kwiecień

Z.B. M.M.
Nauczyciel
angielskiego

j.

Rok szkolny

2. Włączanie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek oraz Nauczyciel
materiałów multimedialnych w języku angielskim
angielskiego

j.

Rok szkolny

Nauczyciel
angielskiego

j.

Rok szkolny

4. Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców

Nauczyciel
angielskiego

j.

Rok szkolny

5. Udział dzieci w Ursynowskim Przeglądzie Piosenki Angielskiej

Nauczyciel
angielskiego

j.

Marzec

3. Organizowanie zabaw muzycznych, ruchowych, plastycznych,
konstrukcyjnych i teatralnych. Nauka rymowanek, prostych
wierszyków i piosenek

1. Ja i moja rodzina:
 posługiwanie się własnym nazwiskiem, znajomość adresu
zamieszkania,
 rozumienie znaczenia słowa „rodzina”,
 określanie stopnia pokrewieństwa członków rodziny,
 kształtowanie prawidłowej postawy wobec bliskich –
dostrzeganie
i rozumienie ich potrzeb,
 respektowanie umów, zasad, norm przyjętych w rodzinie,
 poznawanie zawodów rodziców i innych członków rodziny,
 poznawanie zwyczajów i tradycji rodzinnych, kultywowanie ich

Nauczyciele

Rok szkolny

2. Przedszkole - mój drugi dom:
 poznanie historii placówki,
 kultywowanie przedszkolnych tradycji (m.in. uroczystości,

Nauczyciele

Rok szkolny
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akcje charytatywne),
 respektowanie norm i zasad życia społecznego w grupie
przedszkolnej,
 wdrażanie do poszanowania cudzej i wspólnej własności
3. Warszawa – moje miasto:
 poznanie historii powstania miasta, jego nazwy, herbu, funkcji.
 poznanie wybranych budowli, pomników, zabytków, poznanie
nazwy swojej dzielnicy i charakterystycznych punktów

Nauczyciele

Rok szkolny

4. Polska - moja ojczyzna:
 poznanie historii państwa polskiego – powstanie oraz wybrane
wydarzenia historyczne (wiersze, legendy, opowiadania, filmy
edukacyjne, wycieczki),
 poznanie symboli narodowych, ich znaczenia (godło, flaga,
hymn), kształtowanie szacunku i właściwych postaw wobec
nich (m.in. projekcja filmu „Polak mały”), pojęć: ojczyzna,
stolica,
 rozumienie znaczenia słów: jesteśmy Polakami, mówimy po
polsku
 poznanie wybranych regionów kraju, ciekawych miejsc i
zwyczajów ze szczególnym uwzględnieniem Mazowsza
(wyjaśnienie pojęcia „mała ojczyzna”) – fotografie, albumy,
literatura, filmy
 poznawanie języka ojczystego, jego piękna, czystości – żywe
słowo, literatura, dbałość o poprawność w posługiwaniu się
językiem polskim oraz wzbogacanie słownika czynnego dzieci,
 poznanie i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów (Święta
Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy i inne),
 dostrzeganie piękna przyrody ojczystej i konieczności jej
ochrony

Nauczyciele

Rok szkolny
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5. Udział w warszawskiej akcji artystycznej społeczności szkół
i przedszkoli „Polska to MY. Autoportret w 100-lecie Niepodległości”

A.S. E.Ś.
Nauczyciele

wrzesień/ październik

6. Palcem po mapie – zajęcia z wykorzystaniem różnego rodzaju map
(globus, mapa Polski: fizyczna, administracyjna, zdjęcia satelitarne,
atlas), wyszukiwanie charakterystycznych miejsc (Warszawa, Wisła,
morze, góry, ważniejsze miasta itp.)

Nauczyciele

Rok szkolny

7. Słuchanie i śpiewanie pieśni i piosenek żołnierskich i patriotycznych
ze szczególnym uwzględnieniem Mazurka Dąbrowskiego

Nauczyciele

Rok szkolny

E.Sz. K.K.
Nauczyciel rytmiki
Nauczyciele

marzec

9. Wybitni polscy kompozytorzy – poznanie sylwetek wybranych
twórców muzyki poważnej, filmowej i rozrywkowej (np. Chopin,
Moniuszko, Lutosławski, Kilar), wykorzystanie ich utworów w
różnorodnych sytuacjach dnia codziennego (zajęcia dydaktyczne,
ruchowe, dramowe, plastyczne, relaksacja)

Nauczyciele

Rok szkolny

10. Poznanie terminu „sztuka ludowa”, prezentacja wytworów sztuki
ludowej i regionów, z których pochodzą, ukazanie ich waloru
estetycznego i praktycznego

Nauczyciele

Rok szkolny

11. Piosenki i przyśpiewki ludowe – wykorzystanie utworów do
rozwijania ekspresji muzycznej dzieci, zabaw głosem, dźwiękiem,
dynamiką, wyjaśnienie terminu „gwara” na konkretnych przykładach
zaczerpniętych z piosenek

Nauczyciele

Rok szkolny

Nauczyciele
Nauczyciel rytmiki

Rok szkolny

8. Przedszkolny Przegląd Wokalno - Taneczny „Warszawa w
piosence
i tańcu”

12. Tańce ludowe i narodowe – poznanie wybranych tańców i strojów
ludowych różnych regionów Polski – wykorzystanie techniki
multimedialnej, nauka prostych kroków i układów
choreograficznych tańca ludowego lub narodowego
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7. Rozwijanie
wrażliwości
estetycznej wprowadzenie
dzieci w świat
muzyki

13. Urządzenie w grupach kącików regionalnych, patriotycznych –
gromadzenie eksponatów, wytworów sztuki ludowej, fotografii,
symboli narodowych

Nauczyciele

Rok szkolny

14. Zorganizowanie w grupach quizu pt. „Polska moja ojczyzna”

Nauczyciele

Rok szkolny

I.Ż. D.K.
Nauczyciel rytmiki
Nauczyciele

Rok szkolny

Nauczyciele

Rok szkolny

1. Realizacja projektu własnego „Muzyka wokół nas”

2. Stwarzanie dzieciom sprzyjających warunków do rozwijania
aktywności
muzycznej poprzez tworzenie, odtwarzanie i słuchanie muzyki m.in.:
 wzbogacenie przedszkolnych zbiorów o nowe pozycje literatury
dziecięcej związane z ww. tematyką, płyty CD i DVD
 „Wszystko może być muzyką” – wysłuchiwanie i nazywanie
dźwięków, rozpoznawanie odgłosów z otoczenia, odtwarzanie
ich przy pomocy głosu i instrumentów,
 „Wesołe instrumenty” – poznawanie instrumentów z podziałem
na grupy (perkusyjne, dęte, strunowe, smyczkowe, klawiszowe),
rozpoznawanie ich brzmienia,
 , „Co to jest…?” – wzbogacanie czynnego słownika dzieci
o określenia związane z tworzeniem i wykonywaniem muzyki
np.: kompozytor, dyrygent, batuta, pięciolinia
 „Muzyka wokół nas”- słuchanie fragmentów różnych utworów
muzycznych, określanie ich charakteru, nastroju, dostrzeganie
różnic,
 „Mała orkiestra” – improwizacje wokalne i instrumentalne
i taneczne w oparciu o wybrane utwory literackie lub muzyczne
 „Muzyka ma swoje kolory” –tworzenie prac plastycznych
inspirowanych utworami muzycznymi,
 „Muzyka opowiada nam bajki” – zapoznanie z wybranymi
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utworami klasycznymi
3. Spotkania z muzyką klasyczną – koncerty muzyki poważnej
w przedszkolu. Poznanie wybranych instrumentów muzycznych

Dyrektor
Nauczyciele

Rok szkolny

4. Spotkania baletowe w przedszkolu – występy tancerzy z Teatru
Wielkiego w Łodzi

Dyrektor
Nauczyciele

Rok szkolny

5. Inspirowanie spontanicznej ekspresji plastycznej dzieci muzyką
klasyczną i popularną – zapewnienie odpowiednich warunków do
odbioru muzyki (płytoteka, kącik muzyczny, sprzęt audio),
zgromadzenie różnorodnych materiałów plastycznych i
konstrukcyjnych w kąciku plastycznym

Nauczyciele

Rok szkolny

M.M. K.P. N.Sz.

styczeń/ luty

Dyrektor
Nauczyciele

styczeń/luty

K.P. A.R. A.S.

październik

Nauczyciele

Rok szkolny

Nauczyciel rytmiki
E.Ś.

1 października

6. Wewnątrzprzedszkolny konkurs plastyczny „Muzyką malowane”,
stworzenie galerii prac dziecięcych
7. Roztańczony i rozśpiewany bal karnawałowy w przedszkolu
8. Przygotowanie prezentacji multimedialnej prezentującej grający
sprzęt muzyczny dawniej i dziś (gramofon, magnetofon, adapter,
radio, płyty winylowe, kasety, płyty CD)
9. Stworzenie w salach kącików muzycznych bogatych w instrumenty,
sprzęt do nagrywania i odtwarzania muzyki, książki o muzyce
i znanych kompozytorach
9. Organizacja dni muzycznych w przedszkolu (zajęcia i zabawy wg
harmonogramu):
 Międzynarodowy Dzień Muzyki,
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 Muzyka w bajce i filmie

A.W. N.Sz. D.K.
Nauczyciel rytmiki
I.W. A.M.

29 kwietnia

I.Ż. A.S. E.O.

15 maja

Dyrektor Z.B.
Rada Rodziców

Rok szkolny

Nauczyciele

Rok szkolny

Nauczyciel rytmiki
Dzieci 3-4 letnie:
A.W. A.M. A.R.
Dzieci 5-6 letnie:
A. So. A. St. Z.B.

maj

13. Udział nauczycielek w kursach i warsztatach szkoleniowych
dotyczących różnorodnych metod, form i środków zdobywania
doświadczeń twórczych w zakresie edukacji muzycznej

Lider WDN
Nauczyciele

Rok szkolny

1. Systematyczne prowadzenie zabaw twórczych, podejmowanie
różnorodnych form działania (indywidualnych i z całą grupą)
z wykorzystaniem dramy, pedagogiki zabawy i innych

Nauczyciele

Rok szkolny

2. Motywowanie dzieci do samodzielnego poszukiwania atrakcyjnych
form aktywnego spędzania czasu w atrakcyjny sposób przy
jednoczesnym wdrażaniu do poszanowania mienia przedszkola
(sprzętów, zabawek)

Nauczyciele

Rok szkolny

 Międzynarodowy Dzień Tańca,
 Święto Polskiej Muzyki – Raz na ludowo
11. Zwiedzanie kulis Teatru Wielkiego Opery Narodowej – oglądanie
pomieszczeń, rozmowy z pracownikami
12. „Chwila z muzyką” – wykorzystywanie utworów muzycznych
i opowieści muzycznych podczas odpoczynku i relaksacji
14. „Jaka to melodia?” – quiz muzyczny (rozpoznawanie znanych
utworów, instrumentów, kompozytorów)

8. Rozwijanie
kreatywności
dziecka,
inspirowanie
dzieci do
poszukiwania
nowych form

styczeń
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zabawy

3. Twórcza organizacja przestrzeni – stworzenie dzieciom warunków
do rozwoju kreatywności, zapewnienie ciekawych pomocy,
rekwizytów, przedmiotów codziennego użytku

Nauczyciele

Rok szkolny

4. Zgromadzenie materiałów niezbędnych podczas „Tygodnia bez
zabawek” np.: kartony i opakowania, kartonowe rurki, rolki pop
papierze toaletowym i ręcznikach papierowych, tkaniny, plastikowe
butelki różnych rozmiarów, kartki z bloków rysunkowych i kartki
techniczne, duże arkusze szarego papieru, nakrętki, korki od butelek,
taśmy klejące, kleje, nożyczki, guziki, folie, ołówki, kredki, mazaki,
farby, zszywacze, zszywki, masa solna, plastelina, folia bąbelkowa...
itp.

Nauczyciele

Rok szkolny

5. Przygotowanie pomieszczeń (sal dydaktycznych) do „Tygodnia bez
zabawek” – sprzątnięcie i spakowanie zabawek we współpracy
z dziećmi

Nauczyciele

Piątek poprzedzający
akcję

6. Proponowane działania w „Tygodniu bez zabawek” wspólne dla
wszystkich grup:
 Dzień z książką,
 Dzień zabaw z muzyką,
 Dzień zabaw integracyjnych i twórczych (bez jakichkolwiek
pomocy dydaktycznych)
 Dzień na sportowo,
 Zabawa w teatr (kukiełki i rekwizyty wykonane z materiałów
odpadowych),
 Tworzymy instrumenty (z materiałów odpadowych)
 Budujemy makietę (miasto, ZOO itp.),
 Tworzymy gry planszowe (przy niewielkiej ingerencji
nauczyciela) - zaprojektowanie planszy, pionków, kostki do gry
i samodzielne opracowanie zasad,
 Wspólne rysowanie (wielkie arkusze szarego papieru)

Nauczyciele

Dwa razy w roku
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7. Organizacja wystawy „Bardzo sprytne rączki mam, więc zabawkę
zrobię sam”/ „Zabawka ze skrawka” we współpracy z rodzicami
(wykorzystanie materiałów odpadowych, surowców wtórnych)

D.K.

maj

Obszar II: Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka
Cel

Osoba
odpowiedzialna

Termin realizacji

Nauczyciele
dzieci
3, 4 i 5-letnich

październik, styczeń,
czerwiec

Nauczyciele,
Nauczyciele
specjaliści

Rok szkolny

Nauczyciele
dzieci 6-letnich

październik
marzec

Nauczyciele

Rok szkolny

4. Opracowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania
rozwoju dla wybranych dzieci

Nauczyciele
dzieci 6-letnich

Do 30 listopada 2018

5. Prowadzenie indywidualnych zajęć z dziećmi wymagającymi pomocy
psychologiczno – pedagogicznej w oparciu o stworzone indywidulne
plany rozwoju dziecka oraz w toku bieżącej pracy

Nauczyciele
dzieci 6-letnich

Rok szkolny

6. Przygotowanie informacji o gotowości szkolnej i przekazanie jej
rodzicom

Nauczyciele
dzieci 6-letnich

Do 30 kwietnia 2019

Nauczyciele

Rok szkolny

Zadanie/sposób realizacji

1. Doskonalenie
1. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych w oparciu o przyjęte wzory
systemu
dokumentacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej, diagnozowanie
wspierania
potrzeb rozwojowych, rozpoznawanie trudności i uzdolnień dzieci
rozwoju
każdego dziecka 2. Organizowanie zajęć wspomagających rozwój dzieci w ramach pomocy
psychologiczno – pedagogicznej
i udzielania
pomocy
psychologiczno 3. Przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej i ustalenie listy dzieci do
wspomagania i korygowania rozwoju
pedagogicznej
4. Realizacja zasady indywidualizacji podczas zajęć dydaktycznych

7. Organizowanie w miarę potrzeb spotkań z rodzicami (z inicjatywy
nauczycieli bądź rodziców) mających na celu omówienie sukcesów
i trudności dziecka, ustalenie jednolitych działań
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2. Rozwijanie
1. Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci:
indywidualnych
 plastyczne,
zainteresowań
 taneczne,
i uzdolnień
 wokalne,
dzieci
 teatralne,
 sportowe,
 matematyczne,
 językowe,
 inne (wg potrzeb)
2. Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach, przeglądach oraz
imprezach sportowych
3. Doradztwo
1. Poznanie siebie – budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby,
zawodowe
określanie swoich mocnych i słabych stron, pasji i uzdolnień oraz ich
(realizowane
skutków dla dziecka oraz jego otoczenia
podczas zajęć
edukacyjnych
2. Zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami np. nauczyciel, lekarz,
zgodnie z
policjant, strażak, sprzedawca, kucharz, pilot, fryzjer; pobudzanie
przyjętymi
programami
i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień
wychowania
przedszkolnego)
3. Świat zawodów i rynek pracy – odgrywanie różnych ról zawodowych
w zabawie zorganizowanej i swobodnej, poznanie nazw różnych profesji,
identyfikacja obowiązków i czynności zawodowych wykonywanych
przez ich przedstawicieli, podejmowanie prób bezpiecznego,
prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem posługiwania się
różnorodnymi sprzętami i narzędziami
4. Rynek edukacyjny i nauka przez całe życie – poznanie kolejnych etapów
edukacji, uświadomienie dzieciom ich preferencji poznawczych
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Nauczyciele,
Nauczyciel
rytmiki

Rok szkolny

N-le dzieci
4, 5 i 6-letnich
N-l rytmiki

Rok szkolny

Nauczyciele

Rok szkolny

Nauczyciele

Rok szkolny

Nauczyciele

Rok szkolny

Nauczyciele
dzieci

Rok szkolny

(zainteresowań i uzdolnień) oraz próby rozpoznania stylów uczenia się
5. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie wstępnych decyzji
edukacyjno – zawodowych – rozmowy dotyczące zamierzeń
zawodowych, planowanie działań zmierzających do osiągnięcia celu,
dzielenie się swoimi przemyśleniami na forum grupy

5 i 6-letnich

Nauczyciele

Rok szkolny

Obszar III: Funkcjonowanie przedszkola w środowisku
Cel
1. Organizacja
wydarzeń
przedszkolnych
i środowiskowy
ch we
współpracy
z rodzicami
i partnerami
zewnętrznymi

Zadanie/sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

A.W., A.M., D.K.

20 września 2018

Nauczyciele dzieci 3-letnich

październik

Dyrektor

październik

K.K,. E.Sz.
Nauczyciel rytmiki

marzec

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Nauczyciele

20 listopada

Dzień Pluszowego Misia

Nauczyciele

23 listopada

Dyrektor, Nauczyciele

grudzień

Nauczyciele

grudzień

Nauczyciel rytmiki

styczeń

Dyrektor, Nauczyciele

styczeń/ luty

Nauczyciele

styczeń

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
Pasowanie na przedszkolaka
Koncert z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości
Przedszkolny Przegląd Wokalno - Taneczny
„Warszawa w piosence i tańcu”

Spotkanie z Mikołajem
Świąteczne spotkania przy choince
Przedszkolny Koncert Kolęd i Pastorałek
Bal karnawałowy
Święto Babci i Dziadka – występy recytatorskie, muzyczne,
wokalne i taneczne
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Przegląd recytatorski

Dyrektor, Nauczyciele

kwiecień

Nauczyciele

maj

Dzień Dziecka – występy uzdolnionych muzycznie i
tanecznie rodziców, wspólna zabawa przy muzyce, „Jaka to
melodia?” – quiz muzyczny (rozpoznawanie znanych
utworów, instrumentów, kompozytorów)

Dyrektor
Nauczyciele
Rada Rodziców

czerwiec

Pożegnanie starszaków – występy recytatorskie, muzyczne,
wokalne i taneczne

Dyrektor, RR
Nauczyciele dzieci 6-letnich

czerwiec

Festyn rodzinny pod hasłem „Śpiewamy, tańczymy i dobrze
się bawimy”

Dyrektor
Nauczyciele
Rada Rodziców

czerwiec

1. Zbieranie ofert dotyczących zewnętrznych konkursów
i przeglądów, przekazywanie informacji nauczycielom

Zespół ds. promocji

Rok szkolny

2. Informacja o przedszkolu na stronie internetowej, w
prasie lokalnej i na portalach internetowych:
 oferta,
 sukcesy,
 ważne wydarzenia,
 artykuły,
 kwartalnik „Na Puszczyka” - gazetka

Zespół ds. promocji

Rok szkolny

3. Prowadzenie tablicy informacyjnej dla nauczycieli i
personelu:
 ogłoszenia,
 nowości wydawnicze,
 zmiany w przepisach prawa oświatowego,
 inne

Dyrektor, Zespół ds. promocji,
Zespół ds. regulaminów
i
procedur

Rok szkolny

Święto Mamy i Taty - występy recytatorskie, muzyczne,
wokalne i taneczne

2. Promocja
przedszkola
i system obiegu
informacji
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3. Działania na
rzecz
środowiska
lokalnego
i społecznego

1. Udział w akcjach charytatywnych:
 Pomóżmy pomagać – zbiórka darów na rzecz
schroniska dla bezdomnych zwierząt,
 Kresy w potrzebie – Polacy Polakom – zbiórka
darów,
 Góra grosza
 Zaczytani – zbiórka książek,
 Nakrętki dla Karolinki,
 inne wg potrzeb

Nauczyciele

Rok szkolny
wg ustalonego
harmonogramu

2. Organizacja i prowadzenie XIV Przeglądu
Recytatorskiego dla dzieci z ursynowskich przedszkoli z
udziałem autora literatury dziecięcej, przygotowanie
oprawy muzyczno - wokalnej

Dyrektor, Nauczyciele
Na-l rytmiki

kwiecień

3. Dni otwarte dla dzieci i rodziców planujących
rozpoczęcie edukacji przedszkolnej

Dyrektor, Wicedyrektor
Nauczyciele

kwiecień

4. Udział w obchodach „Dni Ursynowa” – występy
wokalne i taneczne

Na-l rytmiki, Na-le dzieci
5 i 6-letnich

czerwiec

5. „Dzień Teatru w przedszkolu” – udział dzieci w
przeglądzie małych form teatralnych

Nauczyciele dzieci
5 i 6- letnich

styczeń

6. „Tańczę, bo lubię” – udział dzieci w przeglądzie
tanecznym

Na-l rytmiki, Na-le dzieci
5 i 6-letnich

październik

7. „Pamiętajmy o ogrodach” – udział w konkursie
ekologicznym

Nauczyciele

maj

8. Konkurs piosenki angielskiej

Nauczyciel j. angielskiego
Na-le dzieci 5 i 6-letnich

kwiecień

9. Konkurs wokalny „Piosenka z … w tle”

Na-l rytmiki, Na-le dzieci

kwiecień
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5 i 6-letnich
10. Igrzyska przedszkolaków

Nauczyciele dzieci
5 i 6-letnich

maj

11. XIX Mistrzostwa Przedszkolaków o Puchar Wielkiego
Ursynowskiego Misia

Na-le dzieci 5 i 6-letnich

maj

12. VI Turniej Piłki Nożnej Przedszkolaków Dzielnicy
Ursynów M. St. Warszawy

Na-le dzieci 5 i 6-letnich

czerwiec

Dyrektor
Nauczyciele

wrzesień

Nauczyciele

styczeń

Dyrektor

wrzesień

4. Wywieszanie na tablicach grupowych informacji o
zadaniach dydaktycznych i wychowawczych
realizowanych w przedszkolu

Nauczyciele

Rok szkolny

5. Przekazywanie rodzicom informacji o wynikach
obserwacji, o postępach dzieci oraz o wynikach

Nauczyciele

Rok szkolny

4. Współpraca
1. Zebrania z rodzicami – sprawy organizacyjne, wybór
z rodzicami,
rad oddziałowych.
podejmowanie
Zapoznanie rodziców ze Statutem i innymi
działań
dokumentami regulującymi pracę Przedszkola m.in.:
wspierających
procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z
rodzinę
przedszkola, procedury bezpieczeństwa pobytu dziecka
w wychowywan
w przedszkolu, plan współpracy z rodzicami, plan pracy
iu dzieci
Przedszkola oraz Koncepcja. Zapoznanie z podstawą
programową
2. Zebrania z rodzicami po zakończeniu I półrocza,
przedstawienie rodzicom informacji dotyczących
realizacji zadań wychowawczych i dydaktycznych
3. Spotkanie rad oddziałowych z dyrektorem.
Wybór prezydium Rady Rodziców
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diagnozy

5. Współpraca
z instytucjami
i innymi
podmiotami
środowiska

6. Porady, konsultacje specjalistów dla rodziców i
nauczycieli

Logopeda, Nauczyciele

Wg harmonogramu

7. Wspieranie rodziców w wychowywaniu dzieci –
przygotowywanie materiałów dla rodziców

Nauczyciele

Rok szkolny

8. Pomoc rodziców w organizowaniu imprez, uroczystości.
Włączanie rodziców do udziału w konkursach
organizowanych dla dzieci i rodziców

Nauczyciele

Rok szkolny

9. Organizowanie w grupach zajęć otwartych i
integracyjnych z udziałem rodziców – prezentacja
wykorzystywanych przez nauczycieli metod i form
pracy z dziećmi np.: „Zabawy taneczne z rodzicami”,
„Malujemy muzykę”

Nauczyciele

Wg harmonogramu

10. Dokumentowanie współpracy z rodzicami:
 plan współpracy,
 protokoły z zebrań,
 listy obecności na zebraniach,
 ewidencja rozmów z rodzicami,
 zgody rodziców, upoważnienia

Nauczyciele

Rok szkolny

1. Nawiązanie współpracy ze Szkołą Podstawową nr 81

Nauczyciele dzieci 6 -letnich

wrzesień

2. Współpraca z biblioteką, udział dzieci w warsztatach
bibliotecznych

Nauczyciele

Wg harmonogramu
zajęć bibliotecznych

3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną

Nauczyciele

Rok szkolny

4. Współpraca ze Żłobkiem nr 1 – zapraszanie dzieci na
imprezy i uroczystości przedszkolne, teatrzyki, wspólne

Nauczyciele

Rok szkolny
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zajęcia i zabawy
5. Współpraca z Dziennym Domem Opieki Społecznej:
- Jasełka dla seniorów,
- Kolędy i pastorałki – zaproszenie seniorów do przedszkola
na wspólne kolędowanie
6. Współpraca z ursynowskimi przedszkolami – integracja
środowiska przedszkolnego, wspólne prowadzenie akcji
charytatywnych, udział w przedstawieniach teatralnych,
konkursach, przeglądach
6.

Współpraca ze
szkołą
podstawową

Na-l rytmiki, Na-le dzieci
5 i 6 – letnich
Nauczyciele

Grudzień
Styczeń

Nauczyciele

Rok szkolny

1. Nawiązanie współpracy ze szkołą podstawową.
Nawiązanie kontaktu z dyrektorem szkoły i nauczycielkami
klas I - III

wrzesień

2. Poznanie drogi do szkoły, oglądanie budynku szkoły i
jego otoczenia z zewnątrz. Zapoznanie dzieci
przedszkolnych ze starszymi kolegami z młodszych klas
szkoły podstawowej. Zapoznanie z nauczycielkami ze
szkoły
3. Zwiedzanie budynku szkoły wewnątrz (sale lekcyjne,
świetlica, szatnia, sala gimnastyczna, stołówka)

październik

Nauczyciele dzieci
6 - letnich

listopad

4. Wizyta w bibliotece szkolnej

Wg harmonogramu

5. Warsztaty plastyczne dla przedszkolaków (organizowane
przez nauczycielki i dzieci ze świetlicy szkolnej)

grudzień – styczeń

6. Udział przedszkolaków w lekcji w klasie I. Zapoznanie
dzieci przedszkolnych ze starszymi kolegami z młodszych
klas szkoły podstawowej

marzec – kwiecień
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7. Zapraszanie uczniów szkoły na uroczystości i imprezy
przedszkolne

Rok szkolny

8. Podsumowanie współpracy – spotkanie z rodzicami,
dziećmi 6 – letnimi oraz nauczycielami

czerwiec

Obszar IV: Organizacja i zarządzanie przedszkolem
1. Zespoły
zadaniowe

Cel

Zespół

Skład zespołu

1. Zespół ds. profilaktyki, opieki i wychowania

Koordynator: A.R., członkowie: A.W., K.P., N.Sz.

2. Zespół ds. programowych i edukacji

Koordynator: I. Ż ., członkowie: E.Sz., A. S., I. W.

3. Zespół ds. ewaluacji

Koordynator: E.Ś., członkowie: D. K., M.M., I.W., A.S.

4. Zespół ds. promocji

Koordynator: M.M., członkowie: K.K., A.M., M.M., Z.B.

5. Zespół ds. procedur i regulaminów

Koordynator: E.O., członkowie: D.K., A.M., A.W

6. Zespół ds. pomocy psychologiczno pedagogicznej

Koordynator: A.M., członkowie: K.K, E.Sz.

Zadanie/ sposób realizacji

2. Funkcjonowanie 1. Powołanie zespołów. Ustalenie zadań
systemu pracy
zespołowej
2. Współpraca między zespołami
w przedszkolu
3. Przekazywanie informacji o realizacji zadań
przez zespoły
3. Doskonalenie
1. Ustalenie wykazu dokumentacji pracy
systemu
nauczyciela
i sposobu jej
dokumentowani
prowadzenia
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Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Dyrektor

Rok szkolny
wg potrzeb

Koordynatorzy, Nauczyciele

Rok szkolny wg potrzeb

Koordynatorzy

po I i II półroczu

Dyrektor
Nauczyciele

sierpień

a pracy
przedszkola

4. Aktualizacja
prawa
wewnętrznego

2. Ustalenie sposobu i narzędzi prowadzenia
obserwacji pedagogicznych oraz diagnozy

Nauczyciele

sierpień

3. Sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady
Pedagogicznej

A.R., N.Sz.

Rok szkolny

Zespół ds. procedur i regulaminów

Wg potrzeb
sierpień

1. Opracowywanie procedur i regulaminów
stosownie do zmieniających się przepisów
prawa oraz bieżących potrzeb placówki m.in.:
 regulamin określający wskaźniki oceny
pracy nauczycieli,
 procedura organizowania i
dokumentowania wycieczek
przedszkolnych

5. Przydział zadań dodatkowych oraz zajęć dodatkowych z dziećmi:
Zadanie/ sposób realizacji

Lp.

Osoba odpowiedzialna

1.

Aktualizacja strony internetowej przedszkola

D. K., A.S., K.K., Z.B

2.

Galeria zdjęć na stronie internetowej, fotografowanie uroczystości
przedszkolnych

D. K., A.S., K.P., I.W., A.W.

3.

Kwartalnik przedszkolny „Na Puszczyka”

K.K., A.M., A.R

4.

Kronika przedszkolna

E.Ś., N.Sz., I.W.

5.

Biblioteka

I.Ż., K.P.

6.

Pomoce dydaktyczne, środki audiowizualne, sprzęt gimnastyczny

E.Ś., M.M.
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7.

Drzewko podziękowań

E.O., A.R.

8.

Szatnia – dekoracje, ogłoszenia

I.Ż., A.M., M.M.

9.

Uroczystości przedszkolne – dekoracje
1. Pasowanie na przedszkolaka

A.W., E.O., A.M.

2. Spotkanie z Mikołajem

E.Sz., I.Ż

3. Bal karnawałowy

E.Ś., A.S.

4. Dzień Babci i Dziadka

A.R., K.P.

5. Dzień Mamy i Taty

I.W., D.K.

6. Dzień Dziecka

N.Sz., M.

7.Pożegnanie przedszkola

I.W, DK., I.Ż

10.

Protokolant

A.R., N.Sz.

11.

Społeczny Inspektor Pracy

E.Ś.

12.

Lider WDN

Z.B.

13.

Koordynator Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej

E.Ś.

Zadanie/ sposób realizacji

Lp.

Osoba odpowiedzialna

1.

Rytmika

L.A.

2.

Zajęcia plastyczne

Nauczyciele dzieci 4,5 i 6 - letnich
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3.

Zajęcia teatralne

Nauczyciele dzieci 5 i 6 – letnich

4.

Terapia logopedyczna

K.K.

6. Harmonogram zebrań Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2018/2019
Lp.

Rodzaj rady
pedagogicznej

Tematyka (propozycje porządku zebrania)

Termin
realizacji

Przestawienie nowych zarządzeń władz oświatowych i dzielnicowych
Zatwierdzenie rocznego planu pracy na rok szkolny 2018/2019
Organizacja pracy w nowym roku szkolnym
Zaopiniowanie tygodniowego rozkładu zajęć
Przydział czynności dodatkowych wykonywanych w ramach wynagrodzenia
Zapoznanie z regulaminem określającym wskaźniki oceny pracy nauczycieli
Przegląd pomieszczeń i ogrodu przedszkolnego – stopień przygotowania do rozpoczęcia roku
szkolnego

sierpień

Przedstawienie i przyjęcie do realizacji planu nadzoru pedagogicznego
Przypomnienie treści regulaminu rady pedagogicznej
Aktualizacja i przypomnienie procedury awansu zawodowego nauczyciela
Przypomnienie i omówienie przepisów prawa dotyczących obowiązującej dokumentacji pracy
nauczyciela i prawidłowego sposobu jej prowadzenia
 Ustalenie organizacji WDN

wrzesień

1.

Rada
organizacyjna









2.

Rada
organizacyjna






3.

Rada

Szkolenie Rady Pedagogicznej – temat szkolenia „Zmiany w prawie oświatowym –
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październik

szkoleniowa

dokumentowanie pracy nauczyciela, awans zawodowy”

4.

Rada
szkoleniowa

Szkolenie Rady Pedagogicznej – temat szkolenia „Jesienno – zimowe zabawy z muzyką”
(warsztaty – instruktor zewnętrzny)

listopad

5.

Rada
organizacyjno szkoleniowa

Przedstawienie do zaopiniowania założeń planu finansowego Przedszkola na kolejny rok
budżetowy
Szkolenie Rady Pedagogicznej – temat szkolenia „Stosowanie różnorodnych metod i form pracy
z dziećmi przybliżających im zagadnienia z zakresu wychowania muzycznego”

grudzień
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 Informacje dyrektora o nadzorze pedagogicznym sprawowanym w pierwszym półroczu
 Wypracowanie wniosków i kierunków działań do pracy na drugie półrocze bieżącego roku
szkolnego
 Przedstawienie wyników pracy indywidualnej, wspierającej rozwój prowadzonej w
pierwszym półroczu przez nauczycieli – zajęcia wyrównawcze, zajęcia z dzieckiem zdolnym
 Omówienie wyników dokonanych obserwacji rozwoju dziecka
 Przedstawienie raportu zespołu ewaluacyjnego za pierwsze półrocze działalności
wychowawczo – dydaktycznej w przedszkolu

6.

Rada
podsumowująca

7.

Rada
szkoleniowa

Kompetencje kluczowe w przedszkolu

8.

Rada
analityczna

Omówienie informacji o gotowości szkolnej dzieci

9.

Rada
podsumowująca

styczeń

luty

Sprawozdanie z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego dyrektora
Podsumowanie rocznej pracy Przedszkola, wnioski na kolejny rok szkolny
Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok szkolny
Wydanie opinii o programach wychowania przedszkolnego realizowanych w bieżącym roku
szkolnym – ewaluacja
 Wnioski o dopuszczenie do użytku programów wychowania przedszkolnego na nowy rok
szkolny





Przyjęto Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 30 sierpnia 2018 roku.
Uzgodniono z rodzicami podczas zebrań grupowych we wrześniu 2018 roku.
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kwiecień
czerwiec

