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RZYMSKOKATOLICKIEJ PARAFII 
PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA

 W KROTOSZYNIE

na rok szkolny  2020-2021



PODSTAWY PRAWNE  

 Statut Przedszkola

 Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2019/20

 Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa ustalone na rok 2020/21

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910) ze zm.
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327) ze zm.
 Rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2017 r.  w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz. U. z

2017 r., poz. 1658 ze zm.)
 Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1611 ze zm.)
 Rozporządzenie MEN z dnia z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej

wychowania przedszkolnego (...)  (Dz. U. z 2017 r. poz. 356 ze zm.)
 Rozporządzenie  MENiS  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  MEN  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 MEN 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)

 Rozporządzenie MEN 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 MEN z dnia 28 lutego  2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji
publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r., poz. 502  ze zm.)

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

KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA NA ROK 2020/21

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym
uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, 
innowacyjności i kreatywności uczniów.  
2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia 
osób dorosłych. 
3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego
wszystkim uczniom  z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i  
edukacyjnych. 
4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod 
kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. 
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5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i 
respektowanie norm społecznych.

WNIOSKI I REKOMENDACJE  DYREKTORA 
ze sprawowanego nadzoru w roku szkolnym 2019/20:

WNIOSKI:

1. Nauczyciele tworzą dzieciom dobre warunki organizacyjne i rzeczowe do aktywności 
podczas zajęć i zabaw dowolnych.

2. Podczas zabaw dydaktycznych dzieci są aktywizowane poprzez odpowiednią 
organizację zajęć, stosowane środki dydaktyczne oraz metody i techniki aktywizujące.

3. Dzieci są wdrażane do samodzielności, jednak brak zapisów w dzienniku 
potwierdzających   planowe sytuacje uczące umiejętności samoobsługowych.

4. Przedszkole tworzy dobre warunki materialne do realizacji przyjętych programów i 
nauczyciele wykorzystują środki w codziennej pracy.
 

5. Przedszkole planowo prowadzi edukację do wartości oraz kształtuje postawy 
patriotyczne, uzyskuje dobre efekty w tym zakresie. 

6. Przedszkole wspiera rozwój samodzielności i kreatywności dzieci, jednak zaleca się 
zwiększenie  ilości zabaw z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego przy szerokim 
udziale dzieci,   - w szerszym stopniu stosowanie  metod wzmacniające aktywność 
dzieci dla wykorzystania ich potencjału twórczego i doskonalenia samodzielność.

7. Dzienniki  pomocy psychologiczno-pedagogicznej są prowadzone poprawnie. 

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w formach przez specjalistów oraz w 
toku bieżącej pracy przez nauczycieli grup jest udzielana poprawnie. Działania 
nauczycieli grup poprzedziły obserwacje pedagogiczne, sformułowano wnioski do 
indywidualizacji.  Jest jednak potrzeba większej aktywności rodziców przy współpracy 
w ramach pomocy pp.
                                                                                                                   

9. Nauczyciele stosują zalecane warunki realizacji podstawy programowej, w tym  
systematycznie wychodzą z dz.  na spacer i do ogrodu, we wszystkich grupach 
przeprowadzono obserwacje pedagogiczne, mało jest jednak sformułowanych  
wniosków do indywidualizacji. Wymagana jest również dalsza praca nad planowaniem 
zabaw zorganizowanych z uwzględnieniem możliwości dzieci oraz   - w szerszym 
stopniu stosowanie  metod wzmacniających aktywność dzieci dla wykorzystania ich 
potencjału twórczego i doskonalenia samodzielności.                       
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10. Wspomaganie nauczycieli przebiegło zgodnie z planem, w tym przy udziale 
edukatorów zewnętrznych. W dalszym ciągu jest  potrzeba doskonalenia kompetencji i 
kwalifikacji zawodowych nauczycieli w takim stopniu, aby każdy nauczyciel mógł 
samodzielnie realizować podstawę programową  w zakresie nauczania języka obcego,

11. Praca z rodzicami przebiega prawidłowo,  jednak należy   dokładniej dokumentować 
współpracę z rodzicami   oraz zwiększyć częstotliwość kontaktów z rodzicami z 
uwzględnieniem rozmów na temat uzdolnień   i zainteresowań dzieci, wprowadzenie 
rodzica jako czynnego obserwatora na zajęciach dodatkowych.

              

REKOMENDACJE:

1. Zorganizować dalszą praca nad planowaniem zabaw zorganizowanych z uwzględnieniem
możliwości dzieci,   zwiększyć  ilość zabaw z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego 
przy szerokim udziale dzieci,    w szerszym stopniu stosować  metod wzmacniające 
aktywność dzieci dla wykorzystania ich potencjału twórczego i doskonalenia 
samodzielność.

2. Dążyć do doskonalenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli w takim 
stopniu, aby każdy nauczyciel mógł samodzielnie realizować podstawę programową  w 
zakresie nauczania języka obcego.

3. Dokładniej dokumentować współpracę z rodzicami.

4. Zwiększyć częstotliwość kontaktów z rodzicami z uwzględnieniem rozmów na temat 
uzdolnień  i zainteresowań dzieci, wprowadzenie rodzica jako czynnego obserwatora na 
zajęciach dodatkowych.

5.  Udoskonalić sposób formułowania wniosków do pracy z grupą – powinny być konkretne
i wynikające z przeprowadzonej analizy.

6. Przekazywać dyrektorowi informacje na temat ustalonych wniosków do indywidualizacji 
oddziaływań oraz sposobu wspierania dzieci w toku bieżącej pracy – co roku po 
obserwacjach wstępnych.
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PROCESY  WSPOMAGANIA  ROZWOJU  I  EDUKACJI

Cel/źródło planowania Zadanie/sposób realizacji
Osoba

odpowiedzialna
Termin realizacji

Tworzenie warunków do
realizacji podstawy

programowej
(ustawa prawo oświatowe,
ustawa o systemie oświaty)

Ustalenie przedszkolnego zestawu programów na rok 2019/20 
zaopiniowanie przez RP

dyrektor do 1.09.2020

Ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej – dla 
dzieci młodszych i starszych -  różnorodne formy aktywności

dyrektor do 1.09.2020

Ustalenie obowiązującej dokumentacji nauczycieli i sposobu jej 
prowadzenia

dyrektor do 1.09.2020

Organizacja przestrzeni edukacyjnej w salach z uwzględnieniem zaleceń 
do realizacji podstawy programowej, m.in. kąciki zainteresowań

nauczyciele grup do 1.09.2020

Wystawy tematyczne – akcesoria lub/i  książki, albumy
nauczyciele grup do każdego

Działania profilaktyczno-
wychowawcze

(zadania przedszkola –
podstawa programowa,

kierunek polityki oświatowej
państwa)

Wprowadzenie, objaśnienie dzieciom istoty wartości w tematach 
kompleksowych/projektach:

 Przyjaźń, koleżeństwo
 Rodzina
 Szacunek
 Prawda, uczciwość
 Odpowiedzialność
 Akceptacja, tolerancja
 Dobro, piękno w zachowaniu człowieka
 Inne wg ustaleń z rodzicami

Przygotowanie formy graficznej kodeksu przedszkolaka w salach - 
ustalenie z dziećmi norm zachowania wynikających z poznawanych 
wartości, uzupełnianie w ciągu roku szkolnego.
Uzgodnienie z rodzicami:

 systemu wartości wprowadzanych w przedszkolu
 metod pracy wychowawczej i systemu motywacyjnego( w tym 

ewentualnych nagród i kar jako konsekwencji niewłaściwego 
zachowania)

wychowawcy wrzesień

Rozwijanie inteligencji emocjonalnej poprzez:
1. Zabawy i aktywności dotyczące świadomości emocji,  przyczyn 

powstawania emocji, zachowania wywołującego emocjami.
2. Budowanie poczucia wartości dz. poprzez wzmocnienia, 

dostrzegania mocnych stron oraz akceptację indywidualności 
każdego dziecka.

3. Wskazanie sposobów radzenia sobie z emocjami.
4. Bajki relaksacyjne.

nauczyciele cały rok szkolny

5



Działania profilaktyczno-
wychowawcze

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 – oswajanie z przegrywaniem.
6. Pełnienie ról- wprowadzenie dyżurów: okolicznościowych, 

jednodniowych, tygodniowych.

Promocja zdrowego stylu życia – aktywność ruchowa (zdrowie jako 
wartość):

1. Ćwiczenia poranne
2. Zestaw zabaw ruchowych
3. Zestawy ćwiczeń gimnastycznych podczas zajęć dydaktycznych
4. Pobyt w ogrodzie lub spacer
5. Zabawy ruchowe w ciągu dnia

nauczyciele  grup
nauczyciele 2,5-3l
nauczyciele 4-6 l
nauczyciele grup
nauczyciele grup

codziennie
min. 2x w tyg.
min. 2x w tyg..

codziennie
min. 2 dziennie

Promocja zdrowego stylu życia – zdrowe żywienie (zdrowie jako 
wartość):

1. Poznanie zasad racjonalnego żywienia w temacie kompleksowym
2. Warsztaty zdrowego żywienia z rodzicami
3. Samodzielne komponowanie kanapek
4. Robienie surówek, suszenie owoców itp.,
5. Hodowla i wykorzystanie ziół

W ciągu roku

Promocja zdrowego stylu życia - ochrona środowiska  (przyroda jako 
wartość):

1. Poznanie podstawowych zasad gospodarowania odpadami – temat
kompleksowy, zakup profesjonalnych koszy do segregacji.

2. Wyposażenie przedszkola w stojaki na rowery.
3. Udział w akcjach na rzecz przyrody:

 sprzątanie świata
 zbiórka karmy dla schroniska dla zwierząt
 zbiórka baterii
 zbiórka nakrętek

4. Konkurs na temat wiedzy o ochronie zdrowia  „Dbamy o zdrowie”

      nauczyciele

R. Ziembińska

w ciągu roku

maj 2021

Kultura zachowań
1. Zachowanie przy stole
2. Powitanie, pożegnanie, formy grzecznościowe
3. Bezpieczne korzystanie ze sztućcy

      nauczyciele w ciągu roku
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Bezpieczeństwo:

1. Higiena i bezpieczeństwo epidemiologiczne (temat 
kompleksowy):                                                                                  
- tworzenie nawyku poprawnego mycia rąk,                                     
- tworzenie nawyku poprawnego mycia zębów,                               
- poznanie 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,                               
-  wskazanie zasadności szczepień ochronnych.

Poznanie instytucji służby zdrowia w temacie kompleksowym:
 Przychodnia
 Szpital
 Pogotowie ratunkowe.

2. Spotkanie dzieci z ratownikiem medycznym oraz zajęcia 
praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy

3. Próbna ewakuacja

nauczyciele

Łukasz Rabenda

w ciągu roku

październik

Wspieranie rozwoju mowy komunikatywnej:

1. Zabawy wspierające poprawność artykulacyjną – słuchowe, 
oddechowe, dźwiękonaśladowcze - dokumentowanie

2. Realizacja ćwiczeń ortofonicznych jako zajęcia dydaktycznego

3. Realizacja ćwiczeń i zabaw gramatycznych w zajęciach i innych 
sytuacjach - dokumentowanie

4. Układanie opowiadań przez dzieci  do kolekcji obrazków i 
historyjek obrazkowych

5. Przygotowanie i nauka czytania Metodą Odimienną I. Majchrzak
6. Przygotowanie do nauki pisania, m.in.:

 Działania plastyczne i konstrukcyjne – różne techniki
 Ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej
 Orientacja w schemacie ciała i przestrzeni
 Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej
 Orientacja na kartce i czytanie liniatury
 Kreślenie szlaczków i znaków literopodobnych
 Próby kreślenia liter
 Poprawny chwyt przyborów pisarskich

Wszyscy N

nauczyciele 5,6 l

nauczyciele  grup

n-le 4-6 l

n – le  4-6 l

nauczyciele grup

Kilka razy w

min. 1 raz w
tygodniu

min. 2 razy 
w tygodniu

min raz w 
tygodniu

codziennie

codziennie
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Doskonalenie procesów
wspomagania rozwoju

i edukacji
w zakresie kształtowania
kompetencji kluczowych

(zalecenie Parlamentu
europejskiego, kierunki

polityki oświatowej państwa)

Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – 
techniczne:

1. Realizacja zajęć dydaktycznych rozwijających kompetencje 
matematyczne  w oparciu o program wychowania przedszkolnego 
wg. kolejności z programu – min. 1 zajęcie dydaktyczne w 
tygodniu

2. Wprowadzenie kodów matematycznych do oznaczania cech figur 
geometrycznych i guzików

3. Realizacja projektów edukacyjnych z wykorzystaniem  
doświadczeń i zabaw badawczych:

 Pogoda
 Woda
 Powietrze – to co fruwa i co lata
 Światło i kolor
 ……

4. Gromadzenie  w kąciku książki albumów o tematyce 
rozbudzającej zainteresowania naukowo-techniczne

5. Organizacja w sali kącika badawczego i doświadczenia różnymi 
zmysłami.

6. Stworzenie stacji badawczej w ogrodzie- m. in. obserwacje 
pogody, proste doświadczenia

nauczyciele

dyrektor,
nauczyciele

W ciągu roku

W ciągu roku

Kompetencje informatyczne:

1. Nauka kodowania  i wykorzystanie umiejętności podczas zabaw i 
zajęć dydaktycznych

2. Wykorzystanie tablicy multimedialnej podczas zajęć z dz.

nauczyciele W ciągu roku

Rozwijanie umiejętności uczenia się:

1. Włączenie do ramowego rozkładu dnia pozycji - „Krąg zmysłów ”
(15 minut) i codzienna realizacja – zabawy rozwijające 
postrzeganie zmysłowe i procesy poznawcze - pamięć, myślenie, 
mowa, uwaga

2. Wdrożenie metod aktywizujących:

 Mapa pojęciowa
 Burza mózgów
 Gwiazda skojarzeń, łańcuch skojarzeń
 Piramida priorytetów
 Za i przeciw
 Drzewko decyzyjne
 inne

nauczyciele W ciągu roku

Inicjatywność i przedsiębiorczość:

1. Rozwijanie samodzielności w samoobsłudze – jedzenie, ubieranie,
cz. higieniczne

2. Stacje zadaniowe jako metoda podsumowująca temat – dziecko 

Nauczyciele

n-le 5, 6 l

Codziennie

podsumowa
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musi podczas zajęć wykonać  wszystkie zadania (na każdym 
stoliku inne zadanie) i zaznaczyć na planszy ich wykonanie)

3. Wdrożenie  „Tablicy sprawności” – dz. zaznaczają nabycie 
umiejętności samoobsługowych i samodzielności zaplanowanych 
przez N

4. Dzień bez zabawek – przygotowane materiały do samodzielnego 
podejmowania różnych aktywności i kreatywności przez dz.

5. Organizacja działań i zabaw twórczych

6. Nauka autoprezentacji

7. Wdrożenie metody zadaniowej

n-le 3,4 l

n-le 5,6  l

n-le  4- 6  l

n-le 6l

n-le 5,6l

Rok szkolny

Doradztwo zawodowe
(ustawa prawo oświatowe,
rozporządzenie w sprawie

doradztwa)

Poznanie zawodów  w toku realizacji tematów kompleksowych 
(projektów):

1. Dzieci młodsze – 3,4 l

 kucharz
 lekarz
 listonosz
 sprzedawca

2. Dzieci 5l:
 stomatolog
 krawiec
  kierowca
 fryzjer

3. Dzieci 6l:
 górnik
 rolnik
 piekarz
 fotograf…….

nauczyciele W ciągu roku

Poznanie zawodów rodziców dzieci uczęszczających do grup 
przedszkolnych – zaproszenie ich do przedszkola w charakterze 
ekspertów

nauczyciele W ciągu roku

Poznanie instytucji użyteczności społecznej oraz ludzi pracujących w tych
instytucjach poprzez tematy kompleksowe (projekty edukacyjne).

nauczyciele w ciągu roku
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Organizowanie zabaw tematycznych odpowiednio do poznawanych 
zawodów  i instytucji – gromadzenia akcesoriów we współpracy z 
instytucjami i rodzicami

nauczyciele W ciągu roku

Konkurs plastyczny „ Kim będę w przyszłości” N. Olejnik maj 2021

WSPOMAGANIE  INDYWIDUALNEGO  ROZWOJU  DZIECKA I POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

cel zadanie
Osoba

odpowiedzialna
Termin realizacji

Rozpoznawanie potrzeb i
możliwości wychowanków
oraz ich sytuacji społecznej

(wymaganie nr 5,
rozporządzenie pomoc pp)

Obserwacje pedagogiczne wstępne nauczyciele grup
do 15.10, do
20.12.- dzieci

3 letnie

Ustalenie wniosków do indywidualizacji i udzielania pomocy pp w toku 
bieżącej pracy - wpisanie ich do indywidualnych arkuszy obserwacji

nauczyciele grup
do 20.10

20.12.- dzieci
3 letnie

Przekazanie dyrektorowi wykazu dzieci objętych pomocą  pp w toku 
bieżącej pracy i indywidualizacją oddziaływań

nauczyciele grup
Do 30.10

10.01.- dzieci
3 letnie

Obserwacje końcowe - analiza ilościowo-jakościowa w odniesieniu do 
dziecka i grupy

nauczyciele grup

do 20.04- dzieci 5
i 6 letnie

do 20.05- dzieci 3
i 4 letnie

Analiza ilościowo-jakościowa w odniesieniu do dziecka i grupy 
(ewaluacja pracy z dzieckiem)

wychowawcy do 31.05.

Realizacja pomocy
psychologiczno-

pedagogicznej przez
nauczycieli i specjalistów

(wymaganie nr 5, rozporządzenie
pomoc pp i kształcenie

specjalne)

Zaplanowanie form pomocy pp dla dzieci – jako wynik obserwacji 
nauczycieli i przedszkolnych specjalistów

dyrektor wg potrzeb

Zaplanowanie form pomocy pp dla dzieci oraz zajęć korekcyjno- 
kompensacyjnych

dyrektor po analizie  opinii

Opracowanie przez wyznaczonego koordynatora przedszkolnego planu 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem zgłoszeń 
nauczycieli, specjalistów oraz opinii, orzeczeń

koordynator
pomocy pp
J. Blecha

5.11.19

Indywidualizacja oddziaływań podczas zajęć dydaktycznych i sytuacji 
edukacyjnych odpowiednio do potrzeb i możliwości dzieci

Nauczyciele
grup

Od momentu
stwierdzenia

indywidualnych
potrzeb i

możliwości

Wdrażanie opinii i orzeczeń skierowanych do nauczycieli nauczyciele na bieżąco
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Realizacja form pomocy p-p i zajęć dodatkowych – dokumentowanie w
odrębnych dziennikach. specjaliści

Od dnia powołania
zespołów p-p

Ocena  efektywności  realizowanych  form  pomocy  p-p  (zajęcia
korekcyjno-kompensacyjne, terapia logopedyczna, inne)

Specjaliści
prowadzący

zajęcia

po każdym
półroczu

Prowadzenie odrębnych teczek dla dzieci objętych formami pomocy p-p specjaliści

Od dnia objęcia
poszczególnych
dzieci pomocą

psychologiczno-
pedagogiczną

Analiza gotowości szkolnej
(rozporządzenie o drukach i

świadectwach, podstawa
programowa)

Analiza gotowości szkolnej
Nauczyciele

dzieci 6 l
Do 20.04.2021

Przygotowanie  informacji  o  gotowości  szkolnej  i  przekazanie  jej
rodzicom

Nauczyciele
dzieci 6 l i 5l wg

wniosków
do 30.04.2021

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM   LOKALNYM

Działania na rzecz środowiska
społecznego

(wymaganie nr 7)

Współpraca ze Szkołą Specjalną w Konarzewie
K.Ratajczyk,

S.Chrobot
w ciągu roku

Współpraca z Domem Seniora w Krotoszynie N.Olejnik

Współpraca z Centrum Edukacji Ekologicznej w Krotoszynie- 
Happening Ekologiczny

B.Misiarz w ciągu roku

Dzień Unii Europejskiej R.Ziembińska Maj 2021

Współpraca z rodzicami
i wspieranie rodziny  w
wychowywaniu dzieci

(wymaganie nr 6)

Opracowanie grupowych planów współpracy z rodzicami
Nauczyciele

grup
Do 13.09.2019

Zebrania z rodzicami /rozpoczynające rok/:
 prezentacja  podstawy programowej, informacja o 

realizowanych programach
 prezentacja ramowego rozkładu dnia
 zapoznanie rodziców z ich uprawnieniami - statut
 prezentacja planowanych działań wychowawczych 

wprowadzanych wartości 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
 zajęcia dodatkowe
 inne

Nauczyciele

grup

Do 8.09.2020
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Spotkanie  przedstawicieli  rodziców z dyrektorem dyrektor wg planu i potrzeb

Zajęcie otwarte dla rodziców
wychowawcy

grup
3 x w roku
szkolnym

Wywieszanie informacji dla rodziców o zadaniach realizowanych w 
przedszkolu

na bieżąco

Dzień Informacji dla rodziców - przekazanie informacji o wynikach 
obserwacji, o postępach dzieci

wychowawcy
grup

1x w tygodniu

Porady, konsultacje specjalistów dla rodziców i nauczycieli :               
- spotkanie z dietetykiem,                                                                       
- spotkanie z BHP-owcem w sprawie pierwszej pomocy……

wg planu
i potrzeb

Warsztaty na temat zdrowego odżywiania.                          
Zorganizowanie rodzinnej wycieczki rowerowej dla dzieci                  
z rodzicami.                                                                                            
Udział rodziców w zabawach „Tańczę z mamą, tańczę z tatą”.             
Poznanie zakładów pracy rodziców.
„Sport to zdrowie”-konkurs dla dzieci i ich rodziców na rymowankę z
tego tematu

dyrektor i
nauczyciele

wg planu
i potrzeb

maj 2020

Dokumentowanie współpracy z rodzicami:
 Plan współpracy
 Listy obecności na zebraniach (lub w dzienniku)
 Rejestr kontaktów z rodzicami
 Protokoły z zebrań
 Zgody rodziców
 Upoważnienia
 inne

wg planu

Współpraca z
instytucjami na rzecz

rozwoju wychowanków
(prawo oświatowe,
wymaganie nr 7)

Przekazanie informacji dyrektorom szkół o realizacji obowiązku 
przedszkolnego przez dz. 6 l

dyrektor 30.09

Nawiązanie bliższej współpracy ze Szkołą Podstawową:
 Wycieczka dz. 6 l do szkoły – poznanie budynku, udział w 

lekcji

R.Ziembińska

N.Olejnik

maj 2021

Realizacja projektu edukacyjnego Bajkowy Tydzień Przedszkolaków nauczyciele 14.09.- 18.09.20r.

Realizacja projektu edukacyjnego Happening Ekologiczny we 
współpracy z Centrum Edukacji Ekologicznej w Krotoszynie

do ustalenia

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną:
 badania dodatkowe oraz wspieranie dzieci o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych
 porady, konsultacje

wg potrzeb

 Udział w konkursach i wydarzeniach organizowanych przez inne 
przedszkola

cały rok

Wycieczki Wycieczka do Muzeum Piekarnictwa w Pleszewie wg  planu
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(statut, rozporządzenie w sprawie
krajoznawstwa i turystyki)

Wycieczka do  Zakładu Produkcji Bombek do Koźmina wg  planu

Wycieczka do KOM Milicz….. wg  planu

ORGANIZACJA  I  ZARZĄDZANIE  PRZEDSZKOLEM

cel zadanie Osoba odpowiedzialna Termin realizacji

Doskonalenie systemu pracy
zespołowej w przedszkolu

(wymaganie nr 1)

Powołanie zespołów zadaniowych dyrektor

Przekazanie informacji o realizacji zadań przez zespoły – pisemne 
złożenie informacji dyrektorowi

Koordynatorzy
zespołów

po II półroczu

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 1.09

Doposażenie przedszkola  o pomoce do obserwacji przyrody dyrektor w ciągu roku

Organizacja wydarzeń
przedszkolnych, tradycje

(statut)

Sprzątanie świata nauczyciele wrzesień 2020

Powitanie Jesieni M.Swora wrzesień 2020

Mikołajki dyrektor grudzień 2020

Wigilia w przedszkolu N.Olejnik grudzień 2020

Dzień z Babcią i Dziadkiem wychowawcy styczeń 2021

Powitanie Wiosny S.Chrobot marzec 2021

Wielkanocny poranek R.Ziembińska kwiecień 2021

Dzień Niepodległości S.Chrobot listopad 2020

Dzień Kobiet M.Swora marzec 2021

Pasowanie B. Misiarz październik

Dzień Nauczyciela K.Ratajczyk październik

Pożegnanie Przedszkola N.Olejnik
R.Ziembińska

czerwiec 2021
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PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI  DODATKOWYCH  ORAZ ZAJĘĆ DODATKOWYCH 
Z DZIEĆMI:

LP ZADANIE NAZWISKO I IMIĘ NAUCZYCIELA

1. aktualizacja stron internetowych, kontakty
 z prasą lokalną

Olejnik Natalia, Ratajczyk Katarzyna

2. biblioteka Swora Marta

3. kronika przedszkolna, Ziembińska Renata

4. sprzęt nagłośniający Chrobot Sylwia, Olejnik Natalia

5. zdjęcia  Misiarz Beata

6. gablota w kościele Chrobot Sylwia

7. szatnia - dekoracje, ogłoszenia Misiarz Beata

8. skarbnik przedszkola  Ratajczyk Katarzyna

9. protokoły Swora Marta

ZAJĘCIA DODATKOWE BEZPŁATNE I POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

1. religia Szul Elżbieta

2. rytmika Godorowska Małgorzata

3. terapia logopedyczna- terapia pedagogiczna Blecha Joanna

4. kółko sportowe Misiarz Beata, Olejnik Natalia

5. kółko matematyczne Ziembińska Renata, Ratajczyk Katarzyna

6. kółko naukowe  Ratajczyk Katarzyna

7. kółko plastyczne Swora Marta, Olejnik Natalia

8. kółko językowa Chrobot Sylwia

9. schola dziecięca Godorowska Małgorzata

10. kółko taneczne Godorowska Małgorzata

11. SUMO Konieczny
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ZESPOŁY ZADANIOWE NAUCZYCIELI 

LP ZESPÓŁ SKŁAD ZESPOŁU

1. ds. promocji Natalia Olejnik

2. ds. ewaluacji Pozostali nauczyciele

Przyjęto uchwałą  Rady Pedagogicznej nr  1/2020-2021 w dniu 27 sierpnia 2020r.

Małgorzata Śniecińska
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