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Podstawa prawna: 

 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977), 

 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 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 

poz. 1324 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów 

wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2012 r.poz.752). 

 

Plan opracowany został w oparciu o: 

 wnioski z nadzoru pedagogicznego  za rok szkolny 2015/2016 

 podstawowe kierunki polityki oświatowej paostwa w roku szkolnym 2016/2017, 

 oczekiwania rodziców wobec przedszkola, 

 treści zawarte w  koncepcji pracy Przedszkola w Biertowicach 

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

 treści podstawy programowej. 

 

 



 

Wnioski z nadzoru pedagogicznego  i ewaluacji wewnętrznej na rok szkolny 2016/2017: 

 1. Kontynuować zajęcia otwarte w Przedszkolu.  

 2. Wzbogacać ofertę spotkań z rodzicami. Należy zwiększyć liczbę spotkań o charakterze warsztatowym. Organizować poradnictwo specjalistów: 

pedagoga, psychologa, logopedy, pediatry ,aby wspomagać rodziców   w procesie wychowania i kształcenia dziecka 

 3.  Przeprowadzić „próbny alarm ewakuacyjny”. 

 4.  Kontynuować  akcję ,,Cała Polska czyta dzieciom”. 

 5. Poznawać uzdolnienia dzieci i prezentować je na uroczystościach. 

 6.W dalszym ciągu  współpracować ze szkołą w celu umożliwienia dzieciom udziału w zajęciach otwartych , uroczystościach, konkursach  celem 

poznania środowiska szkolnego i integracji Zespołu Placówek Oświatowych. 

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017: 

1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w 1-wszym i kolejnych etapach edukacji w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. 

 

Wymagania MEN wobec przedszkoli 

 

1.Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. (1) 

 

2.Dzieci są aktywne. (4) 

 

3.Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.(6) 

 

 

 

Wymagania Krakowskiego Kuratora Oświaty: 

 

1. 

Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 



2. 

Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie  

czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 

 

Kierunki planowanych zmian na rok 2016/17 

 

1. Promowanie wiedzy prozdrowotnej (w tym aktywności ruchowej i zdrowego żywienia). 

2. Kształtowanie u dzieci czynnych postaw wskazujących na dbałość o bezpieczeństwo własne i innych  

3. Doskonalenie systemu współpracy z rodzicami i środowiskiem. 

4. Promocja przedszkola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KIERUNKI REALIZACJI : 

I.    Praca z dziedmi 

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi 

Adaptacja dziecka 

w przedszkolu 1. Organizowanie warunków sprzyjających   bezstresowej  adaptacji 
dzieci               

 

IX 2016 r. wszyscy nauczyciele 

 

2. Organizowanie zajęd otwartych   2016/2017 r. wszyscy nauczyciele 

3. Organizowanie warunków działalności przedszkola pozwalających 
na    zapewnienie poczucia bezpieczeostwa i akceptacji 
przedszkola przez    dzieci. 

cały rok wszyscy pracownicy 

Diagnoza 

 
1. Prowadzenie obserwacji pedagogicznej. Prowadzenie kart 

diagnozy dziecka do podjęcia nauki w  szkole – dzieci 5-6 letnie 

       do 31.X.2016 r. 

 

 

 

nauczyciele 

poszczególnych 

grup 

 

 

 

 



2. Diagnozowanie i analizowanie osiągnięć dzieci we wszystkich 

sferach rozwoju. 

3. Analizowanie nabytych umiejętności dziecka, samodzielności oraz 

podejmowanej aktywności na rzecz własnego rozwoju. 

4. Formułowanie wniosków z diagnozy i analizy. informowanie 

rodziców o postępach/ewentualnych problemach rozwojowych 

wychowanków. 

5. Wdrażanie wniosków poprzez indywidualną pracę z dzieckiem w 

grupie. 

6. Ustalenie kierunków indywidualnej pracy z dzieckiem. 

 

cały rok 

nauczycielki 

poszczególnych 

grup 

7. Diagnoza dojrzałości szkolnej. 

 

 

 

Kwiecień 2016r 
Nauczyciel 5 i 6 

latków  
 

 



 

 

Bezpieczeństwo 

 

 

1. Czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci. 

 

cały rok 

 

 

 

według potrzeb 

wszyscy 

nauczyciele              

i  pracownicy 
 

 

dyrektor 

 

 ,Czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci, w budynku i poza nim, 

przestrzeganie przepisów BHP i p. pożarowych. oraz przepisów ruchu 

drogowego: 

-  kontrolowanie zabawek i sprzętu pod kątem bezpiecznej zabawy 

-   organizowanie zajęć i zabaw z zachowaniem bezpieczeństwa 

dzieci 

- wprowadzenie elementów wychowania komunikacyjnego( 

spotkanie z policją, strażą, ) 

2. Stosowanie się do regulaminów obowiązujących w placówce.  

3. Przeglądy techniczne stanu budynku i jego otoczenia oraz 

urządzeń ogrodowych. 

4. Przestrzeganie nakazu zaopatrywania placówki w meble, zabawki, 

sprzęt ogrodowy itp. z atestem. 

 

5.Przeprowadzenie próbnej ewakuacji dzieci z przedszkola – we 

współpracy ze strażą pożarną. 

 

 

      2016 r. dyrektor  



Promowanie 

wiedzy  

prozdrowotnej               
1. Realizowanie Programu Promocji Zdrowia. 

1. „Obchody pierwszego dnia wiosny”-.zielony dzień 

2. „Obchody dnia ziemi”. 

3. ,, Dzień Zdrowego Odżywiania”  

4. ,,Spotkanie z pielęgniarką” 

Wg harmonogramu 

imprez 

nauczycielki grup 

 

 

 

 

 

 

 2.„Czyste powietrze wokół nas” program przedszkolnej 

edukacji antynikotynowej. 
Cały rok 

nauczycielki grup 

 

 

5  .Realizacja zadań:  programu wychowawczego   przedszkola. 

Przedszkolak: 

 dba o porządek wokół siebie; 

 przestrzega zasad ruchu drogowego dla pieszych; 

 nie zbliża się do nieznanych zwierząt; 

 dostrzega piękno swojego kraju, regionu, miasta; 

 dba o najbliższe otoczenie; 

 

 

 

wg programu                    

wychowawczego p-la 

nauczyciele 

grup  



6. Wyrabianie nawyków higienicznych: 

- dbanie o higienę jamy ustnej poprzez szczotkowanie zębów  

-  mycie rąk przed posiłkami i po wyjściu z toalety  

 

Cały rok 

 

wszystkie 

nauczycielki 

Dbałość                            

o sprawność 

fizyczną 

1.Organizowanie działań sprzyjających zdrowiu fizycznemu i 

psychicznemu poprzez: 

- prowadzenie ćwiczeń metodami twórczymi, 

- prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych i zabaw przy dźwiękach 

muzyki, 

- organizowanie spacerów i wycieczek w połączeniu z formami ruchu 

na świeżym powietrzu, 

 

Cały rok 
wszystkie 

nauczycielki 

 

 

 

 

 

2. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i 

zorganizowanej aktywności ruchowej: wykonanie i stosowanie 

atrakcyjnych rekwizytów, różnorodność i innowacyjność 

stosowanych form i metod pracy z dziećmi 

 

cały rok nauczycielki grup 

Planowany proces 

wych. oparty na 

1. Dostosowanie wyposażenia sal do potrzeb rozwijania potencjału 

dzieci. 

wg możliwości                    

i potrzeb 
dyrektor 

 



wartościach i 

radzeniu sobie z 

zachowaniami 

trudnymi- 

 

2.Kształtowanie u dzieci zachowań społecznie akceptowanych, 

budowanie kulturalnego stylu bycia, budzenie wrażliwości na 

estetykę wyglądu swojego i innych, dbanie o wygląd sal 

przedszkolnych 

 

cały rok 
nauczyciele 

wszystkich grup 

3.  W salach zabaw stworzenie miejsc na kąciki relaksacyjne 

(materace, koce, poduszki, uspokajająca sceneria, muzyka 

relaksacyjna 

 

cały rok 

nauczyciele 

wszystkich grup 

 

4.Nabywanie umiejętności wyrażania emocji i rozpoznawania ich u 

siebie oraz innych osób; 

-Wprowadzanie elementów bajkoterapii w celu pomocy dzieciom z 

zaburzeniami emocjonalnymi 

cały rok 

nauczyciele 

wszystkich grup 

 

5.Przestrzeganie reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej 

(współdziałanie w zabawach    i w sytuacjach zadaniowych)  

 

cały rok 

nauczyciele 

wszystkich grup 

 

6. Prowadzenie systemu nagradzania (kontrakt grupowy). 
cały rok 

 

nauczyciele 

wszystkich grup 

 



Promocja przedszkola. 

a/Aktualizacja strony internetowej. 

b/Udział przedszkola w imprezach środowiskowych. 

 

 

 

Cały rok Nauczyciele    grup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II.    Praca z rodzicami 

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi 

Poszukiwanie 

efektywnych 

sposobów 

komunikacji                     

z rodziną  

1. Bieżące informowanie rodziców o kierunkach pracy Przedszkola 

 i zamierzeniach wychowawczo – dydaktycznych, pozyskiwanie informacji 

zwrotnych i uzupełniających 

 

 

Wrzesień  

Cały rok 

Dyrektor 

Zespół 

ds.ewaluacji 

 

2.Kontakty i konsultacje indywidualne z rodzicami: systematyczne, 

rzetelne i obiektywne informowanie rodziców o postępach                            

i trudnościach edukacyjnych dzieci. Stała współpraca nauczycieli z 

rodzicami w celu ujednolicenia systemu wychowania w domu i w 

przedszkolu oraz wyrównywania ewentualnych braków rozwojowych. 

wg ustalonego 

harmonogramu 

i potrzeb 

 

nauczyciele 

wszystkich grup 

3.Prezentowanie na grupowych tablicach ogłoszeń  ważnych informacji, i 

komunikatów, w tym zamierzeń wychowawczo-dydaktycznych   na 

każdy miesiąc w poszczególnych grupach wiekowych  
cały rok 

nauczyciele 

wszystkich  grup 

 

   4.Aktualizowanie strony internetowej przedszkola -zamieszczanie 

bieżących informacji dla rodziców  

 

 

 

cały rok 

Elżbieta 

Zakrzewska – 

Żywot 

nauczyciele 

wszystkich  grup 



 

5.Rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań rodziców w celu dobrej 

współpracy  

Wg planu  Nauczyciele  

 

 

 

 

Efektywne 

angażowanie 

rodziców                                

w działania 

przedszkola 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Zapoznanie  rodziców z Koncepcją Pracy Przedszkola, Rocznym planem 

pracy,   2016 r. 
Dyrektor 

nauczyciele 

2.Angażowanie rodziców w życie przedszkola: organizowanie wycieczek, 

imprez dla dzieci, przygotowywanie uroczystości (dekoracje, stroje dla 

dzieci). 

wg 

harmonogramu  

nauczyciele 

wszystkich grup 

3 Zapraszanie na zajęcia otwarte, uroczystości,  wg 

harmonogramów 

dyrektor 

nauczyciele grup 

4.Organizowanie wycieczek,  cały rok nauczyciele 

5.Angażowanie rodziców do seansów czytania, zapoznania z ciekawymi 

zawodami i do  innych działań wych-dyd wg grupowych planów współpracy 

z rodzicami 

cały rok 
nauczyciele 

wszystkich grup 



III.    Praca ze środowiskiem lokalnym 
Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi 

Działania ukierunkowane na współpracę ze środowiskiem lokalnym, 

wspierające rozwój i bezpieczeostwo dziecka 

1. Zapraszanie władz 

samorządowych do udziału w 

wydarzeniach              

  Zespołu Placówek Oświatowych  

wg 

harmonogramu 

dyrektor 

 

2. Współpraca z Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną:  

a) porady i konsultacje dla 
nauczycieli pracujących z 
dziedmi wykazującymi 
zaburzenia zachowania.  

wg potrzeb 
nauczyciele 

dyrektor 

3. Współpraca z Komisariatem  

Policji, Ochotniczą  Strażą Pożarną 

itp. 

wg potrzeb dyrektor 

nauczyciele 

4. Współpraca z MOPS-em, 

Gminną Komisją Rozwiązywania 

Problemów  

 

wg potrzeb dyrektor  

Udział w akcjach charytatywnych  na rzecz środowiska lokalnego 1. Paczka od Św. Mikołaja- akcja 

charytatywna  

XII 2016 Nauczyciele   



2. Zbieranie baterii. cały rok dyrektor 

 nauczycielki 

 

 

 

 

 

 

3. Udział w akcji „Plastikomania” – 

pomoc dla osób  

    niepełnosprawnych. 

cały rok dyrektor  

nauczycielki 

 

 

 

 


