
Roczny plan pracy Przedszkola 2

w Bytowie na rok szkolny 2021/2022

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082),

2) Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie

nadzoru pedagogicznego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1551),

3) 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 ze zm.),

4) Statut Przedszkola nr 2 w Bytowie

Plan opracowany został w oparciu o:

1) podstawowe  kierunków  polityki  oświatowej  Państwa  oraz  wytyczne  Kuratorium

Oświaty w Gdańsku

2) wnioski  z  nadzoru  pedagogicznego,  określone  przez  dyrektora  w  roku  szkolnym

2020/2021,

3) diagnozę pracy przedszkola,

4) diagnozę oczekiwań rodziców wobec przedszkola,

5) treści podstawy programowej.

Główne zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze na rok szkolny 2021/2022:

1. Podnoszenie  jakości  edukacji  poprzez  działania  uwzględniające  zróżnicowane
potrzeby  rozwojowe  i  edukacyjne  wszystkich  dzieci,  zapewnienie  wsparcia
psychologiczno-pedagogicznego,  szczególnie  w  sytuacji  kryzysowej  wywołanej
pandemią  COVID-19,  w  celu  zapewnienia  dodatkowej  opieki  i  pomocy,
wzmacniającej  pozytywny  klimat  przedszkola  oraz  poczucie  bezpieczeństwa.
Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz
metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw

szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 

3. Wzmocnienie  edukacji  ekologicznej  poprzez  rozwijanie  odpowiedzialności  za

środowisko naturalne.

4. Wspomaganie  przez  przedszkole  wychowawczej  roli  rodziny min  przez  realizację
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zadań związanych z przeciwdziałaniu przemocy.

5. Uczenie dzieci umiejętności panowania nad emocjami, uważności i wsłuchiwania się

w swoje potrzeby.

Roczny  plan  pracy  wychowawczo-dydaktycznej  przedszkola  zatwierdzony  do  realizacji

Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 5/2021r z dn. 15.09.2021r.

Spis treści zawartych w planie:

1. Kalendarz zadań przedszkola oraz imprez na rok szkoły 2021/2022.

2. Zestaw programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji.

3. Plan współpracy z rodzicami.

4. Plan współpracy ze szkołą podstawową.

5. Harmonogram wycieczek.

6. Harmonogram konkursów.

7. Harmonogram zebrań rady pedagogicznej.

1. Kalendarz zadań przedszkola oraz imprez na rok szkolny 2020/2021

Termin Zadanie

 01.09.2021r. Rozpoczęcie roku szkolnego

16.09.2021r. Akcja „Sprzątanie świata”

Wrzesień Zebrania grupowe z rodzicami

Październik Pasowanie na przedszkolaka

30 września Dzień Chłopaka

14 październik 2021r. Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

30 październik 2021r. Wszystkich Świętych

10.11.2021r. Narodowe Święto Niepodległości – uroczystość przedszkolna z

udziałem rodziców lub online.

30 listopada Andrzejki

06.12.2021r. Mikołajki

Grudzień 2021r. Jasełka

Grudzień 2021r. Wigilia przedszkolna

Styczeń 2022r. Bal Karnawałowy

20-30 stycznia Zebrania grupowe z rodzicami – przekazanie informacji o 

dziecku

Styczeń 2022r. Uroczystości Dnia Babci i Dziadka

Marzec 2022r. Powitanie wiosny
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Kwiecień 2022r. Wielkanocny Zajączek

24 kwietnia 2022r. Obchody Dnia Ziemi

01-03 maja 2022r. Obchody 1 maja, Dnia Flagi Państwowej i Konstytucji 3 Maja

26 maja 2022r Obchody Dnia Mamy i Taty

01.06.2022r. Obchody Dnia Dziecka

czerwiec Zebranie grupowe z rodzicami

22.06.2022r. Pożegnanie starszaków

2. Zestaw  programów  wychowania  przedszkolnego  dopuszczonych  do  użytku  w

przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022

1.Program  Wychowania  przedszkolnego  PR1/2021/2022  autorstwa  Wiesławy  Żaba-
Żabińskiej, Wioletty Majewskiej i Renaty Paździo Wydawnictwo MAC Edukacja

2.Program nauczania religii dzieci w wieku przedszkolnym: „Kochamy Dobrego Boga” 
AZ-0-01/10/2 PR2/2021/2022 – dla dzieci 4 i 5 letnich

3.Program nauczania religii dzieci w wieku przedszkolnym: ”Tak dla Jezusa”                     
AZ-0-01/20/ 3  PR3/2021/2022 – dla dzieci 4 i 5 letnich

4.Program nauki języka angielskiego: Program przygotowania dzieci w wieku przedszkol-
nym do posługiwania się językiem angielskim WSiP Katarzyna Wojciechowska, Ka-
mila Wichrowska, Olga Wysłowska  PR4/2021/2022

3. Plan współpracy z rodzicami

Zadania Formy realizacji Termin

Planowanie rozwoju przedszkola

1) przedstawienie założeń programu 

rozwoju przedszkola na rok szkolny 

2021/2022,

2) zapoznanie rodziców ze statutem 

przedszkola i procedurami 

bezpieczeństwa, w tym procedurami 

związanymi z przestrzeganiem reżimu 

sanitarnego w związku z epidemią 

COVID-19,

3) zapoznanie rodziców z założeniami 

programu wewnętrznego „Mamo tato 

wolę wodę”

Wrzesień
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4) Zapoznanie rodziców z projektami 

wewnętrznymi realizowanymi w 

grupach: „EkoEmocje” w gr. I, 

„Kraina muzyki Sigumowe” gr III,  

„Przedszkole jako Centrum 

zrównoważonej aktywności 

ekologicznej” gr. VII i VIII, 

Projekt ekologiczny Bliżej Przedszkola 

„Ekokulturalne przedszkole” gr 

VI,VII,VIII, projekt edukacyjny „Mała 

Fabryka Eksperymentów” gr.IV,VI, 

projekt „Gramy zmysłami” gr.VI

5) bieżące informowanie rodziców o 

planach wychowawczo-dydaktycznych

6) zajęcia profilaktyczno-edukacyjne 

„Budowanie dobrych relacji w rodzinie 

oraz dobór właściwych metod 

wychowawczych pomaga w 

zapobieganiu problemom przemocy i 

uzależnień – współfinansowany przez 

Urząd Miejski i GKPA dla wszystkich 

rodziców w formie warsztatów

Zapewnianie dzieciom wysokiej 

jakości kształcenia – organizacja 

wsparcia psychologiczno-

pedagogicznego wszystkim dzieciom 

z uwzględnieniem zróżnicowania ich 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,

szczególnie w sytuacji kryzysowej 

wywołanej pandemią COVID-19, 

zapewnienia dodatkowej opieki i 

pomocy, wzmacnianie pozytywnego 

klimatu przedszkola oraz poczucia 

bezpieczeństwa u dzieci

1) zapoznanie rodziców z podstawą 

programową: omówienie zadań 

przedszkola oraz spodziewanych 

efektów rozwojowych uzyskanych przez 

dziecko na zakończenie edukacji 

przedszkolnej,

2) rozmowy z rodzicami na temat ich obaw,

obserwacji, niepokojących zachowań 

dzieci,

3) organizowanie wsparcia psychologiczno-

pedagogicznego wszystkim dzieciom 

wynikające z założeń podstawy 

programowej,

4) omówienie celu organizowanej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, 

informowanie rodziców o potrzebie 

Cały rok szkolny
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organizowania pomocy 

psychologiczno--pedagogicznej oraz 

systematycznie o postępach dziecka, 

kontynuacja pracy z dzieckiem w domu 

zgodnie z zaleceniami nauczyciela, 

terapeuty,

5) obserwacja dzieci – określenie potrzeb w

zakresie udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej,

6) planowanie działań pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej,

7) praca indywidualna i zespołowa z 

dziećmi wymagającymi wsparcia: 

przedstawienie celów pracy 

indywidualnej i grupowej z dzieckiem,

8) włączanie rodziców do udziału w 

zajęciach wspierających organizowanych

dla dzieci i rodziców,

9) przekazanie rodzicom informacji o 

gotowości do podjęcia nauki w szkole,

10) prezentacja ważnych informacji na 

tablicy ogłoszeń dla rodziców

Organizowanie procesu edukacyjnego

umożliwiającego kształtowanie 

właściwych postaw szlachetności, 

zaangażowania społecznego i dbałości

o zdrowie

1) kształtowanie u dzieci postaw 

związanych z rozwijaniem 

szlachetności, zaangażowania 

społecznego i dbałości o zdrowie,

2) wzmacnianie właściwych postaw 

szlachetności, stosowanie 

akceptowanego przez społeczność 

przedszkolną systemu nagród i kar,

3) organizacja zabaw umożliwiających 

kształtowanie postaw dbałości o 

zdrowie (w tym nauka radzenia sobie

z emocjami, stresem, napięciem, 

lękiem poprzez działanie kształtujące

odporność emocjonalną), 

4) udział dzieci w akcjach i programach

ogólnopolskich i regionalnych, w 

Cały rok szkolny
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których kształtowane są postawy 

szlachetności, zaangażowania 

społecznego i dbałości o zdrowie,

5) zabawy i zajęcia rozwijające postawy

szlachetności, szacunku, 

pracowitości, odpowiedzialności w 

wykonywaniu codziennych 

czynności oraz zaangażowania 

społecznego na rzecz innych, 

szczególnie słabszych.

6) Wspomaganie  przez  przedszkole

wychowawczej  roli  rodziny  min

przez realizację zadań związanych z

przeciwdziałaniu przemocy.

7) Uczenie  dzieci  umiejętności

panowania nad emocjami, uważności

i wsłuchiwania się w swoje potrzeby.

4. Plan współpracy ze szkołą podstawową

Termin Zadania i sposoby realizacji

Nauczyciele

odpowiedzialni za

realizację zadania

Miejsce

realizacji

zadania

Wrzesień 1) nawiązanie kontaktu z 

nauczycielami klas I–III,

Nauczyciele grup 

przedszkolnych

Szkoła 

podstawowa

Maj 1) zapoznanie dzieci 

przedszkolnych ze 

starszymi kolegami z 

młodszych klas szkoły 

podstawowej,

2) zapoznanie z nauczycielami

ze szkoły,

3) poznanie drogi do szkoły, 

oglądanie budynku szkoły i 

otoczenia z zewnątrz

4)zwiedzanie budynku 

szkoły wewnątrz (sale 

lekcyjne, świetlica, szatnia, 

Nauczyciele grup 

przedszkolnych

Droga z 

przedszkola do 

szkoły, szkoła 

podstawowa
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sala gimnastyczna, 

stołówka),

Maj-Czerwiec 1) udział przedszkolaków w 

lekcji w klasie I lub II,

2) turniej sportowy

Nauczyciele szkoły, 

nauczyciele wychowania 

fizycznego

Szkoła

5. Harmonogram wycieczek

Tematyka wycieczek
Osoby odpowiedzialne, termin realizacji,

grupa wiekowa

Spacery i wycieczki w obrębie miasta:

1) park,

2) ogródki działkowe

3) cmentarz żołnierzy poległych w walce o wolność,

4) łąka,

5) kino,

6) teatr,

7) muzeum,

8) dom kultury,

9) zakłady pracy rodziców,

10) biblioteka miejska,

11) ośrodek zdrowia

Wycieczki poza miasto:

1) gospodarstwo agroturystyczne,

2) las, park, rezerwat przyrody 

3) ogród zoologiczny

4) stadnina koni

6. Harmonogram konkursów

Lp. Nazwa Odpowiedzialny Termin konkursu/imprezy sportowej Uwagi
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konkursu/imprezy

sportowej
za organizację

etapu przed-

szkolnego

etapu miej-

skiego

składania

prac w przy-

padku kon-

kursu wyma-

gającego ich

wykonania

1. „Najpiękniejszy 

grzyb”

Sanepid Bytów 15.10.2021r 15.10.2021r. M.Grot-

kowska

2. „Najpiękniejsza kar-

ta świąteczna”

K.Dudek 15.12.2021r.

3. Najpiękniejsza kart-

ka i stroik Wielka-

nocny”

A.Turzyńska 10.04.2022r.

4. Konkurs ekologicz-

ny drugie życie 

śmieci 

M.Grotkowska 15.04.2022r.

5.

7. Harmonogram zebrań rady pedagogicznej w roku szkolnym 2021/2022

Lp. Termin
Rodzaj rady

pedagogicznej
Tematyka (propozycje porządku zebrania)

1. Sierpień Rada 

organizacyjna

1. Przedstawienie nowych zarządzeń władz oświatowych i 

gminnych.

2. Zaopiniowanie wytycznych do pracy w nowym roku 

szkolnym.

3. Tygodniowa organizacja pracy w nowym roku szkolnym – 

opinia rady pedagogicznej.

4. Przydział czynności dodatkowych wykonywanych w 

ramach wynagrodzenia.

5. Ustalenie organizacji WDN-u.

6. Przegląd pomieszczeń i ogrodu przedszkolnego – stopień 

przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego

2. Wrzesień Rada 

organizacyjna

1. Przedstawienie i przyjęcie do realizacji planu pracy i  planu

nadzoru pedagogicznego.

2. Przypomnienie treści regulaminu rady pedagogicznej.

3. Zaopiniowanie kalendarza imprez przedszkolnych

4. Przyjęcie do realizacji propozycji projektów wewnętrznych 
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i programów.

3. Listopad Rada szkoleniowa 1. Szkolenie rady pedagogicznej. Temat szkolenia powinien 

wynikać z zadań pracy przedszkola na dany rok .                 

” Przypomnienie informacji na temat organizacji i 

dokumentacji WWRDz. i pomocy dzieciom ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi”

2. Przypomnienie procedury dotyczącej awansu zawodowego.

3. Sprawy bieżące – przedstawienie do zaopiniowania założeń

planu finansowego przedszkola na kolejny rok budżetowy

4. Grudzień Rada szkoleniowa 4. „Trening uważności” -  na podstawie pozycji „Uważność i 

spokój żabki” E. Snel - poznanie metod uczenia dzieci 

koncentracji, uważności, wyciszenia, skupienia, panowania 

nad emocjami.

5. Styczeń–luty Rada 

podsumowująca 1. Informacje dyrektora o nadzorze pedagogicznym 

sprawowanym w I półroczu.

2. Wypracowanie wniosków i kierunków zadań do pracy na II

półrocze bieżącego roku szkolnego.

3. Przedstawienie wyników pracy indywidualnej, wspierającej

rozwój prowadzonej w I półroczu przez nauczycieli (zajęcia

wyrównawcze, zajęcia z dzieckiem zdolnym).

4. Omówienie wyników dokonanych obserwacji rozwoju 

dziecka

6. Kwiecień Rada szkoleniowa 1. Informacja o gotowości szkolnej dzieci.

2. Przedstawienie i zaopiniowanie arkusza organizacji pracy 

na kolejny rok szkolny.

3. Szkolenie rady pedagogicznej według harmonogramu.

7. Czerwiec Rada 

podsumowująca

1. Podsumowanie pracy w poszczególnych oddziałach i z 

zakresu PPP i WWR

2. Sprawozdanie z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego 

dyrektora za miniony rok.

3. Podsumowanie rocznej pracy przedszkola, wnioski do 

pracy na kolejny rok szkolny

4. Wnioski o dopuszczenie do użytku programów 

wychowania przedszkolnego na nowy rok szkolny

Plan pracy został zaakceptowany przez Radę Pedagogiczną Przedszkola nr 2 w Bytowie.

9


