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Roczny plan pracy Przedszkola Publicznego w Bystrej 

 

Roczny plan pracy przedszkola powstał w oparciu o wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2021/2022. 

Roczny plan pracy uwzględnia ponadto kierunki polityki oświatowej państwa określone przez MEN na rok szkolny 2022/2023.  

 

Priorytety pracy przedszkola na rok szkolny 2022/2023: 

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, 

uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. 

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. 

Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, 

m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej. 

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do 

zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej. 

5. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-

komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego 

podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych. 

6. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach 

ogólnodostępnych i integracyjnych. 

 

1. Obszary działalności przedszkola wraz z określeniem sposobu realizacji zadań:  

A. Kształtowanie umiejętności respektowania zasad bezpieczeństwa i współżycia w grupach, pracowanie nad wyciszeniem oraz 

dyscyplinowaniem wychowanków. 

B. Prowadzenie ćwiczeń logopedycznych, logarytmicznych celem aktywizacji aparatu mowy i poprawy wymowy. 

C. Kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno umożliwiających podejmowanie odpowiedzialnych decyzji oraz 

branie odpowiedzialności za własne postępowanie. 
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D. Wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci przy współpracy rodziców, nauczycieli i psychologa. 

E. Poznawanie kultury wybranych narodów europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy. 

G. Kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. 

 

CELE I SPOSOBY REALIZACJI 

ZE WSKAZANIEM ALTERNATYWY ZDALNEGO NAUCZANIA 

TERMINY OSOBY ODPOWIEDZIALNE  

ZA REALIZACJĘ 

„Kodeks przedszkolaka” – tworzenie przez dzieci, przy pomocy nauczyciela, 

zbioru zasad i norm postępowania obowiązujących w przedszkolu  

 

„Bezpieczny przedszkolak” – wdrażanie dzieci do bezpiecznego zachowania 

się w przedszkolu, ogrodzie i w drodze do przedszkola, pogadanki, prace 

plastyczne. 

 

„Bieg Fair Play” – poznanie wartości etycznych 

 

„Tydzień zdrowia” – profilaktyka higieny osobistej i chorób zakaźnych, 

rozwijanie umiejętności dbania o zdrowie własne i najbliższych 

 

Akcja  ewakuacja – próbny alarm, ćwiczenia ewakuacji pod nadzorem 

Inspektora BHP 

 

„Sprzątanie świata” – akcja ekologiczna 

 

„Zbieraj zużyte baterie” – akcja ekologiczna 

„Zbieraj zużyte baterie nakrętki” – akcja charytatywna 

 

Obchody „Dnia Przedszkolaka” - podkreślenie wagi przedszkola w rozwoju i 

edukacji dzieci, czerpanie radości  z bycia przedszkolakiem, „W zdrowym 

ciele, zdrowy duch” - Przedszkolna Olimpiada Sportowa 

Wrzesień  

 

 

Wrzesień 

 

 

 

8 wrzesień  

 

12-16 

wrzesień 

 

Wrzesień 

 

 

19 wrzesień 

 

Cały rok  

Wrzesień  

 

20 wrzesień 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup 

 

 

 

Natalia Ćwięczek, Ewa Targońska/ 

Dyrektor 

Nauczyciele wszystkich grup 

 

 

Dyrektor/inspektor BHP 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup 

 

Nauczyciele wszystkich grup 

Koordynator: Agnieszka Porębska 

 

Koordynatorzy: Aleksandra Jaślanek, Ewa 

Targońska, nauczyciele wszystkich grup 
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Spotkanie z policjantem - utrwalanie zasad bezpieczeństwa, z uwzględnieniem 

zdrowia psychicznego  

 

Powitanie jesieni (23 wrzesień) – jesienne zabawy badawcze w grupach  

 

Warsztaty przyrodnicze z Klubem Gaja – sadzenie roślin, robienie budek dla 

ptaków 

 

Jesienne Biegi na Magurce – promowanie aktywnego trybu życia, rozwijanie 

sprawności ruchowej 

 

„Z uśmiechem mi do twarzy” – przedszkolne obchody „Dnia Uśmiechu”. 

Tworzenie wspólnie z dziećmi fotobudki i wykonanie zdjęć do „grupowej 

galerii uśmiechów” 

 

Święto Drzewa - „Zbieraj makulaturę - ratuj konie” - kształtowanie postaw 

proekologicznych, konkurs ekologiczny 

 

„Pasowanie na przedszkolaka” połączony z Dniem Edukacji Narodowej – 

kształtowanie pozytywnych postaw u dzieci – uroczystość przedszkolna 

 

Upominki dla pracowników oświaty - przygotowanie prezentów dla 

pracowników oświaty 

 

Wyjazd do BCK-u na spektakl pt. „Calineczka” – kształtowanie umiejętności 

zachowania się w miejscach publicznych. 

 

„Ukraina” – spotkanie z kulturą, poznanie zwyczajów i tradycji danego 

narodu. 

Wrzesień 

 

 

23 wrzesień 

 

26 wrzesień 

 

 

1 Październik 

 

 

7 Październik 

 

 

 

Październik 

 

 

14Październik 

 

 

Październik 

 

 

25Październik 

 

 

Październik 

 

Nauczyciele wszystkich grup/ Dyrektor 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup 

 

Nauczyciele  grupy IIIa i b/ Dyrektor 

 

 

Koordynator: Dyrektor/ chętni 

nauczyciele 

 

Nauczyciele wszystkich 

grup/A.Ziemiańska, N. Ćwięczek 

 

 

koordynator Aleksandra Jaślanek/dyrektor 

Nauczyciele wszystkich grup 

 

koordynator A.Jaślanek/dyrektor 

nauczyciele gr.I,  

 

Nauczyciele gr.IIIa 

 

 

Dyrektor/ nauczyciele grupy IIIa i IIIb 

 

 

Koordynator grupa II/ Nauczyciele 

wszystkich grup 
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„Święto Niepodległości” - zapoznanie dzieci z godłem Polski, hymnem 

państwowym oraz barwami narodowymi – rozumienie ich znaczenia dla 

tożsamości narodowej, akademia przedszkolna. 

 

„Góra grosza” – kształtowanie postaw prospołecznych 

 

„Niebieski Dzień Praw Dziecka” – plakaty grupowe, zapoznanie  z prawami 

dziecka 

 

„Dzień Pluszowego Misia”  

 

„Dzień Bohaterów z ulubionej bajki – bajkowe andrzejki”  - andrzejkowe 

zabawy i wróżby 

 

#szkołapamięta – odwiedzanie miejsc pamięci związanych z historią naszego 

regionu 

 

„Bezpieczna zabawa” – znajomość sposobu wzywania pomocy dla siebie i 

innych, unikanie zagrożeń ze świata zewnętrznego, pogadanki, zabawy 

dramowe 

 

„Mikołajki” - czerpanie radości z wizyty św. Mikołaja 

 

„Choinka dla zwierząt” – promowanie postaw proekologicznych 

 

Upominki świąteczne z życzeniami dla zaprzyjaźnionych osób i organizacji 

 

„Poznanie zwyczajów świątecznych Polski i wybranych krajów” – spotkanie z 

tradycją 

 

10 Listopad 

 

 

Listopad 

 

21 Listopad 

 

 

25 Listopad 

 

30 Listopad 

 

 

Listopad 

 

 

Listopad 

 

 

 

Grudzień 

 

3 Grudzień 

 

Grudzień 

 

Grudzień 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup/ koordynator 

Agnieszka Porębska 

Nauczyciele wszystkich grup/ koordynator 

Ewa Targońska, Agnieszka Ziemiańska 

 

Nauczyciele wszystkich grup/ koordynator 

A. Ziemiańska 

Nauczyciele wszystkich grup 

 

 

Koordynator: A.Porębska 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup/ 

koordynatorzy nauczyciele gr. I 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup/ Dyrektor 

 

koordynatorzy: dyrektor, A.Jaślanek 

 

Nauczyciele grupy IIIb 

 

Koordynatorzy: grupa IIIa/ Nauczyciele 

wszystkich grup 
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„Świąteczne światy” – warsztaty wykonywania ozdób  świątecznych 

 

„Wigilia przedszkolna” - pielęgnowanie tradycji ludowych 

 

Jasełka –przedstawienie 

 

Kolędowanie - pielęgnowanie tradycji ludowych 

 

„Bezpiecznie witamy Nowy Rok”- pogadanki w grupach, zimowe zabawy 

badawcze 

 

„Bystrzańskie Gody” - pielęgnowanie tradycji ludowych 

 

„Dzień Babci i Dziadka” - rozbudzanie szacunku do wszystkich członków 

rodziny 

 

„Bal karnawałowy” – wspólna zabawa w strojach karnawałowych 

 

„Dzień włoski” – poznanie kultury innych narodów, dziedzictwa 

cywilizacyjnego Europy 

 

„Dzień bezpiecznego internetu” – zapoznanie z zagrożeniami cyberprzestrzeni, 

pogadanki w grupach 

 

„Powitanie wiosny” – pochód z Marzanną, pielęgnowanie tradycji ludowych, 

wiosenne zabawy badawcze 

 

Cała Polska Czyta Dzieciom - rozwijanie zainteresowań czytelniczych 

 

Grudzień 

 

21 Grudzień 

 

Grudzień 

 

Grudzień 

 

Styczeń 

 

 

Styczeń 

 

Styczeń/Luty 

 

 

Luty 

 

Luty 

 

 

14 luty 

 

 

21 Marzec 

 

 

Kwiecień/ 

cały rok 

Dyrektor, grupa IIIa i IIIb 

 

Nauczyciele wszystkich grup/ Dyrektor  

 

koordynatorzy nauczyciele gr.IIIA, IIIB 

 

N.Ćwięczek/dyrektor 

 

Wszystkie nauczycielki 

 

 

Koordynatorzy: Natalia Ćwięczek, Agata 

Usarz 

Dyrektor/Nauczyciele wszystkich grup 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup 

 

Dyrektor/ Nauczyciele gr.I 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup/A.Jaślanek 
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Zielony Dzień Ziemi - rozwijanie postaw proekologicznych, sprzątanie świata 

– podchody w grupach starszych - Międzygrupowy Konkurs Wiedzy 

Ekologicznej 

„Dzień brytyjski” – zdobywanie wiedzy o Wielkiej Brytanii, DZIEŃ JĘZYKA 

ANGIELSKIEGO - konkurs piosenki angielskiej 

 

„Dzień Strażaka” – zwiedzanie remizy strażackiej,  rozwijanie postaw 

prospołecznych  

 

„Starożytne Igrzyska Olimpijskie” – poznanie kultury starożytnej Grecji, 

Olimpiada Sportowa 

 

„Dzień Dziecka”  - „Konkurs Talentów” – prezentacja zdolności i 

umiejętności 

 

„Dzień Otwarty Przedszkola” 

 

Przygotowanie upominków na pożegnanie 6-latków 

 

„Pożegnanie Starszaków” 

 

Festiwal First Lego League SUPER POWERED – podsumowanie projektu 

Lego 

 

„Piknik Rodzinny” - obchody 50 -lecia pracy przedszkola 

 

Obchody Dni Bystrej – występy przedszkolaków 

 

Rodzinny Rajd Rowerowy 

22 Kwiecień 

 

 

23 kwiecień 

 

 

Maj 

 

 

Maj 

 

 

Czerwiec 

 

 

Czerwiec 

 

Czerwiec 

 

Czerwiec 

 

Czerwiec 

 

 

Czerwiec 

 

Lipiec 

 

Lipiec 

Koordynatorzy: A.Jaślanek, Agnieszka 

Porębska 

 

A.Ziemiańska, N.Ćwięczek 

 

 

Koordynator: dyrektor 

 

 

Koordynatorzy: A.Jaślanek, E.Targońska 

 

 

koorydantorzy: A. Porębska, N.Ćwięczek  

 

Koordynatorzy: A.Ziemiańska, 

N.Ćwięczek, dyrektor, A. Jaślanek 

 

Grupa II 

 

Nauczyciele wszystkich grup/Dyrektor 

 

Koordynatorzy: N.Ćwięczek, A.Porębska 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup/ dyrektor 

 

Koordynator E.Targońska/Nauczyciele 

wszystkich grup 

Dyrektor/Nauczyciele wszystkich grup 
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Kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. 

 Wybór optymalnej formy kształcenia na odległość w przypadku konieczności wprowadzenia 

edukacji zdalnej, w porozumieniu z rodzicami:  

 nauczanie w formie zdalnej,  

 utworzenie poczty grupowej  

 korespondencyjnej wymiana informacji związanych z realizacją podawanych treści 

(telefon, poczta elektroniczna, e-dziennik)  

 wymieniania informacji między nauczycielem a rodzicem (telefon, poczta 

elektroniczna, e-dziennik)  

 przesyłanie zadań/propozycji zabaw za pomocą poczty elektronicznej 

W przypadku braku możliwości wejścia do placówki osób trzecich – prezentacja za pomocą 

narzędzi cyfrowych. 

 

 

 

 

 

Jeśli zajdzie taka 

potrzeba 

Nauczyciele wszystkich 

grup, rodzice  

 

Uwaga! Wszystkie planowane działania mają uwzględniać indywidulane potrzeby dzieci, z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych, zainteresowań oraz zdolności.  

 

2. Wykaz programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji: 

1) „Program wychowania przedszkolnego” W.Żaba-Żabińska, A.Majewska, R.Paździo – MAC Edukacja 2022 

2) „Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu” B.Czekańska, I.Lipińska DKOS – 5002 – 49/07  

3) „Tak! Jezus mnie kocha” E.Kondrak, D.Krupiński, J.Snopek, wyd. Jedność 2020 – 6-latki 

4) „Spotkania dzieci Bożych” J.Snopek, D.Krupiński, wyd. Jedność 2014 – 5-latki. 
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3. Kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym 2022/2023: 

 

Lp. Nazwa imprezy/uroczystości Termin realizacji Uwagi 

1.  Bieg Fair Play 8 wrzesień  

2.  Sprzątanie Świata 19 wrzesień   

3.  Dzień Przedszkolaka – Przedszkolna Olimpiada Sportowa 20 wrzesień  

4.  „Zbieraj zużyte baterie i nakrętki” Cały rok  

5.  Spotkanie z policjantem Wrzesień  

6.  Powitanie jesieni Wrzesień  

7.  „Z uśmiechem mi do twarzy” Październik  

8.  Święto Drzewa - „Zbieraj makulaturę ratuj konie” Październik  

9.  „Pasowanie na przedszkolaka” 14 październik  

10.  „Ukraina” – poznanie kultury narodu Październik  

11.  Uroczystość przedszkolna z okazji Święta Niepodległości  Listopad  

12.  „Góra grosza” Listopad  

13.  Przegląd Pieśni Patriotycznych im. Małgorzaty Papiutek Listopad  

14.  Dzień Praw Dziecka Listopad  

15.  „Bezpieczna zabawa”  Listopad  

16.  Mikołajki Grudzień  
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17.  Choinka dla zwierząt w Chacie na Groniu Grudzień  

18.  „Poznanie zwyczajów świątecznych Polski i wybranych krajów” Grudzień  

19.  Kiermasz Świąteczny Grudzień  

20.  Wigilia w przedszkolu  Grudzień  

21.  Jasełka Grudzień  

22.  Bezpiecznie witamy Nowy Rok Styczeń  

23.  Bystrzańskie Gody Styczeń  

24.  Konkurs Kolęd i Pastorałek w Kościele w Bystrej Krakowskiej Styczeń  

25.  Bal karnawałowy Styczeń/Luty  

26.  Dzień Babci i Dzień Dziadka Styczeń  

27.  Dzień włoski Luty  

28.  Dzień Bezpiecznego Internetu Luty  

29.  Powitanie wiosny  Marzec  

30.  Cała Polska Czyta Dzieciom Kwiecień/ cały rok  

31.  Dzień Ziemi Kwiecień  

32.  Dzień Strażaka Maj  

33.  Dzień Otwarty Przedszkola Maj  

34.  „Starożytne Igrzyska Olimpijskie” Maj  
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35.  Dzień Dziecka Czerwiec  

36.  Konkurs Talentów Czerwiec  

37.  Pożegnanie Starszaków  Czerwiec  

38.  Piknik Rodzinny Czerwiec  

 

4. Współpraca z rodzicami 

 

Lp. Zadania do realizacji Termin realizacji 

1.  Przeprowadzenie zebrania grupowego wrzesień 

2.  Zbieranie i uwzględnienie opinii i propozycji rodziców cały rok 

3.  
Systematyczna współpraca z rodzicami na poziomie grupy, przedszkola, włączenie w realizację 

zadań ujętych w planie pracy przedszkola 
cały rok 

4.  Godziny dostępności cały rok wg harmonogramu 

5.  Przygotowanie elementów strojów na przedstawienia cały rok 

6.  Udział rodziców w akcjach orgaznizowanych na terenie placówki cały rok wg harmonogramu 

7.  Wyrażanie zgody na udział w konkursach plastycznych cały rok 

8.  Wyrażanie zgody na udział dzieci w imprezach i uroczystościach gminnych cały rok wg harmonogramu 

9.  Pomoc rodziców w organizowaniu na terenie placówki cały rok wg harmonogramu 
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5. Przydział zadań i zajęć dodatkowych. 

 

Lp. Zadanie dodatkowe  Nazwisko i imię nauczyciela 

1.  Prowadzenie kroniki przedszkolnej Ewa Targońska 

2.  Aktualizacja strony internetowej przedszkola Agnieszka Ziemiańska, Natalia Ćwięczek 

3.  Gazetka dekoracyjna Agata Usarz, Natalia Ćwięczek, Agnieszka Porębska, Urszula Polakow 

4.  Tablica informacyjna dla rodziców  Agnieszka Ziemiańska, Ewa Targońska 

5.  Pomoce dydaktyczne Agata Usarz, Agnieszka Porębska, Urszula Polakow 

6.  Biblioteka Aleksandra Jaślanek, Ewa Targońska 

7.  Apteczka Urszula Polakow 

 

6. Zespoły zadaniowe nauczycieli: 

 

Lp. Nazwa zespołu Skład zespołu 
Planowany zakres zadań i 

terminy ich realizacji  

1.   Zespół do spraw promocji przedszkola  
Aleksandra Jaślanek, Natalia Ćwięczek, 

Agnieszka Porębska, O.Podwacietnik 
 

2.  
Zespół do spraw statutu, modyfikacji 

regulaminów i procedur  

Agata Usarz, Aleksandra Jaślanek, Agnieszka 

Ziemiańska, O.Podwacietnik 
 

3.  Zespół opracowujący plan roczny 
Aleksandra Jaślanek, Agnieszka Ziemiańska, 

Agata Usarz, Ewa Targońska 
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4.  Zespół do spraw bezpieczeństwa Urszula Polakow, Aleksandra Jaślanek  

5.  Zespół do spraw metodycznych Agata Usarz  

 

7. Spodziewane efekty:  

 

Nauczyciele:  

1) rozwijają kompetencje kluczowe dzieci, w tym kompetencje cyfrowe ukierunkowane na bezpieczne korzystanie z nowoczesnych 

technologii  

2) rozwijają u dzieci nawyki bezpiecznego zachowania w przedszkolu, ogrodzie, w drodze do przedszkola 

3) wyrabiają u dzieci postawy prospołeczne 

4) zapewniają poczucie bezpieczeństwa 

5) zapoznają z procedurami ewakuacji 

6) wykorzystują w procesach edukacyjnych narzędzia i zasoby cyfrowe oraz metody kształcenia na odległość 

7) wspomagają rodziców w nabywaniu przez dzieci umiejętności społecznych  

8) komunikują się z rodzicami osobiście, ale również za pomocą strony internetowej przedszkola, poczty elektronicznej lub facebooka 

9) zapewniają wysoką jakości kształcenia oraz wsparcie psychologiczno – pedagogicznego wszystkim dzieciom z uwzględnieniem 

zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. 

Dzieci:  

1) są aktywne, chętnie uczestniczą w zajęciach zarówno na terenie przedszkola, jak i podczas kształcenia na odległość    

2) są samodzielne, dbają o bezpieczeństwo własne i innych  

3) są świadome niebezpieczeństw związanych z technologią cyfrową  

4) radzą sobie w sytuacjach trudnych. 

 

Przedszkole:  

1) jest postrzegane w lokalnym środowisku jako placówka aktywnie uczestnicząca w życiu społeczności oraz dobrze przygotowująca dzieci 

do szkoły, 

2) dba o bezpieczeństwo dzieci, 
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3) wychowuje do wartości moralnych takich jak: szacunek, odpowiedzialność, przyjaźń, piękno.   

 

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej Przedszkola Publicznego w Bystrej zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr 3/2022/2023 

z dnia 31.08.2022r. 

                                                                                                                                                                                         Rada Pedagogiczna: 


