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Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2020 r. poz. 2198) 

2. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 

PLAN PRACY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Realizacja kierunków polityki oświatowej państwa na bieżący rok szkolny w Szkole Podstawowej w Szumowie: 

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. 

6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030. 

7. 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.  

8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów,  

w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. 

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

ogólnodostępnych i integracyjnych. 

 

Cele do realizacji w roku szkolnym 2022/2023: 

1. Podnoszenie jakości pracy szkoły we wszystkich obszarach jej działalności. 

2. Motywowanie nauczycieli do współpracy i współdziałania w procesie wykonywania zadań przyjętych do realizacji. 
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KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 

Wydarzenie Termin 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2022 r. 

Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2022 r. 

Ferie zimowe 23 stycznia–  lutego 2023 r. 

Wiosenna przerwa świąteczna 6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r. 

Egzamin ósmoklasisty 

23.05.2023r. (język polski) 

24.05.2023r. (matematyka) 

25.05.2023r. (język angielski) 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole 23 czerwca 2023 r. 

Dni ustawowo wolne 

Ferie letnie 24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r. 

Dzień Nauczyciela 14 października 2022 r. (piątek) 

Wszystkich Świętych 1 listopada 2022 r. (wtorek) 

Narodowe święto Niepodległości 11 listopada 2022 r. (piątek) 

Święto Trzech Króli 6 stycznia 2023 r. (piątek) 

Święto Pracy 1 maja 2023 r. (poniedziałek) 

Święto Konstytucji 3 maja 2023 r. (środa) 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023: 

 

31.10.2022 r. (poniedziałek) 

02.05.2023 r. (wtorek) 
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Wydarzenie Termin 

04-05.05.2023 r. (czwartek, piątek) 

23-25.05.2023 r. (wtorek, środa, czwartek) 

08.06.2022 r. (piątek) 

 

REALIZACJA ZADAŃ SZKOŁY W OBSZARACH: 

DYDAKTYKA 

Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji 

Odpowiedzialni 

 

Planowanie pracy dydaktycznej 

Opracowywanie lub modyfikowanie planów 

dydaktycznych z poszczególnych przedmiotów oraz 

dostosowanie pracy dydaktycznej do aktualnych potrzeb 

uczniów. 

IX/X 2022 r. Wszyscy nauczyciele 

Realizowanie podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół 

podstawowych 

Wdrażanie treści podstawy programowej z wykorzystaniem 

zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. 

IX 2022 r.  

– VI 2023 r. 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

Wykorzystywanie nowoczesnych środków dydaktycznych 

w realizacji treści podstaw programowych, 

Realizacja programu doradztwa zawodowego. (6. pkt kpop) 

Wspomaganie uczniów 

wymagających pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej  

(w tym z orzeczeniami i opiniami  

z PPP) 

Dokonanie rozpoznania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów z opiniami i orzeczeniami PPP. 

IX/X 2022 r. 

Wszyscy nauczyciele, 

pedagog, psycholog 
Opracowanie lub modyfikowanie indywidualnych 

programów edukacyjno-terapeutycznych. 
IX/X 2022 r. 
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Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji 

Odpowiedzialni 

 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do 

zaleceń Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. 
X 2022 r. 

Zapewnianie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

trakcie bieżącej pracy z uczniem odpowiednio do 

rozpoznanych potrzeb uczniów, w tym udzielanie pomocy 

w stanach kryzysu psychicznego. (2. pkt kpop) 

IX 2022 r.  

– VI 2023 r. 

Dokonanie oceny efektywności pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej udzielanej uczniowi. 
I/V 2023 r. 

Zwiększenie dostępności wsparcia i pomocy pp dla 

uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.  

(6. pkt kpop) 

IX 2022 r.  

– VI 2023 r. 

Badanie osiągnięć edukacyjnych 

uczniów 

Przeprowadzenie sprawdzianów diagnozujących „Na 

wejściu”; dokonanie analizy wyników i zapoznanie z nimi 

uczniów, rodziców i rady pedagogicznej. 

IX/X 2022 r. 

Nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów i klas 

pierwszych 

Prowadzenie systematycznej ewaluacji procesu 

dydaktycznego, dokonywanie niezbędnych modyfikacji w 

bieżącej pracy z uczniami. 

IX 2022 r.  

– VI 2023 r. 
Wszyscy nauczyciele 

Przeprowadzenie zaplanowanych sprawdzianów 

kompetencji na koniec roku szkolnego; 

sporządzenie analizy wyników, określenie kierunków do 

pracy z uczniami w kolejnym roku szkolnym. 

V 2023 r. 

Nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów objętych 

sprawdzianami 

kompetencji 
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Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji 

Odpowiedzialni 

 

Wspomaganie uczniów  

w przygotowaniu do egzaminu 

ósmoklasisty 

Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty z roku 

2021, sformułowanie wniosków do pracy.   
IX/X 2022 r. 

Nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów objętych 

egzaminem 

ósmoklasisty 

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty z 

języka polskiego, matematyki i języka angielskiego; 

dokonanie analizy wyników i zapoznanie z nimi uczniów, 

rodziców i rady pedagogicznej; sformułowanie wniosków 

do dalszej pracy.  

Zgodnie z 
harmonogramem 

Dyrektor szkoły, 

Zespoły nadzorujące 

przebieg egzaminu, 

nauczyciele 

przedmiotów 

egzaminacyjnych 

Stwarzanie uczniom możliwości 

rozwoju 

Organizowanie i udział uczniów w konkursach 

przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych. 

IX 2022 r.  

– VI 2023 r. 
Wszyscy nauczyciele 

Rozszerzanie oferty edukacyjnej zgodnie z oczekiwaniami 

rodziców i potrzebami dzieci. 

IX 2022 r.  

– VI 2023 r. 

Dyrektor szkoły, 

nauczyciele 

Rozbudzanie zainteresowania czytelnictwem. 

IX 2022 r.  

– VI 2023 r. 

Wszyscy nauczyciele, 

bibliotekarz 

wychowawcy klas 

Poznanie dziedzictwa cywilizacyjnego Europy. 

Organizacja wycieczek pozwalających poznać dziedzictwo 

cywilizacyjne Europy, w tym Polski.(3. pkt kpop) 

Omówienie znaczenia i roli języka łacińskiego, poznanie 

kilku wybranych sentencji po łacinie. (3. pkt kpop) 
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WYCHOWANIE I OPIEKA 

Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji 
Odpowiedzialni 

Opracowanie programu wychowawczo-

profilaktycznego na rok szkolny 

2022/2023 

Przeprowadzenie ankiety - czynniki ryzyka i czynniki 

chroniące (uczniowie, rodzice, nauczyciele), dokonanie 

analizy wyników; sformułowanie wniosków. 

Analiza kierunków polityki oświatowej państwa w roku 

szkolnym 2022/2023 oraz wniosków sformułowanych na 

zebraniu rady pedagogicznej podsumowującej  rok szkolny 

2021/2022. 

Sporządzenie dokumentu. 

IX 2022 r. Zespół zadaniowy  

Wychowanie do wartości, kształtowanie 

postaw i respektowanie norm społecznych 

Realizowanie działań wychowania do wrażliwości na prawdę, 

dobro i piękno oraz kształtowania postawy szlachetności i 

zaangażowania społecznego.  

IX 2022 r.  

– VI 2023 r. 
Wszyscy nauczyciele 

Prowadzenie zajęć poświęconych oddziaływaniu mediów 

pozwalających młodym odbiorcom krytycznie oceniać 

destrukcyjne wzorce medialne wywołujące niezadowolenie z 

własnego wyglądu, poczucie winy i wstydu; demaskowanie 

rzeczywistych intencji reklam i zawartych w nich manipulacji. 

(2. pkt kpop)  

IX 2022 r.  

– VI 2023 r. 
Wychowawcy klas 

Postępowanie zgodne z ustalonymi zasadami. 

Przeprowadzanie interwencji wychowawczych jeżeli zasady 

zostały złamane. (1. pkt kpop) 

IX 2022 r.  

– VI 2023 r. 

Wszyscy nauczyciele 

Wychowawcy klas 

Przeprowadzenie zajęć dotyczących walki z dezinformacją i 

weryfikacją treści publikowanych w Internecie i  mediach 

społecznościowych. (7. pkt kpop) 

IX 2022 r.  

– VI 2023 r. 
Wychowawcy klas 

Rozwijanie u uczniów samodzielności, 

kreatywności i innowacyjności 
Udział uczniów w akcjach charytatywnych. 

IX 2022 r.  

– VI 2023 r. 

Opiekun klubu 

wolontariatu 
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Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji 
Odpowiedzialni 

Działania podejmowane przez Samorząd Uczniowski. 
IX 2022 r.  

– VI 2023 r. 
Opiekun SU 

Propagowanie wśród uczniów zdrowego 

stylu życia i zachowań proekologicznych 

Przeprowadzanie pogadanek nt. zdrowych nawyków 

żywieniowych – dostarczanie wiedzy o zachowaniach   

prozdrowotnych, mających na celu ochronę i poprawę 

zdrowia jednostki oraz zdrowia publicznego. 

IX 2022 r.  

– VI 2023 r. 
Wychowawcy klas 

Udział w akcji Sprzątanie Świata – rozbudzanie potrzeby 

działania na rzecz tworzenia zdrowego środowiska. 
IX 2022 r. Wychowawcy klas 

Przeciwdziałanie uzależnieniom 

Kształtowanie wśród uczniów umiejętności radzenia sobie z 

agresją: psychiczną, fizyczną, słowną. (2. pkt kpop) 
IX 2022 r.  

– VI 2023 r. 

Wychowawcy klas, 

Wszyscy nauczyciele 

Kontynuowanie współpracy z instytucjami 

wspierającymi proces wychowawczo - profilaktyczny (m.in. 

policją, gminą). 

IX 2022 r.  

– VI 2023 r. 

Dyrektor szkoły 

Wychowawcy klas, 

Wszyscy nauczyciele 

Pedagog 

Rozwijanie tożsamości narodowej  

i regionalnej 

Organizowanie uroczystości szkolnych, warsztatów, spotkań z 

ciekawymi ludźmi. 

IX 2022 r.  

– VI 2023 r. 

Nauczyciele 

odpowiedzialni za 

poszczególne imprezy 

Udział uczniów  w uroczystościach lokalnych  

o charakterze patriotycznym. 

IX 2022 r.  

– VI 2023 r. 

Nauczyciele -

opiekunowie 

Przygotowywanie wystaw okolicznościowych  

o tematyce historycznej. 
Według potrzeb Nauczyciele historii 

Opieka nad pomnikiem poległych żołnierzy na cmentarzu 

parafialnym. 
Według potrzeb Wychowawcy klas 

Udzielanie wsparcia uczniom w trudnych 

sytuacjach rodzinnych i życiowych 

Rozpoznawanie środowiska uczniów i potrzeb w zakresie 

opieki wśród rodziców uczniów klas I - VIII 

IX 2022 r. (oraz 

według potrzeb) 
Wychowawcy klas 

Organizowanie wsparcia uczniom potrzebującym pomocy. 
IX 2022 r.  

– VI 2023 r. 

Wychowawcy klas, 

Wszyscy nauczyciele 
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Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji 
Odpowiedzialni 

Zapewnienie opieki świetlicowej 
Objęcie opieką świetlicy wszystkich uczniów klas I – VIII 

potrzebujących takiej opieki. 

IX 2022 r.  

– VI 2023 r. 
Wychowawcy świetlicy 

PROMOCJA SZKOŁY 

Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji 
Odpowiedzialni 

Promowanie działalności szkoły  

w środowisku lokalnym 

Systematyczne zamieszczanie na stronie 

internetowej szkoły i FB relacji z wydarzeń z życia 

szkoły. 

IX 2022 r. 

– VI 2023 r. 

Administratorzy: 

- strony internetowej  

- FB 

Udostępnianie zasobów szkoły dla środowiska lokalnego. 
IX 2022 r. 

– VI 2023 r. 

Dyrektor szkoły, 

Administrator strony 

internetowej 

Współpraca z instytucjami i organizacjami 

wspierającymi działalność szkoły. 
Pozyskiwanie partnerów do współpracy. 

IX 2022 r.  

– VI 2023 r. 
Dyrektor szkoły 

 

WSPÓŁPRACA NAUCZYCIELI 

Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji 
Odpowiedzialni 

Prowadzenie działań wychowawczych  

w ramach zespołu nauczycieli pracujących 

w jednym oddziale 

Analizowanie sytuacji wychowawczej w szkole na 

zebraniach zespołów nauczycieli pracujących w jednym 

oddziale. 

Zgodnie z 

planem pracy 

zespołu 

Przewodniczący 

zespołów nauczycieli 

pracujących w jednym 

oddziale 

Podnoszenie kompetencji zawodowych 
Udział nauczycieli w szkoleniach wewnątrzszkolnych i 

zewnętrznych w formie stacjonarnej i zdalnej. 

Zgodnie z 

harmonogramem 
Wszyscy nauczyciele 
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Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji 
Odpowiedzialni 

Uporządkowanie i pogłębienie wiedzy o modelu skutecznej 

lekcji  - poznanie skutecznych strategii nauczania, które 

powinien znać każdy nauczyciel – zasady B. Rosenshine.  

(9. pkt kpop) 

samokształcenie 

Poznawanie nowych narzędzi TIK oraz skutecznego i 

prawidłowego ich wykorzystywania na swoim przedmiocie, 

w tym np. generatory zadań, kart pracy i gier dydaktycznych. 

(7. pkt kpop) 

Szkolenie zespołu nauczycieli, którzy będą korzystać ze 

sprzętu i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach 

programu „Laboratoria przyszłości”. (8. pkt kpop) 

Zgodnie z 

harmonogramem 

Wymiana doświadczeń 

Wymiana doświadczeń zdobytych podczas szkoleń 

zewnętrznych. 
Według potrzeb Wszyscy nauczyciele 

Wspomaganie nauczycieli w drodze do awansu 

zawodowego 

IX 2022 r. 

– VI 2023 r. 
Wszyscy nauczyciele 

Wymiana doświadczeń miedzy nauczycielami uczącymi 

uczniów przybyłych z zagranicy, w szczególności z Ukrainy. 

(4. pkt kpop) 
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WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji 
Odpowiedzialni 

Wdrażanie rodziców do współpracy  

ze szkołą 

Wybory do Rad Klasowych i Szkolnej Rady Rodziców. IX 2022 r. 
Wychowawcy klas, 

Dyrektor szkoły 

Organizowanie zebrań i kontaktów indywidualnych. 

Zgodnie z 

harmonogramem 

i potrzebami 

Dyrektor szkoły, 

Wychowawcy klas 

Zachęcanie rodziców do regularnego korzystania 

z dziennika elektronicznego w celu kontrolowania 

frekwencji i wyników nauczania. 

IX 2022 r. 

– VI 2023 r. 
Wychowawcy klas 

Włączanie rodziców do współpracy i wspólnego 

planowania działań klasowych i szkolnych. 

IX 2022 r. 

– VI 2023 r. 
Wychowawcy klas 

Edukacja rodziców 

Zapoznanie rodziców z dokumentacją szkolną oraz procedurą 

funkcjonowania szkoły w czasie epidemii. 
IX 2022 r. Wychowawcy klas 

Zapoznanie rodziców uczniów klas VIII z procedurami 

dotyczącymi egzaminu ósmoklasisty. 

Zgodnie z 

procedurami 

CKE 

Wychowawcy klas VIII 

Prowadzenie edukacji rodziców podnoszącej kompetencje 

wychowawcze, w tym poświęcone oddziaływaniu mediów jak 

uczyć dzieci krytycyzmu wobec reklam, rozwijanie 

umiejętności wychowawczych, wspieranie w rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych, upowszechnianie informacji o 

możliwościach otrzymania wsparcia i pomocy w sytuacjach 

trudnych. (2. pkt kpop) 

IX 2022 r. 

– VI 2023 r. 
Wychowawcy klas 
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TERMINARZ WAŻNYCH WYDARZEŃ 

 

Miesiąc Rodzaj wydarzeń Osoby odpowiedzialne Termin realizacji 

wrzesień 

Apel porządkowo-informacyjny dla uczniów Dyrektor 09.2022 r. 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego Małgorzata Frączyk 12-15.09.2022 r. 

RP – przedstawienie planu nadzoru Dyrektor  13.09.2022 r., godz. 16.00 

Europejski Dzień Języków Nauczyciele języków obcych 09.2022 r. 

Sprawdziany diagnozujące w klasach 4.: 

j. polski, matematyka, j. angielski, historia, 

przyroda 

Nauczyciele przedmiotów 09.2022 r. 

RP zatwierdzająca dokumenty szkolne Dyrektor 28.09.2022 r., godz. 14.45 

Zebranie ogólne z rodzicami  Wychowawcy klas 
28.09.2022 r. – godz. 16.00: kl. I-III, 

godz. 16.30: kl. IV-VIII 

październik 

Apel porządkowo-informacyjny dla uczniów Dyrektor 10.2022 r. 

Dzień Edukacji Narodowej 
Magdalena Staniaszek 

Wioletta Suchcicka 
13.10.2022 r. 

Międzyszkolna impreza sportowa 

Zbigniew Komor 

Dorota Kurpiewska 

Anna Dąbrowska-Komor 

22.10.2022 r. 

Diagnoza uczniów klasy I Anna Dąbrowska-Komor 10.2022 r. 

Pasowanie na ucznia Anna Dąbrowska-Komor 10.2022 r. 

RP online – dostosowanie warunków – egzamin 

ósmoklasisty 
Dyrektor 25.10.2022 r., godz. 16.00 
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Miesiąc Rodzaj wydarzeń Osoby odpowiedzialne Termin realizacji 

listopad 

Apel porządkowo-informacyjny dla uczniów Dyrektor 11.2022 r. 

Święto Niepodległości 

Katarzyna Dmochowska 

Aneta Frąckiel 

ksiądz Marek 

10.11.2022 r. 

grudzień 

Apel porządkowo-informacyjny dla uczniów Dyrektor 12.2022 r. 

Informacja o przewidywanych ocenach 

niedostatecznych i nagannych  

z zachowania za I półrocze - wystawienie 

zagrożeń w dzienniku Librus 

Nauczyciele przedmiotów 

Wychowawcy klas IV - VIII 

do 14.12.2022 r.  

Spotkania z wychowawcami w klasach/grupach 15.12.2022 r. – od godz.16.00 

Tradycje Bożego Narodzenia 

Dorota Trzeciak 

ksiądz Marek 

Bożena Kosobudzka 

Małgorzata Brodecka 

22.12.2022 r. 

styczeń 

Apel porządkowo-informacyjny dla uczniów Dyrektor 01.2023 r. 

Wystawienie ocen na koniec I półrocza 
Nauczyciele poszczególnych 

przedmiotów 
do 16.01.2023 r. 

Choinka szkolna 

Opiekun SU  

Jadwiga Rosiak 

Anna Orłowska 

01.2023 r. 

Rada klasyfikacyjna/podsumowująca I półrocze Dyrektor 19.01.2023 r., godz. 16.00 

luty 

Apel porządkowo-informacyjny dla uczniów Dyrektor 02.2023 r. 

Dzień Języka Ojczystego 
Małgorzata Brodecka 

Gabriela Leszczyńska 
21.02.2023 r. 
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Miesiąc Rodzaj wydarzeń Osoby odpowiedzialne Termin realizacji 

marzec 

Apel porządkowo-informacyjny dla uczniów  03.2023 r. 

RP szkoleniowa „Kształtowanie kompetencji 

wychowawczych” 
Dyrektor 

luty/marzec 2023 r.,  

godz. 9.00-13.30 

kwiecień 

Apel porządkowo-informacyjny dla uczniów Dyrektor 04.2023 r. 

Tradycje Wielkanocne 

Dorota Trzeciak 

ksiądz Marek 

Małgorzata Brodecka 

05.04.2023 r. 

RP szkoleniowa – szkolenie członków zespołów 

egzaminacyjnych 
Dyrektor 27.04.2023 r., godz. 16.00 

maj 

Apel porządkowo-informacyjny dla uczniów Dyrektor 05.2023 r. 

Święto Flagi 

Święto Konstytucji 3-go Maja 

Zbigniew Komor 

Ksiądz Marek 
02-03.05.2023 r. 

Sprawdziany kompetencji: 

• klasa 7: j. polski, matematyka, j. angielski 

• klasy 5-6: j. polski, matematyka, j. angielski, 

geografia, historia, biologia 

Nauczyciele przedmiotów maj 2023 r. 

Egzamin po ósmej klasie: język polski 

PZE – dyrektor szkoły 

Zespoły nadzorujące 

23.05.2023 r. (120 min.) 

Egzamin po ósmej klasie: matematyka 24.05.2023 r. (100 min.) 

Egzamin po ósmej klasie: język angielski 25.05.2023 r. (90 min.) 
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Miesiąc Rodzaj wydarzeń Osoby odpowiedzialne Termin realizacji 

Informacja o przewidywanych ocenach 

niedostatecznych i nagannych  

z zachowania na koniec roku szkolnego - 

wystawienie zagrożeń w dzienniku Librus 

Nauczyciele poszczególnych 

przedmiotów 

Wychowawcy klas IV - VIII 

 

do 15.05.2023 r. 

Spotkania z wychowawcami w klasach/grupach 17.05.2023 r.– od godz.16.00 

czerwiec 

Apel porządkowo-informacyjny dla uczniów Dyrektor czerwiec 2023 r. 

Wystawienie ocen na koniec roku szkolnego 
Nauczyciele poszczególnych 

przedmiotów 
do 12.06.2023 r. 

RP klasyfikacyjna II półrocze  15.06.2023 r., godz. 16.00  

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 

Klasa VIIa i VIIIa 

 z wychowawcami 

(E.Mieczkowska / W.Suchcicka) 

23.06.2023 r. 

 

RP podsumowująca II półrocze Dyrektor 23.06.2023 r., ok. godz. 11.00 

lipiec    

sierpień RP organizacyjna Dyrektor 30.08.2023 r., godz. 9.00 
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PLAN PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA 

Realizacja kierunków polityki oświatowej państwa na bieżący rok szkolny w Gminnym Przedszkolu w Szumowie: 

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

uzdalniających do odpowiednich 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. 

1. 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. 

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

ogólnodostępnych i integracyjnych. 

 

Realizacja priorytetowych zadań przedszkola: 

 

Priorytet I: Wspomaganie harmonijnego i wszechstronnego rozwoju dzieci zgodnie z ich możliwościami i predyspozycjami . Procesy 

edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. (1 i 4 pkt. kpop) 

Lp. Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji  
Odpowiedzialni  

1. 

Obserwowanie i 

diagnozowanie poziomu 

rozwoju dzieci, ich potrzeb 

i możliwości. 

- systematyczne dokumentowanie obserwacji zgodnie z 

wewnętrznymi ustaleniami 

IX 2022r. - 

 VI 2023 r. 

Wszystkie 

nauczycielki 

 

- wykorzystywanie wniosków z obserwacji w dalszej pracy 
IX 2022r. - 

 VI 2023 r. 

Wszystkie 

nauczycielki 

 



 

16 
 

Priorytet I: Wspomaganie harmonijnego i wszechstronnego rozwoju dzieci zgodnie z ich możliwościami i predyspozycjami . Procesy 

edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. (1 i 4 pkt. kpop) 

Lp. Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji  
Odpowiedzialni  

- przeprowadzenie diagnozy wiadomości i umiejętności dzieci: 

a) wstępnej 

b) końcowej 

- wypełnianie arkusza diagnozy 

IX-X 2022 r. 

III-IV 2023 r. 

 

Wszystkie 

nauczycielki 

2. 
Analizowanie wyników 

obserwacji i diagnozy. 

- wyciągnięcie wniosków i rekomendacji po diagnozie: 

a) wstępnej 

b) końcowej 

- określenie kierunków do pracy z dziećmi 

 

XI 2022r.- 

V 2023r. 

Wszystkie 

nauczycielki 

- informowanie rodziców o postępach dzieci, wynikach 

przeprowadzonej diagnozy. 

XI 2022r.- 

VI 2023r. 

Wszystkie 

nauczycielki 

 

- przekazanie rodzicom informacji o gotowości szkolnej dotyczącej 

osiągnięć dziecka na koniec wychowania przedszkolnego 
IV 2023 r. 

Wychowawca 

grupy 6-latków 

3. 

Tworzenie warunków do 

realizacji podstawy 

programowej.  

Rzetelna i  systematyczna  

realizacja treści podstawy 

programowej. 

- ustalenie przedszkolnego zestawu programów na rok szkolny 

2022/2023, zaopiniowanie przez Radę Pedagogiczną 
IX 2022 r. Dyrektor 

- weryfikacja ramowych rozkładów dnia w kontekście proporcji 

zagospodarowania czasu w poszczególnych grupach wiekowych 
IX 2022 r. 

Wszystkie 

nauczycielki 

- organizowanie i prowadzenie działań wynikających z założeń 

podstawy programowej oraz realizowanych programów 

wychowania przedszkolnego 

IX 2022r.  

- VI 2023r. 

Wszystkie 

nauczycielki 
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Priorytet I: Wspomaganie harmonijnego i wszechstronnego rozwoju dzieci zgodnie z ich możliwościami i predyspozycjami . Procesy 

edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. (1 i 4 pkt. kpop) 

Lp. Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji  
Odpowiedzialni  

- wspomaganie rozwoju dzieci poprzez systematyczne nabywanie 

wiadomości i umiejętności wychowanków we wszystkich obszarach  

podstawy  programowej 

IX 2022r.  

-VI 2023 r. 

Wszystkie 

nauczycielki 

- umiejętne gospodarowanie czasem pracy 
IX 2022r. - 

 VI 2023 r. 

Wszystkie 

nauczycielki 

4. 
Doskonalenie kompetencji 

nauczycieli. 

- udział nauczycieli w formach doskonalenia kompetencji 

nauczycieli do pracy z dziećmi przybyłymi z zagranicy, w 

szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb  
Wg potrzeb 

Nauczyciele uczący 

uczniów z Ukrainy 

- wykorzystanie nabytych wiadomości i umiejętności w pracy z 

dziećmi przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy 

5. 

Przestrzeganie i 

upowszechnianie praw 

dziecka. 

- uświadomienie dzieciom, że też mają swoje prawa 

- omawianie wybranych praw dziecka  na zajęciach 

-  powszechnianie praw dziecka w trakcie zajęć dydaktycznych, 

poprzez zabawę i zajęcia plastyczno-techniczne  

IX 2022r.  

–VI 2023 r. 

Wszystkie 

nauczycielki 

6. 

Kształtowanie postaw 

prospołecznych. 

Wdrażanie  do  

respektowania  norm 

społecznych. 

- wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad właściwego zachowania 

atmosferze akceptacji i zaspokajania potrzeb bezpieczeństwa, IX 2022r.  

–VI 2023 r. 

Wszystkie 

nauczycielki 

 - stosowanie ćwiczeń mających na celu hamowanie reakcji złości i 

agresji, 
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Priorytet I: Wspomaganie harmonijnego i wszechstronnego rozwoju dzieci zgodnie z ich możliwościami i predyspozycjami . Procesy 

edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. (1 i 4 pkt. kpop) 

Lp. Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji  
Odpowiedzialni  

- rozwijanie umiejętności potrzebnych dzieciom do poznawania i 

rozumienia swego otoczenia, do zaspokajania własnych potrzeb bez 

szkodzenia innym ludziom oraz środowisku przyrodniczemu - 

dbałość o przyrodę  

- zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa, życzliwości, 

przynależności do wspólnoty przedszkolnej, grupowej 

- stosowanie pracy zespołowej i rozumienie jej wartości 

- prowadzenie zabaw integracyjnych 

- uwrażliwianie dzieci na uważne słuchanie innych, np.: rodziców, 

pani w grupie, pani sprzątaczki, kolegi, koleżanki itp. 

- rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo – skutkowego w 

procesie uczenia się oraz w podejmowaniu decyzji 

- wzmocnienie  wiary w siebie i we własne możliwości poprzez 

udział w różnych formach aktywności 

- zapoznawanie dzieci z różnymi zawodami oraz uczenie  tego, że 

każda praca jest ważna i ważny jest człowiek, który ją wykonuje 

- poznawanie i szanowanie praw człowieka 

- uwrażliwianie na niepełnosprawność np. poprzez dobór tekstów 

czy filmów, akcje, zbiórki na rzecz niepełnosprawnych  
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Priorytet II: Wychowanie do wartości,  kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych poprzez udział w uroczystościach i 

obchodach świąt patriotycznych. (1 pkt. kpop) 

Lp. Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji  
Odpowiedzialni  

1. 

Rozwijanie tożsamości 

narodowej.  

 

Wdrażanie postaw 

patriotycznych. 

- aktywny udział dzieci w uroczystościach patriotycznych: ubranie 

się w barwy narodowe (biało-czerwone)  

IX 2022 r.  

–VI 2023 r. 

Wszystkie 

nauczycielki 

- wykonanie gazetek tematycznych w salach 

- urozmaicenie kącików patriotycznych 

- nauka hymnu narodowego, piosenek i wierszy patriotycznych  

- przestrzeganie właściwych postaw podczas uroczystości 

patriotycznych m.in. odpowiednia postawa w trakcie śpiewania 

hymnu państwowego  

2. 

Prowadzenie działań 

związanych z edukacją 

patriotyczną. 

- zapoznanie z legendą powstania państwa polskiego (czytanie 

legendy, obejrzenie filmiku, prezentacji) 

IX 2022 r.  

–VI 2023 r. 

Wszystkie 

nauczycielki 
- przybliżenie dzieciom historii polskiej oraz ważniejszych faktów 

historycznych 

- przedstawienie życiorysu polskich postaci historycznych 

Priorytet I: Wspomaganie harmonijnego i wszechstronnego rozwoju dzieci zgodnie z ich możliwościami i predyspozycjami . Procesy 

edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. (1 i 4 pkt. kpop) 

Lp. Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji  
Odpowiedzialni  

- omawianie wybranych zjawisk i problemów otaczającego świata 

m.in. pandemia, wojna 
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Priorytet II: Wychowanie do wartości,  kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych poprzez udział w uroczystościach i 

obchodach świąt patriotycznych. (1 pkt. kpop) 

Lp. Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji  
Odpowiedzialni  

- zapoznanie z polską kulturą 

- szerzenie wiadomości na temat dziedzictwa kulturowego m.in. 

poprzez wizytę w Skansenie w Szumowie 

- czytanie polskich legend 

 

Priorytet III: Promocja zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności fizycznej. (1 i 2 pkt. kpop) 

Lp. Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji  
Odpowiedzialni  

1. 

Rozwijanie u dzieci 

nawyków higienicznych i 

zachowań prozdrowotnych: 

zdrowe odżywianie, dbanie 

o czystość osobistą, 

ochrona własnego zdrowia. 

- omawianie treści związanych z higieną (w tym z higieną jamy 

ustnej)   

IX 2022 r.  

–VI 2023 r. 

Wszystkie 

nauczycielki 

 

- zachęcanie dzieci do systematycznego i starannego mycia rąk : po 

skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po jedzeniu, po zabawie 

na placu zabaw, po zabawie ze zwierzętami itp. 

- udział dzieci w promowaniu zdrowej żywności ,,Piramida 

zdrowia” 

- zachęcanie dzieci do spożywania warzyw i owoców jako 

naturalnego i cennego źródła witamin zarówno w przedszkolu, jak 

i w domu, 

- upowszechnianie idei picia wody jako cennego składnika diety 
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Priorytet III: Promocja zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności fizycznej. (1 i 2 pkt. kpop) 

Lp. Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji  
Odpowiedzialni  

- prowadzenie działań pod hasłem ,,Chcę mieć zdrowy uśmiech” – 

cykliczne lakierowanie ząbków u dzieci przez panią stomatolog 

- udział w programie edukacyjnym „Akademia Aquafresh” 

mającym na celu dbanie o codzienną, prawidłową higienę jamy 

ustnej 

- prowadzenie zajęć dotyczących rozwijania sprawności w zakresie 

samoobsługi i higieny  

- „Dyżurny, to ja” – systematyczna realizacja dyżurów pełnionych 

przez dzieci, omówienie obowiązków dyżurnego 

- „Jeśli czysto chcesz mieć – sprzątaj, to ważna rzecz!” – cykliczne 

organizowanie sprzątania w sali przedszkolnej tj.: wycieranie 

stolików, wycieranie kurzu, segregacja klocków, porządkowanie 

układanek i inne 

- udział w programie edukacyjnym „Skąd się biorą produkty 

ekologiczne?” 

2. 

Podnoszenie sprawności 

ruchowej dzieci w 

przedszkolu i poza nim. 

 Promowanie i zachęcanie 

do  bezpiecznego i 

zdrowego stylu życia. 

- uwzględnienie różnorodnych form aktywności ruchowej z 

wykorzystaniem  przyborów i sprzętów gimnastycznych 

IX 2022 r.  

–VI 2023 r. 

Wszystkie 

nauczycielki 

 

- codzienna realizacja ćwiczeń porannych 

- organizacja spacerów i wycieczek pieszych i autokarowych 

zapewniających ruch na świeżym powietrzu 
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Priorytet III: Promocja zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności fizycznej. (1 i 2 pkt. kpop) 

Lp. Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji  
Odpowiedzialni  

- wykorzystywanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka w 

ćwiczeniach i zabawach zarówno w sali, jak i na placu zabaw 

- systematyczne wyjścia na salę gimnastyczną – zorganizowanie 

zajęć ruchowych z wykorzystaniem zaplecza sportowego szkoły 

- czytanie tekstów literackich, oglądanie filmów, nauka piosenek 

na temat bezpiecznego i zdrowego stylu życia i aktywności 

ruchowej 

- praktyczna nauka numerów alarmowych wraz z symulacją 

sytuacji stanowiących potencjalne zagrożenie dla dziecka 

- przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem dydaktycznej makiety 

ruchu drogowego 

 

Priorytet IV: Wdrażanie dzieci, pracowników przedszkola oraz rodziców do przestrzegania zasad właściwego zachowania i zasad 

bezpieczeństwa oraz respektowanie norm społecznych wśród dzieci. (1 i 2 pkt. kpop) 

Lp. Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji  
Odpowiedzialni  

1. 
Przypomnienie procedur 

związanych z 

- przedstawienie na zebraniu z pracownikami przedszkola 

procedur bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu 
IX 2022r. Dyrektor 



 

23 
 

Priorytet IV: Wdrażanie dzieci, pracowników przedszkola oraz rodziców do przestrzegania zasad właściwego zachowania i zasad 

bezpieczeństwa oraz respektowanie norm społecznych wśród dzieci. (1 i 2 pkt. kpop) 

Lp. Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji  
Odpowiedzialni  

bezpieczeństwem i 

zobowiązania wszystkich 

pracowników do ich 

przestrzegania. 

- przestrzeganie przez pracowników przedszkola zasad i 

regulaminów obowiązujących w przedszkolu 

IX 2022 r.  

–VI 2023 r. 

Wszyscy pracownicy 

przedszkola 

2. 

Zapoznanie dzieci i 

rodziców 

z procedurami 

zapewniającymi 

bezpieczeństwo w 

przedszkolu. 

- przedstawienie na zebraniu z rodzicami procedur 

bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu 
IX 2022r. 

Wszystkie 

nauczycielki 

- przestrzeganie przez nauczycieli zasad  odbioru dzieci przez 

osoby upoważnione 

IX 2022 r.  

–VI 2023 r. 

Wszystkie 

nauczycielki 

- stworzenie wspólnie z dziećmi  ,,Kodeksu przedszkolaka” - 

wspólne ustalenie praw i obowiązków i systematyczne go 

przypominanie 

- poinformowanie rodziców wszystkich grup o systemie 

motywowania dzieci do zachowań pożądanych (nagrody i kary) 

oraz metodach wychowawczych stosowanych w przedszkolu 

3. 

Uwrażliwienie dzieci na 

bezpieczne zabawy w 

różnych porach roku 

- prowadzenie zajęć dotyczących bezpieczeństwa 

IX 2022 r.  

–VI 2023 r. 

Wszystkie 

nauczycielki 

- zorganizowanie wycieczki po budynku przedszkola w celu 

omówienia sposobów właściwego poruszania się w 

poszczególnych miejscach 

- wycieczki i spacery utrwalające zasady bezpiecznego poruszania 

się w różnych porach roku 
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Priorytet IV: Wdrażanie dzieci, pracowników przedszkola oraz rodziców do przestrzegania zasad właściwego zachowania i zasad 

bezpieczeństwa oraz respektowanie norm społecznych wśród dzieci. (1 i 2 pkt. kpop) 

Lp. Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji  
Odpowiedzialni  

- wykorzystywanie kamizelek odblaskowych, a także węża 

spacerowego - gąsienicy dla dzieci w czasie spacerów i wycieczek 

- czytanie tekstów literackich, oglądanie filmów na temat 

bezpieczeństwa 

- organizowanie w salach kącików tematycznych ukazujących 

scenki okolicznościowe dotyczące bezpieczeństwa dzieci w 

różnych sytuacjach 

4. 

Szerzenie wiedzy na temat 

zasad bezpieczeństwa, 

zdrowego stylu życia oraz 

nabywanie umiejętności 

związanych z udzielaniem 

pomocy. 

- wyrabianie nawyków przestrzegania bezpieczeństwa 

IX 2022 r.  

–VI 2023 r. 

Wszystkie 

nauczycielki 

- poznanie zasad zdrowego odżywiania i higieny 

- uświadomienie dzieciom przyczyn powstawania pożarów 

wynikających z bezmyślnych zabaw 

- rozumienie zakazu zabawy prądem, zapałkami, a także innymi 

sprzętami gospodarstwa domowego np. odkurzaczem, pralką, 

mikserem, nożem, żelazkiem 

- uwrażliwienie na potrzebę reagowania w sytuacjach zagrożenia 

życia 

  
- omówienie i zapoznanie dzieci ze sposobami udzielania pomocy 

przedmedycznej 
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Priorytet IV: Wdrażanie dzieci, pracowników przedszkola oraz rodziców do przestrzegania zasad właściwego zachowania i zasad 

bezpieczeństwa oraz respektowanie norm społecznych wśród dzieci. (1 i 2 pkt. kpop) 

Lp. Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji  
Odpowiedzialni  

5. 

Kształtowanie właściwych 

postaw szlachetności, 

zaangażowania 

społecznego. Uwrażliwianie 

na prawdę i dobro. 

- wdrażanie wartości tj. prawda i dobro poprzez prowadzenie 

pogadanek oraz zajęć i zabaw tematycznych, a także podczas 

zaistniałych na co dzień różnego rodzaju sytuacji w grupie 

IX 2022 r.  

–VI 2023 r. 

Wszystkie 

nauczycielki 
- kształtowanie postawy zaangażowania społecznego, współpracy 

i współdziałania w trakcie codziennych zajęć oraz troski o 

drugiego człowieka i chęci niesienia pomocy m.in. poprzez 

wolontariat  

- udział w akcjach charytatywnych 

 

Priorytet V: Tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań dzieci w różnorodnych formach działalności oraz prowadzenie działań 

sprzyjających harmonijnemu rozwojowi. (pkt. 2,7,9  kpop) 

Lp. Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji  
Odpowiedzialni  

1. 

Tworzenie warunków do 

rozwoju aktywności dzieci. 

Stosowanie  różnorodnych 

metod i form pracy jako 

inspiracji do podejmowania 

działań twórczych w pracy z 

dziećmi. 

- zapewnienie dzieciom możliwości wyboru aktywności poprzez 

swobodny dostęp do materiałów plastycznych, muzycznych, 

konstrukcyjnych, przyrodniczych i innych 
IX 2022 r.  

–VI 2023 r. 

Wszystkie 

nauczycielki 
- tworzenie kącików: przyrodniczy, plastyczny, muzyczny, 

teatralny, książki  

- prowadzenie zajęć z wykorzystaniem różnych form i metod 

pracy 
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Priorytet V: Tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań dzieci w różnorodnych formach działalności oraz prowadzenie działań 

sprzyjających harmonijnemu rozwojowi. (pkt. 2,7,9  kpop) 

Lp. Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji  
Odpowiedzialni  

 - zdobywanie wiedzy i umiejętności poprzez doświadczanie, 

przeprowadzanie eksperymentów, organizowanie zajęć w terenie 

i zajęć plastyczno-technicznych 

- stosowanie nowatorskich metod 

- inspirowanie dzieci do podejmowania działań rozwijających ich 

zainteresowania, autoekspresję, wrodzony potencjał 

- zapewnienie dzieciom możliwości dostępu do dodatkowych 

zajęć: sportowych, tanecznych, szachowych, karate, piłka nożna 

itp. 

Wg potrzeb Dyrektor 

2. 
„Przedszkolaki z pasją” - 

praca z dzieckiem zdolnym 

- organizowanie i udział dzieci w konkursach wewnętrznych 

i zewnętrznych 
IX 2022 r.  

–VI 2023 r. 

Wszystkie 

nauczycielki - bezpośrednie obcowanie ze sztuką 

- organizowanie teatrzyków o różnej tematyce 

3. 

Doskonalenie systemu 

wspierania rozwoju każdego 

dziecka uwzględniając 

zróżnicowane potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne 

oraz wspomaganie dzieci 

wymagających pomocy 

- realizacja zasady indywidualizacji podczas zajęć dydaktycznych 

IX 2022 r.  

–VI 2023 r. 
Wszystkie 

nauczycielki 

- indywidualizacja pracy poprzez dopasowanie metod, form i 

czasu pracy do potrzeb dzieci 

- stosowanie aktywizujących i nowoczesnych metod pracy z 

dziećmi 
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Priorytet V: Tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań dzieci w różnorodnych formach działalności oraz prowadzenie działań 

sprzyjających harmonijnemu rozwojowi. (pkt. 2,7,9  kpop) 

Lp. Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji  
Odpowiedzialni  

psychologiczno – 

pedagogicznej (w tym z 

orzeczeniami i opiniami  

z PPP) 

- dokonanie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci z 

opiniami i orzeczeniami PPP 

IX 2022r. 

Wg potrzeb Wszystkie 

nauczycielki 

 

Pedagog 

Psycholog 

Logopeda 

 

- opracowanie lub modyfikowanie indywidualnych programów 

edukacyjno-terapeutycznych 

- dostosowanie wymagań edukacyjnych do zaleceń Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej 

- zapewnianie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie 

bieżącej pracy z dzieckiem odpowiednio do rozpoznanych 

potrzeb dzieci, w tym udzielanie pomocy w stanach kryzysu 

psychicznego 

IX 2022 r.  

–VI 2023 r. 

- dokonanie oceny efektywności pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej udzielanej dziecku 
I/V2023 r. 

- współpraca z poradnią PPP  

IX 2022 r.  

–VI 2023 r. 

Wg potrzeb 

Wszystkie 

nauczycielki 

 

Psycholog 

Pedagog 

Logopeda 

- systematyczna współpraca z psychologiem  (prowadzenie 

cotygodniowych zajęć TUS w grupie: 6-latków, 5-latków, gr. 1, 

5-latków – gr.2 i grupie 4-latków). 

- systematyczna współpraca z pedagogiem szkolnym 
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Priorytet V: Tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań dzieci w różnorodnych formach działalności oraz prowadzenie działań 

sprzyjających harmonijnemu rozwojowi. (pkt. 2,7,9  kpop) 

Lp. Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji  
Odpowiedzialni  

- systematyczna praca z logopedą szkolnym 

- prowadzenie zajęć uwzględniających zalecenia logopedy 

- stworzenie kącików relaksu/odpoczynku (jeśli zajdzie taka 

potrzeba) 

4. 

Prowadzenie działań 

mających na celu rozwijanie  

u  dzieci  zainteresowań 

edukacją matematyczną. 

- rozwijanie  u  dzieci  zainteresowań matematyką poprzez 

wykorzystywanie nowoczesnych technologii tj. tablica 

multimedialna, programy i gry edukacyjne, Magiczny Dywan 

IX 2022 r.  

–VI 2023 r. 

Wszystkie 

nauczycielki 

- planowanie zajęć z wykorzystaniem maty do kodowania, 

różnorodnych gier edukacyjnych 

- kształtowanie pojęć matematycznych w trakcie zabaw, 

prowadzenia doświadczeń i zajęć w terenie 

- wykorzystywanie umiejętności matematycznych w trakcie 

innych zajęć np. plastycznych czy muzycznych 

- uświadamianie dzieciom użyteczności matematyki w życiu 

codziennym  

- wykonanie pomocy dydaktycznych 

5. 
Udział w akcjach 

charytatywnych. 

- zbieranie nakrętek 

IX 2022 r.  

–VI 2023 r. 

Wszystkie 

nauczycielki 

 

- zbieranie zużytych baterii 

- zbieranie monet w ramach akcji „Góra Grosza” 
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Priorytet V: Tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań dzieci w różnorodnych formach działalności oraz prowadzenie działań 

sprzyjających harmonijnemu rozwojowi. (pkt. 2,7,9  kpop) 

Lp. Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji  
Odpowiedzialni  

- zorganizowanie przedświątecznych zbiórek zabawek i słodyczy 

dla dzieci z Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w 

Długoborzu i Domu Dziecka w Zambrowie 

6. 

Rozbudzanie 

zainteresowania dzieci 

nauką poprzez zabawę z 

wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii, 

metod i form pracy. 

 wykorzystanie nowoczesnych technologii, metod i form pracy w 

funkcjonowaniu przedszkola (m.in. tablica multimedialna, 

Magiczny Dywan) 

IX 2022 r.  

–VI 2023 r. 

Wszystkie 

nauczycielki 

 

 

Priorytet VI: Tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań przyrodniczych. Wzmocnienie edukacji ekologicznej i rozwijanie 

postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. (pkt. 1 kpop) 

Lp. Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji  
Odpowiedzialni  

1. 
Promowanie postaw 

proekologicznych. 

- kształtowanie postaw proekologicznych  poprzez prowadzenie 

zajęć dydaktycznych, zajęć plastyczno-technicznych i w trakcie 

zabaw 

IX 2022 r.  

–VI 2023 r. 

Wszystkie 

nauczycielki 

- prowadzenie pogadanek na temat ochrony i poszanowania 

środowiska naturalnego  

- przybliżenie dzieciom znaczenia przyrody dla człowieka oraz 

odpowiedzialności za Naszą Planetę i potrzeby dbania o nią 
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Priorytet VI: Tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań przyrodniczych. Wzmocnienie edukacji ekologicznej i rozwijanie 

postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. (pkt. 1 kpop) 

Lp. Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji  
Odpowiedzialni  

- udział w akcjach charytatywnych mających na celu ochronę 

środowiska  

- udział w konkurach zewnętrznych o tematyce związanej z 

przyrodą i ochroną środowiska naturalnego 

2. 

 

Tworzenie warunków do 

podejmowania przez 

dziecko działań twórczych 

z wykorzystaniem materiału 

przyrodniczego. 

 - gromadzenie materiału przyrodniczego podczas wycieczek 

przyrodniczych i wykorzystywanie ich na zajęciach 

IX 2022 r.  

–VI 2023 r. 

Wszystkie 

nauczycielki 

- wykonanie przez dzieci prac przestrzennych z naturalnych 

okazów przyrodniczych 

- zorganizowanie wystawy z pracami dzieci 

- prowadzenie zajęć plastycznych  w środowisku naturalnym  

- wykorzystanie placu zabaw, lasku szkolnego i terenu ogrodu 

wokół szkoły i przedszkola podczas zajęć plastycznych, 

muzycznych, przyrodniczych czy językowych 

- zachęcanie dzieci do sadzenia roślinek, pielęgnowania i 

obserwowania ich 

3. 

Angażowanie dzieci do 

czynnego udziału w akcjach 

związanych 

- udział w programach „Czyste Powietrze Wokół Nas”, „Działaj z 

IMPET-em” oraz „Kubusiowi Przyjaciele Natury”  

IX 2022 r.  

–VI 2023 r. 

Wszystkie 

nauczycielki 

 

- udział w akcji „Sprzątanie świata” IX 2022r. 
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Priorytet VI: Tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań przyrodniczych. Wzmocnienie edukacji ekologicznej i rozwijanie 

postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. (pkt. 1 kpop) 

Lp. Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji  
Odpowiedzialni  

z ochroną środowiska 

naturalnego. 

 

- sprzątanie terenu wokół przedszkola, segregacja śmieci 

Wszystkie 

nauczycielki 

 

- poznanie zasad selektywnej zbiórki odpadów, wykorzystanie 

gazet, butelek i opakowań do aktywności ruchowej, plastycznej i 

muzycznej 

IX 2022 r.  

–VI 2023 r. 

Wszystkie 

nauczycielki 

- przeprowadzenie zajęć lub pogadanek na temat recyklingu z 

wykorzystaniem tablicy multimedialnej (filmiki, piosenki, puzzle, 

gry edukacyjne), a także gry planszowe  

- wyjścia, spacery w celu obserwacji środowiska naturalnego w 

czasie różnych pór roku 

- pogłębianie wiedzy na temat roślin i zwierząt (również tych pod 

ochroną), różnych ekosystemów, zjawisk przyrodniczych 

- rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów 

przyrody 

- zaznajomienie z zasadami ochrony środowiska i przestrzeganie 

ich każdego dnia 
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Priorytet VII: Kontynuowanie działań zachęcających dzieci do częstego kontaktu z  książkami. (pkt. 1,2,3  kpop) 

Lp. Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji  
Odpowiedzialni  

1. 

Tworzenie warunków do 

rozwijania kompetencji 

czytelniczych dzieci w 

różnorodnych formach 

działalności. 

 

- zorganizowanie kącików książki 

IX 2022 r.  

–VI 2023 r. 

Wszystkie 

nauczycielki  

 

Bibliotekarz 

 

Rodzice  

- przestrzeganie zasad korzystania z książek  

- zapoznanie dzieci z różnymi gatunkami literackimi poprzez 

zabawę i zajęcia zorganizowane 

- cykliczne czytanie dzieciom w różnych porach dnia 

- czytanie dzieciom literatury polskiej, jak również i literatury 

europejskiej – „Baśnie braci Grimm”, „Baśnie Andersena” itp. 

- zapraszanie rodziców do czytania literatury  

- kontynuacja projektu czytelniczego „Z książką na start” 

- zorganizowanie zajęć tematycznych nt. produkcji papieru 

- zapoznanie dzieci z poszczególnymi etapami powstawania 

książki 

- zorganizować spotkanie z bibliotekarką 

- naprawianie uszkodzonych książek 

- prowadzenie zajęć z wykorzystaniem bajkoterapii 
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Priorytet VII: Kontynuowanie działań zachęcających dzieci do częstego kontaktu z  książkami. (pkt. 1,2,3  kpop) 

Lp. Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji  
Odpowiedzialni  

- organizowanie zajęć i zabaw plastyczno-technicznych, 

teatralnych, dramowych w celu prezentowania przez dzieci 

wysłuchanego utworu literackiego 

- poznanie dziedzictwa cywilizacyjnego Europy 

- omówienie znaczenia i roli języka łacińskiego, poznanie kilku 

wybranych sentencji po łacinie 

2. 

Wyrabianie gotowości do 

czytania i pisania poprzez 

pracę z literaturą 

- kształtowanie motywacji do słuchania czytanego tekstu poprzez 

pochwałę i zachętę 

IX 2022 r.  

–VI 2023 r. 

Wszystkie 

nauczycielki 

 

Rodzice 

Zapraszani goście 

- czytanie przez rodziców, dziadków i zapraszanych gości 

literatury dziecięcej w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” 

- zorganizowanie „Kącików książek” - wyeksponowanie książek w 

salach 
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Priorytet VIII: Rozwijanie kompetencji informatycznych u dzieci.  Roztropne, bezpieczne i efektywne korzystanie w procesie 

kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia. Rozwijanie  umiejętności metodycznych nauczycieli  w zakresie 

prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych w procesach edukacyjnych.  

(pkt. 1,2,7  kpop) 

Lp. Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji  
Odpowiedzialni  

1. 

Rozwijanie kompetencji 

informatycznych oraz 

stwarzanie warunków do 

zaspakajania naturalnej 

aktywności i ciekawości  

dzieci  za pomocą urządzeń 

multimedialnych. 

- organizowanie zajęć i zabaw z wykorzystaniem urządzeń 

multimedialnych tj. tablica multimedialna  

IX 2022 r.  

–VI 2023 r. 

Wszystkie 

nauczycielki 
- prowadzenie zajęć w oparciu o programy komputerowe,  gry 

edukacyjne, prezentacje multimedialne 

- prowadzenie zabaw na Magicznym Dywanie 

2. 

Omówienie zasad 

bezpiecznego i 

efektywnego korzystania z 

sieci oraz technologii 

cyfrowych. 

- zorganizowanie zajęć w poszczególnych grupach wiekowych nt. 

bezpiecznego i efektywnego korzystania z Internetu i technologii 

cyfrowych IX 2022 r.  

–VI 2023 r. 
Wszystkie 

nauczycielki - rozmowy z dziećmi mające na celu kształtowanie krytycznego 

podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach 

społecznościowych 

3. 

Ustalenie z rodzicami 

formy kontaktu online oraz 

sposobów nauczania 

zdalnego. 

- założenie poczty grupowej w aplikacji Messenger do kontaktów z 

rodzicami  

IX 2022 r.  

–VI 2023 r. 
Wszystkie 

nauczycielki 

- komunikowanie się z rodzicami poprzez portal internetowy 

Librus, przekazanie rodzicom loginów i haseł 

- przekazywanie informacji na portalu społecznościowym oraz 

stronie internetowej  



 

35 
 

Priorytet VIII: Rozwijanie kompetencji informatycznych u dzieci.  Roztropne, bezpieczne i efektywne korzystanie w procesie 

kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia. Rozwijanie  umiejętności metodycznych nauczycieli  w zakresie 

prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych w procesach edukacyjnych.  

(pkt. 1,2,7  kpop) 

Lp. Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji  
Odpowiedzialni  

4. 

Podnoszenie kompetencji 

zawodowych. Wymiana 

doświadczeń. 

- udział nauczycieli w konferencjach, webinarach i szkoleniach w 

formie stacjonarnej i zdalnej 

IX 2022 r.  

–VI 2023 r. 

Zgodnie z 

harmonogramem 

Wszystkie 

nauczycielki 

- udział nauczycieli w formach doskonalenia dotyczących 

rozwijania  umiejętności metodycznych w zakresie prawidłowego i 

skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno – 

komunikacyjnych w procesach edukacyjnych, a także  w formach 

doskonalenia dotyczących rozwijania zainteresowań dzieci w 

różnorodnych formach działalności oraz do wspierania dzieci z 

potrzebami edukacyjnymi. 

- wykorzystanie nabytych umiejętności w pracy z dziećmi 
IX 2022 r.  

–VI 2023 r. 
Wszystkie 

nauczycielki - wspomaganie nauczycieli w drodze do awansu zawodowego 

- dzielenie się zdobytą wiedzą i umiejętnościami zdobytymi 

podczas szkoleń zewnętrznych z innymi nauczycielami 
Wg potrzeb Wszystkie 

nauczycielki 
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Priorytet IX: Doskonalenie współpracy przedszkola ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym, wspomaganie wychowawczej roli rodziny. 

(pkt. 2, 9  kpop) 

Lp. Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji  
Odpowiedzialni  

1. 

Wykorzystanie zasobów 

środowiska na rzecz 

wzajemnego rozwoju. 

Współpraca przedszkola z 

lokalnymi instytucjami. 

- opracowanie planu współpracy ze środowiskiem rodzinnym i 

lokalnym w roku szkolnym 2022/2023 
IX 2022 r. 

Wszystkie 

nauczycielki - opracowanie harmonogramu imprez i uroczystości na rok szkolny 

2022/2023 
IX 2022r. 

- systematyczne zamieszczanie informacji o działaniach przedszkola 

na stronie internetowej przedszkola i FB 

IX 2022 r.  

–VI 2023 r. 

Administratorzy: 

- strony 

internetowej 

- FB 

- kontynuowanie współpracy z Biblioteką Gminną, biblioteką 

szkolną poprzez zajęcia, konkursy, czytanie literatury dziecięcej, 

udział w spotkaniach organizowanych przez bibliotekę: teatrzyki, 

wystawy 

IX 2022 r.  

–VI 2023 r. 

Wszystkie 

nauczycielki 

 

Pracownicy i 

przedstawiciele 

współpracujących 

instytucji 

- kontynuowanie współpracy z GOK w Szumowie poprzez udział 

dzieci w zajęciach i konkursach organizowanych przez placówkę 

- organizowanie spotkań (w miarę możliwości i potrzeb) z 

przedstawicielami: policji, straży pożarnej, służby zdrowia  

2. 
Systematyczne 

informowanie rodziców. 

- przekazywanie informacji rodzicom o: 

a) wynikach obserwacji, diagnozy wstępnej i końcowej 

b) postępach i trudnościach dzieci 

c) wydarzeniach z życia przedszkola 

d) gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej 

 

XI 2022r.- 

V 2023r. 

Cały rok 

IV 2023r. 

 

Wszystkie 

nauczycielki 

 

A. Gawkowska 
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Priorytet IX: Doskonalenie współpracy przedszkola ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym, wspomaganie wychowawczej roli rodziny. 

(pkt. 2, 9  kpop) 

Lp. Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji  
Odpowiedzialni  

- organizowanie zebrań ogólnych i spotkań indywidualnych 

IX 2022 r.- 

VI 2023 r. 

Wszystkie 

nauczycielki 

- systematyczne pełnienie cotygodniowych dyżurów przez 

poszczególnych wychowawców grup mających na celu spotkania z 

rodzicami, konsultacje, rozmowy indywidualne  

– analizowanie bieżących problemów - określanie kierunków 

dalszych działań w pracy z dzieckiem 

- informowanie rodziców o systemie nagród i kar, prawach dziecka 

oraz metodach pracy stosowanych w przedszkolu 

- informowanie rodziców o objęciu dziecka pomocą psychologiczno 

– pedagogiczną 

Wg potrzeb 
Wychowawcy 

grup 

- udzielanie porad i konsultacji w ramach pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej 

3. 

Wykorzystanie potencjału 

rodziców w organizacji 

procesu wychowawczo – 

dydaktycznego. 

- współdecyzyjność rodziców w sprawie przedszkola IX 2022r. –   

VI 2023r. 

 

 

 

 

VI 2023r. 

Wszystkie 

nauczycielki 

rodzice 

 

 

 

 

- współorganizowanie imprez i uroczystości przedszkolnych 

- czytanie bajek dzieciom w ramach akcji „Cała Polska czyta 

dzieciom” 

- pozyskiwanie sponsorów przez rodziców 
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Priorytet IX: Doskonalenie współpracy przedszkola ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym, wspomaganie wychowawczej roli rodziny. 

(pkt. 2, 9  kpop) 

Lp. Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji  
Odpowiedzialni  

- prace użyteczne na rzecz grupy, przedszkola wykonane przez 

rodziców 

 

IX 2022r. –   

VI 2023r. 

 

 

 

 

- zbieranie propozycji rodziców do planu pracy przedszkola 

- włączanie rodziców do przygotowywania uroczystości z okazji 

Dnia Dziecka   

- spotkania z przedstawicielami ciekawych zawodów 

- współpraca Rady Rodziców z organami przedszkola i szkoły 

4. 

Współpraca przedszkola 

z Poradnią Psychologiczno 

– Pedagogiczną w 

Zambrowie. 

- udział dzieci w badaniach przesiewowych 

IX 2022 r.  

–VI 2023 r. 

Wszystkie 

nauczycielki 

- organizowanie konsultacji z pracownikami PPP (psycholog, 

pedagog, logopeda) 

- zachęcanie rodziców do korzystania z usług Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej 

- informowanie rodziców o pracy poradni poprzez wywieszenie 

oferty na gazetce lub przekazanie jej na grupie poprzez aplikację 

Messenger 

5. - omówienie na zajęciach różnych zawodów 
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Priorytet IX: Doskonalenie współpracy przedszkola ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym, wspomaganie wychowawczej roli rodziny. 

(pkt. 2, 9  kpop) 

Lp. Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji  
Odpowiedzialni  

Prowadzenie działań 

związanych z doradztwem 

zawodowym. 

- zaproszenie rodziców jako przedstawicieli ciekawych zawodów – 

prezentacja pracy rodziców 

IX 2022 r.  

–VI 2023 r. 

Wszystkie 

nauczycielki 

 

Harmonogram imprez i uroczystości przedszkolnych w roku szkolnym 2022/2023 

LP. Data Nazwa imprezy Odpowiedzialni Udział grup Formy realizacji 

1.  IX 2022r. 
Rozpoczęcie rocznych zajęć wychowawczo 

– dydaktycznych w roku szkolnym 

2022/2023. 

Wychowawcy Wszystkie grupy Zajęcia w grupach 

2.  IX 2022r. „Sprzątanie  świata” – udział w 

ogólnopolskiej akcji. 
Wychowawcy Wszystkie grupy 

Sprzątanie terenu wokół 

przedszkola 

3.  IX 2022r. Dzień Kropki Wychowawcy Wszystkie grupy Zajęcia tematyczne 

4.  IX 2022r. Światowy Dzień Przedszkolaka. Wychowawcy Wszystkie grupy Zajęcia tematyczne 

5.  IX 2022r. Powitanie Pani Jesieni. Dzień Liścia. Wychowawcy Wszystkie grupy Zajęcia tematyczne 

6.  IX 2022r. Dzień Jabłka Wychowawcy Wszystkie grupy Zajęcia tematyczne 

7.  IX 2022r. Europejski Dzień Sportu Wychowawcy Wszystkie grupy Zajęcia tematyczne 

8.  X 2022r. Międzynarodowy Dzień Muzyki Wychowawcy Wszystkie grupy 
Zajęcia tematyczne. 

Spotkanie z muzykiem. 

9.  X 2022r. Światowy Dzień Zwierząt. Wychowawcy Wszystkie grupy Zajęcia tematyczne 

10.  X 2022r. Światowy Dzień Poczty. Wychowawcy Wszystkie grupy 

Zajęcia tematyczne.  

Spotkanie z 

pracownikiem poczty. 
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LP. Data Nazwa imprezy Odpowiedzialni Udział grup Formy realizacji 

11.  X 2022r. Dzień Ratownictwa Medycznego. Wychowawcy Wszystkie grupy Zajęcia tematyczne 

12.  X 2022r. Dzień Edukacji Narodowej. Rada Rodziców 

Wychowawcy 
Wszystkie grupy Zajęcia w grupach 

13.  X 2022r. Światowy Dzień Żywności i Światowy 

Dzień Mycia Rąk. 
Wychowawcy Wszystkie grupy Zajęcia tematyczne 

14.  
I półrocze 

2022r. 
„Pasowanie na Przedszkolaka”. 

Gawkowska K. 

Konopka B. 

Przychodzeń M. 

Grupa 3-latki 

Grupa 4-latki 
Apel 

15.  XI 2022r. Dzień Postaci z Bajek. Wychowawcy Wszystkie grupy Zajęcia tematyczne 

16.  XI 2022r. „Święto Niepodległości” Wychowawcy Wszystkie grupy Zajęcia tematyczne 

17.  XI 2022r. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Wychowawcy Wszystkie grupy Zajęcia tematyczne 

18.  XI 2022r. Dzień Pluszowego Misia. Wychowawcy Wszystkie grupy Zajęcia tematyczne 

19.  XI 2022r. Dzień Kredki Wychowawcy Wszystkie grupy Zajęcia tematyczne 

20.  XI 2022r. Andrzejki. Wychowawcy Wszystkie grupy Zajęcia tematyczne 

21.  XII 2022r. Mikołajki – wizyta św. Mikołaja. Wychowawcy 

Rada Rodziców 
Wszystkie grupy 

Zajęcia tematyczne. 

Wizyta św. Mikołaja 

połączona z sesją 

fotograficzną. 

22.  XII 2022r. Jasełka - spotkanie opłatkowe. Wychowawcy Wszystkie grupy 

Spotkania opłatkowe w 

poszczególnych 

grupach. 

23. 2 I 2023r. Choinka noworoczna – bal przebierańców. Rada Rodziców 

Wychowawcy 
Wszystkie grupy Bal  

24.  I 2023r. Dzień Babci i Dzień Dziadka Wychowawcy Wszystkie grupy Zajęcia tematyczne 
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LP. Data Nazwa imprezy Odpowiedzialni Udział grup Formy realizacji 

25. 25. II 2023r. „Dzień czerwonych serc” – święto 

zakochanych. 
Wychowawcy Wszystkie grupy Zajęcia tematyczne 

26.  II 2023r. „Dzień marchewki” - Dzień pomarańczowy. Wychowawcy Wszystkie grupy Zajęcia tematyczne 

27.  II 2023r. Dzień  Dinozaura Wychowawcy Wszystkie grupy Zajęcia tematyczne 

28.  III 2023r. Dzień Dziewczynek i Chłopców. Wychowawcy Wszystkie grupy Zajęcia tematyczne 

29.  III 2023r. „Dzień wody” - Dzień niebieski. Wychowawcy Wszystkie grupy Zajęcia tematyczne 

30.  III 2023r. 

„Przybądź wiosno upragniona, piękna, 

ciepła, wymarzona” – pożegnanie zimy i 

powitanie wiosny. Pożegnanie zimy – 

powitanie wiosny. 

Wychowawcy Wszystkie grupy 

Przemarsz z 

„Marzanną”. 

Zajęcia tematyczne 

31.  III 2023r. Dzień Lasu – Dzień Leśnika. Wychowawcy Wszystkie grupy Spotkanie z leśnikiem 

32.  III 2023r. Dzień Teatru. Wychowawcy Wszystkie grupy Zajęcia tematyczne. 

33.  IV 2023r. Wielkanocne dzielenie się jajkiem. Wychowawcy Wszystkie grupy Dzielenie się jajkiem. 

34.  IV 2023r. Międzynarodowy dzień książki dla dzieci. Wychowawcy Wszystkie grupy Zajęcia tematyczne 

35.  IV 2023r. Dzień Służby Zdrowia. Wychowawcy Wszystkie grupy 
Spotkanie z 

pielęgniarką. 

36.  IV 2023r. „Dzień Ziemi” - Dzień zielony. Wychowawcy Wszystkie grupy Zajęcia tematyczne 

37.  IV/V 2023r. „Dzień flagi” – dzień kolorów narodowych. Wychowawcy Wszystkie grupy Zajęcia tematyczne 

38.  IV/V 2023r. Święto Konstytucji 3 Maja Wychowawcy Wszystkie grupy Zajęcia tematyczne 

39.  V 2023r. Dzień Strażaka. Wychowawcy Wszystkie grupy 

Zajęcia tematyczne 

Spotkanie ze 

strażakiem. 

40.  V 2023r. Dzień Bibliotek i Bibliotekarza Wychowawcy Wszystkie grupy Wizyta w Bibliotece 

41.  V 2023r. Dzień Matki Wychowawcy Wszystkie grupy Zajęcia tematyczne 
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LP. Data Nazwa imprezy Odpowiedzialni Udział grup Formy realizacji 

42.  VI 2023r. Dzień Ojca Wychowawcy Wszystkie grupy Zajęcia tematyczne 

43.  VI 2023r. Dzień Dziecka 
Rada Rodziców 

Wychowawcy 
Wszystkie grupy 

Gry i zabawy o 

charakterze sportowym 

44.  VI 2023r. 
Uroczyste zakończenie rocznych zajęć 

wychowawczo – dydaktycznych w roku 

szkolnym 2022/2023. 

Wychowawcy Wszystkie grupy Apel 

 

 

Plan pracy przygotowany przez:  

• Zespół do opracowania Planu pracy SP: 

• Zespół do opracowania Planu pracy GP: 

 

 

Plan Pracy uzyskał pozytywną opinię Rady Rodziców w dniu 28.09.2022 r. 
Plan Pracy Zespołu Szkół w Szumowie  na rok szkolny 2022/2023 został zatwierdzony i przyjęty do realizacji uchwałą nr 2 Rady Pedagogicznej 

w dniu 28.09.2022 r. 


