
1 
 

 

 

 

 

 
Źródła planowania: 

✔ podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022, 

✔ wnioski sformułowane na zebraniu rady pedagogicznej podsumowującej  rok szkolny 2020/2021, 

✔ koncepcja pracy przedszkola. 
 

 

Realizacja priorytetowych zadań przedszkola: 
 

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

Lp. Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji 
Odpowiedzialni 

Sposób 

dokumentowania 

1. 

Obserwowanie i diagnozowanie 

poziomu rozwoju dzieci, ich potrzeb 

i możliwości. 

- systematyczne dokumentowanie 

obserwacji zgodnie z wewnętrznymi 

ustaleniami, 

- wykorzystywanie wniosków z 

obserwacji w dalszej pracy, 

- przeprowadzenie diagnozy wiadomości i 

umiejętności dzieci: 

a) wstępnej 

b) końcowej 

- wypełnianie arkusza diagnozy 

IX 2021r. -                

VI 2022r. 

 

 

 

 

 

X-XI 2021r. 

IV -V 2022r. 

Wszystkie nauczycielki 

 

 

 

 

 

Wszystkie nauczycielki 

 

- arkusze obserwacji i 

diagnozy 

2. 

Analizowanie wyników obserwacji i 

diagnozy. 

 

 

 

 

- wyciągnięcie wniosków i rekomendacji 

po diagnozie: 

a) wstępnej 

b) końcowej 

- określenie kierunków do pracy z dziećmi 

- informowanie rodziców o postępach 

dzieci, wynikach przeprowadzonej 

diagnozy. 

X 2021r.- 

V 2022r. 

 

 

XI 2021r.- 

VI 2022r. 

 

Wszystkie nauczycielki 

- analiza diagnozy 

wstępnej i końcowej 

- wnioski i rekomendacje 

- gotowość szkolna 
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Priorytet I:  Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci zgodnie z ich możliwościami i predyspozycjami . 

Lp. Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji 
Odpowiedzialni 

Sposób 

dokumentowania 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tworzenie warunków do realizacji 

podstawy programowej. Rzetelna          

i  systematyczna  realizacja treści 

podstawy programowej. 

 

 

 

 

 

- ustalenie przedszkolnego zestawu 

programów na rok szkolny 2021/2022, 

zaopiniowanie przez Radę Pedagogiczną 

- weryfikacja ramowych rozkładów dnia 

w kontekście proporcji zagospodarowania 

czasu 

- organizowanie i prowadzenie działań 

wynikających z założeń podstawy 

programowej oraz realizowanych 

programów wychowania przedszkolnego 

-wspomaganie rozwoju dzieci poprzez 

systematyczne nabywanie wiadomości i 

umiejętności we wszystkich obszarach  

podstawy  programowej.                               

-umiejętne gospodarowanie czasem pracy 

-monitorowanie i samokontrola realizacji 

treści podstawy programowej 

IX 2021r. 

 

 

IX 2021r. 

 

 

IX 2021r. -                

VI 2022r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor 

 

 

Wszystkie nauczycielki 

 

 

Wszystkie nauczycielki 

 

 

 

 

 

 

 

- wykaz programów 

- wnioski o dopuszczenie 

programów 

- ramowe rozkłady dnia 

- zapisy w miesięcznym 

planie pracy 

- zapisy w dzienniku 

zajęć 

- arkusz monitorowania 

podstawy programowej 

 

4. 

Doskonalenie systemu wspierania 

rozwoju każdego dziecka 

uwzględniając zróżnicowane 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne 

oraz udzielania pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej. 

- realizacja zasady indywidualizacji 

podczas zajęć dydaktycznych 

- indywidualizacja metod, form i czasu 

pracy 

- stosowanie aktywizujących 

i nowoczesnych metod pracy z dziećmi 

- opracowanie indywidualnych 

programów rewalidacyjnych lub programu 

terapii pedagogicznej dla wybranych 

dzieci 

- współpraca z poradnią PPP 

- systematyczna praca z logopedą 

- prowadzenie zajęć uwzględniających 

zalecenia logopedy 

IX 2021r.- 

 VI 2022r. 

Wszystkie nauczycielki 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagog 

logopeda 

- zapisy w dziennikach 

zajęć 

- indywidualne 

programy 

-zapis w dziennikach 

zajęć dodatkowych 

- sprawozdania 

 

5. 
Przestrzeganie i upowszechnianie 

praw dziecka. 

- uświadomienie dzieciom, że też mają 

swoje prawa 

IX 2021r. – 

VI 2022r. 

Wszystkie nauczycielki 

 

- zapisy w miesięcznym 

planie pracy 
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Priorytet I:  Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci zgodnie z ich możliwościami i predyspozycjami . 

Lp. Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji 
Odpowiedzialni 

Sposób 

dokumentowania 

- omawianie wybranych praw dziecka  na 

zajęciach 

-  upowszechnianie praw dziecka w 

trakcie zajęć dydaktycznych, poprzez 

zabawę i zajęcia plastyczno-techniczne -

obchody Międzynarodowego Dnia Praw 

Dziecka 

w miarę 

potrzeb 

 

 

 

XI 2021r. 

 

 

 

 

 

Wszystkie nauczycielki 

- zapisy w dzienniku  

zajęć 

- strona internetowa 

- zdjęcia 

6. 

Kształtowanie prospołecznych 

postaw. 

Wdrażanie  do  respektowania  norm 

społecznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad 

właściwego zachowania atmosferze 

akceptacji i zaspokajania potrzeb 

bezpieczeństwa, 

- hamowanie reakcji złości i agresji, 

- rozwijanie umiejętności potrzebnych 

dzieciom do poznawania i rozumienia 

swego otoczenia, do zaspokajania 

własnych potrzeb bez szkodzenia innym 

ludziom oraz środowisku przyrodniczemu 
- zapewnienie dziecku poczucia 

bezpieczeństwa, życzliwości, 

przynależności do wspólnoty 

przedszkolnej 

- uwrażliwianie dzieci na uważne 

słuchanie innych 

- 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 

- uwrażliwianie na niepełnosprawność 

IX 2021r. – 

VI 2022r. 

w miarę 

potrzeb 

Wszystkie nauczycielki 

- zapisy w miesięcznym 

planie pracy 

- zapisy w dzienniku 

zajęć 

- strona internetowa 

 

 



4 
 

Priorytet II:  Wychowanie do wartości,  kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. 

Lp. Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji 
Odpowiedzialni 

Sposób 

dokumentowania 

1. 
Obchody Narodowego Święta 

Niepodległości. 

- zorganizowanie zajęć z okazji 

Narodowego Święta Niepodległości 

- nauka i odśpiewanie hymnu Polski 
- wykonanie kokardy narodowej 

XI 2021r. Wszystkie nauczycielki 

- zapisy w miesięcznym 

planie pracy 

- zapisy w dzienniku 

zajęć 
- strona internetowa 

2 Wdrażanie postaw patriotycznych. 

- wykonanie gazetek tematycznych w 

salach 

- urozmaicenie kącików patriotycznych 

- nauka hymnu narodowego, piosenek i 

wierszy patriotycznych 

IX 2021r. – 

VI 2022r. 
Wszystkie nauczycielki 

- zapisy w miesięcznym 

planie pracy 

- zapisy w dzienniku 

zajęć 

- gazetki tematyczne 

- strona internetowa 

3. 
Wykonanie prac plastycznych  z 

okazji Święta Konstytucji 3 Maja. 

- ubranie się w barwy narodowe (biało-

czerwone) na uroczystości patriotyczne 

- wykonanie we wszystkich grupach prac 

plastycznych związanych ze Świętem 

Konstytucji 3 Maja 

IV-V 2022r Wszystkie nauczycielki 

- zapisy w dzienniku 

zajęć 

- strona internetowa 

 

4. 
Prowadzenie działań związanych z 

edukacją patriotyczną. 

- przybliżenie dzieciom historii polskiej 

oraz ważniejszych faktów historycznych 

- przedstawienie życiorysu postaci 

historycznych 

- zapoznanie z polską kulturą 

- szerzenie wiadomości na temat 

dziedzictwa kulturowego m.in. poprzez 

wizytę w Skansenie w Szumowie 

- czytanie legend polskich 

IX 2021r. – 

VI 2022r. 
Wszystkie nauczycielki 

- zapisy w dzienniku 

zajęć 

- strona internetowa 
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Priorytet III: Profilaktyka uzależnień. Promocja zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności ruchowej. 

Lp. Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji 
Odpowiedzialni 

Sposób 

dokumentowania 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie u dzieci nawyków 

higienicznych i zachowań  

prozdrowotnych: odżywianie, 

dbanie o czystość osobistą, ochrona 

własnego zdrowia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- omawianie treści związanych z higieną 

(w tym z higieną jamy ustnej)   

- udział dzieci w promowaniu zdrowej 

żywności ,,Piramida zdrowia” 

- upowszechnianie idei picia wody jako 

cennego składnika diety 

- spotkania z higienistką 

- prowadzenie działań pod hasłem ,,Chcę 

mieć zdrowy uśmiech” 

- 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 kurzu, segregacja klocków, 

porządkowanie układanek i inne. 

- udział w programach edukacyjnych 

„Skąd się biorą produkty ekologiczne?” 

oraz „Akademia Aquafresh” 

IX 2021r.– 

VI 2022r. 

 

 

 

 

II półrocze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie nauczycielki 

 

 

 

 

 

higienistka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zapisy w miesięcznym 

planie pracy 

- wystawa prac 

-zdjęcia na stronę 

internetową 

- zapisy w dzienniku 

zajęć 

- certyfikat 

- sprawozdanie 

 

 

 

 

2. 
Wdrażanie procedur związanych z 

COVID-19 w życie przedszkola. 

- przeprowadzenie zajęć nt. choroby 

COVID-19 i koronowirusa 

- opracowanie kodeksu „Koronowirus” i 

uświadomienie dzieciom konieczności 

przestrzegania go. 

- systematyczne przypominanie zasad 

kodeksu”Koronowirus” 

IX 2021r. – 

VI 2022r 
Wszystkie nauczycielki 

 

- zapis w dzienniku zajęć 

- kodeks „Koronowirus” 

3. 
Promowanie i zachęcanie do  

bezpiecznego i zdrowego stylu życia 

- uwzględnienie w miesięcznych planach 

pracy różnorodnych form aktywności 

IX 2021r. – 

 VI 2022r. 

Wszystkie nauczycielki 

 

- zapisy w miesięcznym 

planie pracy 
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Priorytet III: Profilaktyka uzależnień. Promocja zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności ruchowej. 

Lp. Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji 
Odpowiedzialni 

Sposób 

dokumentowania 

i aktywności ruchowej dzieci w 

przedszkolu i poza nim. Profilaktyka 

uzależnień. 

ruchowej z wykorzystaniem  przyborów i 

sprzętów gimnastycznych 

- pogadanki na temat uzależnień, i ich 

negatywnego wpływu na organizm 

człowieka 
- codzienna realizacja ćwiczeń porannych 

- organizacja spacerów i wycieczek 

zapewniających ruch na świeżym 

powietrzu 

- wykorzystywanie naturalnej potrzeby 

ruchu dziecka w ćwiczeniach i zabawach 

zarówno w sali, jak i na placu zabaw 

- wykorzystanie dydaktycznej makiety 

ruchu drogowego 

- praktyczna nauka numerów alarmowych 

wraz z symulacją sytuacji stanowiących 

potencjalne zagrożenie dla dziecka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zapisy w dzienniku 

zajęć 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorytet IV: Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad właściwego zachowania i zasad bezpieczeństwa oraz respektowanie norm społecznych. 

Lp. Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji 
Odpowiedzialni 

Sposób 

dokumentowania 

1. 

Przypomnienie procedur 

związanych z bezpieczeństwem i 

zobowiązania wszystkich 

pracowników do ich przestrzegania. 

- przedstawienie na zebraniu 

z pracownikami przedszkola procedur 

bezpieczeństwa obowiązujących w 

przedszkolu 

- przestrzeganie przez pracowników 

przedszkola procedur obowiązujących 

w przedszkolu 

IX 2021r. 

 

 

 

IX 2021r. – 

  VI 2022r. 

dyrektor 

 

 

 

pracownicy przedszkola 

 

 

- protokół 

- procedury 

 

2. 

Zapoznanie dzieci i rodziców 

z procedurami zapewniającymi 

bezpieczeństwo w przedszkolu. 

- przedstawienie na zebraniu 

z rodzicami procedur bezpieczeństwa 

obowiązujących w przedszkolu 

IX 2021r. 

 

 

Wszystkie nauczycielki 

  

 

- procedury 

- kontrola kart 

zgłoszeniowych 
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Priorytet IV: Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad właściwego zachowania i zasad bezpieczeństwa oraz respektowanie norm społecznych. 

Lp. Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji 
Odpowiedzialni 

Sposób 

dokumentowania 

- przestrzeganie przez nauczycieli zasad  

odbioru dzieci przez osoby upoważnione 

- stworzenie wspólnie z dziećmi  

,,Kodeksu przedszkolaka” - wspólne 

ustalenie praw i systematyczne go 

przypominanie 
- poinformowanie rodziców wszystkich 

grup o systemie motywowania dzieci do 

zachowań pożądanych (nagrody i kary) 

oraz metodach wychowawczych 

stosowanych w przedszkolu, a następnie 

dokonanie ustaleń. 

IX 2021r. – 

 VI 2022r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- kodeks w każdej grupie 

3. 
Doskonalenie wychowawczych 

umiejętności nauczycieli. 

- udział nauczycieli w formach 

doskonalenia dotyczących kształtowania 

właściwych zachowań dzieci wg 

harmonogramu CEN 

- wykorzystanie nabytych umiejętności w 

pracy z dziećmi , dzielenie się nabytym 

doświadczeniem z gronem 

pedagogicznym 

wg oferty 

CEN – u w 

Łomży 

Wszystkie nauczycielki 

 

- materiały szkoleniowe 

- zaświadczenia 

4. 
Uwrażliwienie dzieci na bezpieczne 

zabawy w różnych porach roku 

- prowadzenie zajęć dotyczących 

bezpieczeństwa 

- wycieczki i spacery utrwalające zasady 

bezpiecznego poruszania się 

- wykorzystywanie kamizelek 

odblaskowych dla dzieci w czasie 

spacerów 

- czytanie tekstów literackich, filmów na 

temat bezpieczeństwa 

- organizowanie w salach kącików 

tematycznych ukazujących scenki 

okolicznościowe dotyczące 

 IX 2021r.-              

VI 2022r. 

Wszystkie nauczycielki 

 

- zapis w dziennikach 

zajęć 

- zapisy w zeszycie 

wyjść 
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Priorytet IV: Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad właściwego zachowania i zasad bezpieczeństwa oraz respektowanie norm społecznych. 

Lp. Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji 
Odpowiedzialni 

Sposób 

dokumentowania 

bezpieczeństwa dzieci w różnych 

sytuacjach 

5. 

Szerzenie wiedzy na temat zasad 

bezpieczeństwa, zdrowego stylu 

życia oraz nabywanie umiejętności 

związanych z udzielaniem pomocy. 

- wyrabianie nawyków przestrzegania 

bezpieczeństwa 

- poznanie zasad zdrowego odżywiania i 

higieny 

- uświadomienie dzieciom przyczyn 

powstawania pożarów wynikających 

z bezmyślnych zabaw 

- rozumienie zakazu zabawy prądem 

i zapałkami 

- uwrażliwienie na potrzebę reagowania w 

sytuacjach zagrożenia życia 
- udzielanie pomocy przedmedycznej 

IX 2021r.- 

VI 2022r. 
Wszystkie nauczycielki 

- zapisy w dzienniku 

zajęć 

6. 

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 

- kształtowanie postawy zaangażowania 

społecznego, współpracy i współdziałania 

w trakcie zajęć oraz troski o drugiego 

człowieka i chęci niesienia pomocy m.in. 

poprzez udział w akcjach charytatywnych 

IX 2021r.-    
VI 2022r 

Wszystkie nauczycielki 
- zapisy w dzienniku 

zajęć 

 
 

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

Lp. Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji 
Odpowiedzialni 

Sposób 

dokumentowania 

1. 
Tworzenie warunków do rozwoju 

aktywności dzieci. 

- zapewnienie dzieciom możliwości 

wyboru aktywności poprzez swobodny 

dostęp do materiałów plastycznych, 

IX 2021r.-     

VI 2022r. 
Wszystkie nauczycielki 

- prace dzieci 

- zapisy w planach 

miesięcznych 
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Priorytet V: Tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań dzieci w różnorodnych formach działalności oraz prowadzenie działań sprzyjających 
harmonijnemu rozwojowi. 

Lp. Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji 
Odpowiedzialni 

Sposób 

dokumentowania 

muzycznych, konstrukcyjnych, 

przyrodniczych i innych 

- inspirowanie dzieci do podejmowania 

działań rozwijających ich zainteresowania, 

autoekspresję, wrodzony potencjał. 

- zapisy w dziennikach 

zajęć 

2. 
„Przedszkolaki z pasją” - praca z 

dzieckiem zdolnym 

- udział w konkursach wewnętrznych 

i zewnętrznych 

- bezpośrednie obcowanie ze sztuką 
- organizacja teatrzyków o różnej 

tematyce 

IX 2021r.-        

VI 2022r. 
Wszystkie nauczycielki 

- zapisy w dziennikach 

zajęć 

- dokumentacja 

konkursów, regulamin, 

protokół, dyplomy 

3. 

Praca z dzieckiem z trudnościami 

  

 

 

 

 

 

- udzielanie pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej w przedszkolu 

- opracowanie indywidualnych 

programów rewalidacyjnych lub programu 

terapii pedagogicznej dla dzieci 

posiadających opinię bądź orzeczenie 

- współpraca z poradnią PPP 

- systematyczna praca z logopedą oraz 

prowadzenie zajęć uwzględniających jego 

zalecenia 

- systematyczne prowadzenie zajęć 

rewalidacyjnych, terapii pedagogicznej i  

logopedycznych 

IX 2021r.– 

VI 2022r. 

wg potrzeb 

Wszystkie nauczycielki 

pedagog 

logopeda 

- programy 

indywidualne 

- zapisy w dziennikach 

- sprawozdania 

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 igry edukacyjne, 

Magiczny Dywan. 

- kształtowanie pojęć matematycznych w 

trakcie zabaw, prowadzenia doświadczeń i 

zajęć w terenie. 

IX 2021r.– 

VI 2022r. 
Wszystkie nauczycielki 

- zapisy w dziennikach 

zajęć 
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Priorytet V: Tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań dzieci w różnorodnych formach działalności oraz prowadzenie działań sprzyjających 
harmonijnemu rozwojowi. 

Lp. Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji 
Odpowiedzialni 

Sposób 

dokumentowania 

- wykorzystywanie umiejętności 

matematycznych w trakcie innych zajęć 

np. plastycznych czy muzycznych 

- uświadamianie dzieciom użyteczności 

matematyki w życiu codziennym 

- wykonanie pomocy dydaktycznych 

5. Doskonalenie nauczycieli. 

- udział nauczycieli w formach 

doskonalenia dotyczących rozwijania 

zainteresowań dzieci w różnorodnych 

formach działalności oraz do wspierania 

dzieci z potrzebami edukacyjnymi wg 

harmonogramu CEN 
- wykorzystanie nabytych umiejętności w 

pracy z dziećmi 

wg oferty 

CEN  w 

Łomży 

Wszystkie nauczycielki 

 

- materiały szkoleniowe 

- zaświadczenia 

6. 
Udział w akcjach charytatywnych. 

 

- zbieranie nakrętek 

- zbieranie zużytych baterii 

- zbieranie monet w ramach akcji „Góra 

Grosza” 

- zorganizowanie przedświątecznych 

zbiórek zabawek i słodyczy dla dzieci z 

Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w 

Długoborzu i Domu Dziecka w 

Zambrowie 

IX 2021r.– 

 VI 2022r. 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie nauczycielki 

 

- podziękowania 

- certyfikaty 

- zdjęcia 

 

7. 

Stosowanie  różnorodnych metod i 

form pracy jako inspiracji do 

podejmowania działań twórczych w 

pracy z dziećmi. 

 

 

- tworzenie kącików: przyrodniczy, 

plastyczny, muzyczny, teatralny, książki 

- prowadzenie zajęć z wykorzystaniem 

różnych form i metod pracy 

 - zdobywanie wiedzy i umiejętności 

poprzez doświadczanie, przeprowadzanie 

eksperymentów, organizowanie zajęć w 

terenie i zajęć plastyczno-technicznych 

IX 2021r. – 

VI 2022r. 

Wszystkie nauczycielki 

 

- wpisy w dzienniku 

zajęć 
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Priorytet V: Tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań dzieci w różnorodnych formach działalności oraz prowadzenie działań sprzyjających 
harmonijnemu rozwojowi. 

Lp. Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji 
Odpowiedzialni 

Sposób 

dokumentowania 

8. 

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 2021r.-     

VI 2022r. 
Wszystkie nauczycielki 

 

- wpisy w dzienniku 

zajęć 

 
 

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

odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

Lp. Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji 
Odpowiedzialni 

Sposób 

dokumentowania 

1. 
Kształtowanie postaw 

proekologicznych. 

- kształtowanie postaw proekologicznych  

poprzez prowadzenie zajęć 

dydaktycznych, zajęć plastyczno-

technicznych i w trakcie zabaw                     

- 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                                     

- udział w akcjach charytatywnych 

mających na celu ochronę środowiska                                                     

- udział w konkurach zewnętrznych o 

tematyce związanej z przyrodą i ochroną 

środowiska naturalnego                                               

- obchody „Dnia Ziemi” 

IX 2021r. – 

  VI 2022r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 2022r. 

Wszystkie nauczycielki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie nauczycielki 

- zapisy w miesięcznym 

planie pracy 

- zapisy w dzienniku 

zajęć 

- prace plastyczno-

techniczne 

- zdjęcia 

- strona internetowa 

- certyfikaty, dyplomy, 

podziękowania 

2. 

 

Tworzenie warunków do 

podejmowania przez dziecko 

działań twórczych 

 - gromadzenie materiału przyrodniczego 

podczas wycieczek przyrodniczych i 

wykorzystywanie ich na zajęciach 

IX 2021r. – 

  VI 2022r. 
Wszystkie nauczycielki 

- zapisy w miesięcznym 

planie pracy 

- zapisy w dzienniku 

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

odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

Lp. Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji 
Odpowiedzialni 

Sposób 

dokumentowania 

z wykorzystaniem materiału 

przyrodniczego. 

- wykonanie przez dzieci prac 

przestrzennych z naturalnych okazów 

przyrodniczych 

- zorganizowanie wystawy z pracami 

dzieci 

- prowadzenie zajęć plastycznych  w 

środowisku naturalnym 

- wykorzystanie terenu ogrodu podczas 

zajęć plastycznych, muzycznych, 

przyrodniczych czy językowych 

- zachęcanie dzieci do sadzenia roślinek, 

pielęgnowanie i obserwowanie 

- wystawa prac 

- zdjęcia 

- strona internetowa 

 

3. 

Angażowanie dzieci do czynnego 

udziału w akcjach związanych 

z ochroną środowiska naturalnego. 

 

- udział w programach „Czyste Powietrze 

Wokół Nas”, „Działaj z IMPET-em” oraz 

„Kubusiowi Przyjaciele Natury”                   

- udział w akcji „Sprzątanie świata”           

- sprzątanie terenu wokół przedszkola,  

segregacja śmieci                                              

- poznanie zasad selektywnej zbiórki 

odpadów, wykorzystanie gazet, butelek i 

opakowań do aktywności ruchowej, 

plastycznej i muzycznej                                

- przeprowadzenie zajęć lub pogadanek na 

temat recyklingu 

- wyjścia, spacery w celu obserwacji 

środowiska naturalnego 

- pogłębianie wiedzy na temat roślin i 

zwierząt (również tych pod ochroną), 

różnych ekosystemów, zjawisk 

przyrodniczych 

- rozwijanie umiejętności racjonalnego 

korzystania z zasobów przyrody 

IX 2021r.– 

VI 2022r. 
Wszystkie nauczycielki 

- zapisy w dzienniku 

zajęć 

- zdjęcia 

- strona internetowa                  

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

odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

Lp. Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji 
Odpowiedzialni 

Sposób 

dokumentowania 

- zaznajomienie z zasadami ochrony 

środowiska i przestrzeganie ich każdego 

dnia. 

 
 

Priorytet VII: Kontynuowanie działań zachęcających dzieci do częstego kontaktu z  książkami 

Lp. Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji 
Odpowiedzialni 

Sposób 

dokumentowania 

1. 

Tworzenie warunków do rozwijania 

kompetencji czytelniczych dzieci w 

różnorodnych formach działalności. 

 

- zorganizowanie kącików książki 

- przestrzeganie zasad korzystania z 

książek 

- zapoznanie dzieci z różnymi gatunkami 

literackimi poprzez zabawę i zajęcia 

zorganizowane 

- cykliczne czytanie dzieciom w różnych 

porach dnia 

- zapraszanie rodziców do czytania 

literatury 

- kontynuowanie akcji „Cała Polska czyta 

dzieciom” 

- kontynuacja projektu czytelniczego „Z 

książką na SART” 

- zorganizowanie zajęć tematycznych nt. 

produkcji papieru 

- obchody Międzynarodowego Dnia 

Książki dla dzieci 

- zorganizować spotkanie z bibliotekarką 

- naprawianie uszkodzonych książek 

- prowadzenie zajęć z wykorzystaniem 

bajkoterapii 

- organizowanie zajęć i zabaw plastyczno-

technicznych, teatralnych, dramowych w 

IX 2021r. – 

VI 2022r. 

 

Wszystkie nauczycielki 

rodzice 
-zapisy w dzienniku 

zajęć 
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Priorytet VII: Kontynuowanie działań zachęcających dzieci do częstego kontaktu z  książkami 

Lp. Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji 
Odpowiedzialni 

Sposób 

dokumentowania 

celu prezentowania przez dzieci 

wysłuchanego utworu literackiego 

2. 

 

 

Wyrabianie gotowości do czytania i 

pisania poprzez pracę z literaturą 
 

 

 

 

 

 

- kształtowanie motywacji do słuchania 

czytanego tekstu poprzez pochwałę i 

zachętę 

- czytanie przez rodziców, dziadków 
i zapraszanych gości literatury dziecięcej 

w ramach akcji „Cała Polska czyta 

dzieciom” 

- wyeksponowanie książek w salach 

IX 2021r.– 

  VI 2022r. 

 

 

Wszystkie nauczycielki 

rodzice 

zapraszani goście 

 

- zapisy w planach    

miesięcznych 

- zapisy zajęć w    

dzienniku 
 - zdjęcia 

 

 
 
 

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

i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia. 

Lp. Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji 
Odpowiedzialni 

Sposób 

dokumentowania 

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 

- prowadzenie zajęć w oparciu o programy 

komputerowe,  gry edukacyjne, 

prezentacje multimedialne                             

- prowadzenie zabaw na Magicznym 

Dywanie 

IX 2021r. – 

VI 2022r. 
Wszystkie nauczycielki 

-zapisy w dzienniku 

zajęć 

2. 

Omówienie zasad bezpiecznego i 

efektywnego korzystania z sieci 

oraz technologii cyfrowych. 

-zorganizowanie zajęć w grupach nt. 

bezpiecznego i efektywnego korzystania z 

Internetu i technologii cyfrowych. 

IX 2021r. – 

VI 2022r. 
Wszystkie nauczycielki 

- zapisy w dzienniku 

zajęć 

3. 

Ustalenie z rodzicami formy 

kontaktu online oraz sposobów 

nauczania zdalnego. 

- założenie poczty grupowej do kontaktów 

z rodzicami                             - 

przekazywanie informacji na portalu 

IX 2021r. – 

VI 2022r. 

 

Wszystkie nauczycielki 

- strona internetowa 

- plan współpracy ze 

środowiskiem 

rodzinnym 
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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. 

Lp. Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji 
Odpowiedzialni 

Sposób 

dokumentowania 

społecznościowym oraz stronie 

internetowej 

4. 
Uczestniczenie w szkoleniach 

online. 

- udział nauczycieli w webinarach i 

szkoleniach online. 

IX 2021r. – 

VI 2022r. 
Wszystkie nauczycielki 

- zaświadczenia ze 

szkoleń 

 
 

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

Lp. Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji 
Odpowiedzialni 

Sposób 

dokumentowania 

1. 

Wykorzystanie zasobów środowiska 

na rzecz wzajemnego rozwoju. 

Współpraca przedszkola z 

lokalnymi instytucjami. 

- opracowanie planu współpracy ze 

środowiskiem rodzinnym i lokalnym w 

roku szkolnym 2021/2022 

- opracowanie harmonogramu imprez 
i uroczystości na rok szkolny 2021/2022 

- popularyzowanie informacji 

o działaniach przedszkola na stronie 

internetowej przedszkola 

- kontynuowanie współpracy 

z Biblioteką Gminną poprzez zajęcia, 

konkursy, czytanie literatury dziecięcej, 

udział w spotkaniach organizowanych 

przez bibliotekę, teatrzyki, wystawy 

- organizowanie spotkań (w miarę 

możliwości i potrzeb) z 

przedstawicielami: policji, straży 

pożarnej, służby zdrowia 

IX 2021r. –   

VI 2021r. 

 

Wszystkie nauczycielki 

pracownicy i 

przedstawiciele 

współpracujących 

instytucji 

 

 

 

 

- plan współpracy 

- harmonogram imprez i 

uroczystości 

- zapisy w dzienniku 

zajęć 

- zdjęcia 
- strona internetowa 
 

 

 

2. 
Systematyczne informowanie 

rodziców. 

- przekazywanie informacji rodzicom o: 

a) wynikach diagnozy wstępnej i 

końcowej 

b) postępach i trudnościach dzieci 

c) wydarzeniach z życia przedszkola 

X 2021r.- 

IV 2022r. 

 

 

 

Wszystkie nauczycielki 

 

 

 

 

- arkusze diagnozy 

- karty indywidualnych 

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

Lp. Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji 
Odpowiedzialni 

Sposób 

dokumentowania 

d) gotowości dziecka do nauki szkolnej 

- organizowanie zebrań ogólnych i 

spotkań indywidualnych 

- informowanie rodziców o systemie 

nagród i kar, prawach dziecka oraz 

metodach pracy stosowanych w 

przedszkolu 

- informowanie rodziców o objęciu 

dziecka pomocą psychologiczno – 

pedagogiczną 

- udzielanie porad i konsultacji w ramach 

pomocy psychologiczno - pedagogicznej 

IV 2021r. 

 

 

 

 

 

 

K. Gawkowska 

 

 

- informacja gotowości 

dziecka do nauki 

szkolnej 

- lista obecności 

rodziców na zebraniach 

3. 

Wykorzystanie potencjału rodziców 

w organizacji procesu 

wychowawczo – dydaktycznego. 

- współdecyzyjność rodziców w sprawie 

przedszkola 

- współorganizowanie imprez i 

uroczystości 

- czytanie bajek dzieciom w ramach akcji 

„Cała Polska czyta dzieciom” 
- pozyskiwanie sponsorów przez rodziców 
- prace użyteczne na rzecz grupy, 

przedszkola wykonane przez rodziców 

- popularyzowanie informacji 

o działaniach przedszkola na stronie 

internetowej 

- zbieranie propozycji rodziców do planu 

pracy przedszkola 

- organizowanie zajęć otwartych dla 

rodziców 

- włączanie rodziców do 

przygotowywania                                                          

przedstawień na terenie przedszkola 

- spotkanie z przedstawicielami ciekawych 

zawodów 

IX 2020r. –  

VI 2021r. 

 

 

 

Wszystkie nauczycielki 

rodzice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zapisy w dzienniku 

zajęć 

- podziękowania 

- scenariusze zajęć i 

uroczystości 

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

Lp. Zadanie Sposób realizacji 
Termin 

realizacji 
Odpowiedzialni 

Sposób 

dokumentowania 

- współpraca Rady Rodziców z organami 

przedszkola 

4. 

Współpraca przedszkola 

z Poradnią Psychologiczno – 

Pedagogiczną w Zambrowie. 

 

 

- udział dzieci w badaniach 

przesiewowych 

- 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 

IX 2020r.– 

 VI 2021r. 

wg potrzeb 

 

IX 2020r. 

 

 

 

Wszystkie nauczycielki 

 

- zestaw wyników po 

badaniach 

- karty indywidualnych 

kontaktów z rodzicami 

- informacja na gazetce 

- zapis w dzienniku zajęć 

6. 
Prowadzenie działań związanych z 

doradztwem zawodowym. 

- omówienie na zajęciach różnych 

zawodów 

- zaproszenie rodziców jako 

przedstawicieli ciekawych zawodów 

IX 2020r. – 

    VI 2021r. 

Wszystkie nauczycielki 

 

 

 

- zapisy w dzienniku 

zajęć 

- karty indywidualnych 

kontaktów z rodzicami 

 

Plan pracy przygotowany przez 

Zespół do opracowania Planu pracy przedszkola 
 

 

 


