
Główne zadania planu rocznego  

1.Tworzenie warunków do 
realizacji podstawy 
programowej i aktywności 
dzieci 

Ustalenie i zaopiniowanie rytmu dnia „ ramowy rozkład dnia”– na 
cały dzień pobytu dzieci młodszych i starszych -  uwzględnienie 
różnych form aktywności 
Organizacja przestrzeni edukacyjnej w salach z uwzględnieniem 
zaleceń do realizacji podstawy programowej- kąciki zainteresowań 

Organizacja  zajęć ruchowych z uwzględnieniem zaleceń do 
realizacji podstawy programowej  w ogrodzie przedszkolnym  
Organizacja wystaw tematycznych – galeria prac dziecięcych 

2.Wzmacnianie 
wychowawczej roli 
przedszkola 

(kierunek polityki 
oświatowej państwa) 

Przygotowanie formy graficznej kodeksu w salach - ustalenie z 
dziećmi ich praw i obowiązków  
Tworzenie warunków prowadzących do bezpiecznych zachowań 
dzieci 
- udział w programie „Bezpieczny przedszkolak” 
- opracowanie zasad korzystania z ogrodu i urządzeń sportowych, 
- wypracowanie systemu zgłaszania zagrożeń zauważonych przez 
dzieci, 
-ujednolicenie oddziaływań nauczyciel - rodzic 
Opracowanie systemu wartości przedszkola ze wskazaniem 
sposobów realizacji 
Uzgodnienie z rodzicami: 

⎯ systemu wartości realizowanych w przedszkolu  
⎯ działań mających na celu eliminowanie zagrożeń oraz 

wzmacnianie właściwych zachowań , 
⎯ wspólnych oddziaływań 

Warsztaty dla rodziców i nauczycieli „Jak radzić sobie z trudnymi 
zachowaniami  u dzieci” 

Realizacja działań wychowawczych poprzez literaturę dziecięcą 
- wzory poprawnych zachowań 
- niwelowanie zachowań trudnych, radzenie sobie z problemami 
- relaksacja 
Wykorzystanie bajek  do aktywności  werbalnej, teatralnej, 
ruchowej, plastycznej, muzycznej 
Tworzenie sytuacji sprzyjających samodzielności: 
− Dyżury  
− Samodzielny dobór materiałów do wykonania zdania np. 

plastycznego 
− Stacje zadaniowe  
− inne 

3.Doskonalenie procesu 
edukacyjnego w zakresie 
edukacji matematycznej  

(kierunki polityki 
oświatowej państwa)  

 
 
 

Organizacja cyklu matematycznych lekcji z wykorzystaniem metody 
Gruszczyk Kolczyńskiej 

Konkurs matematyczny dla dzieci 5-6 l 

Tworzenie kącików matematycznych 

„ Zagadki ruchowe” jako forma aktywności dziecięcej sprzyjająca 
poruszaniu się w przestrzeni 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.Działania na rzecz 
środowiska społecznego 

(wymagania wobec 
przedszkoli) 

 
 
 

 
 

5. Współpraca z rodzicami  
i wspieranie 
rodziny  w 

wychowywaniu 
dzieci 

(prawo oświatowe, 
wymaganie nr 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.Współpraca z 
instytucjami 

(prawo oświatowe, 
wymaganie nr 7) 

Rytmy a edukacja matematyczna ( dzień – noc, lato-zima, kalendarz) 

Udział w akcji charytatywnej „ Nakrętki dla Natalki” 

Udział w akcji charytatywnej „Zbieramy karmę dla Ciapkowa” 

 Udział w akcji charytatywnej  „Pomoc dla Hospicjum 
„Bursztynowa Przystań” 
Organizacja uroczystości świątecznej dla pensjonariuszy Domu 
Pomocy Społecznej w Gdyni  
Współpraca z OREW w Gdyni 

Opracowanie przedszkolnego  planu współpracy przedszkola z 
rodzicami 
Opracowanie grupowych planów współpracy z rodzicami 

Zebrania z rodzicami /rozpoczynające rok/: 
⎯ prezentacja nowej podstawy programowej, informacja o 

realizowanych programach 
⎯ prezentacja rytmu dnia 
⎯ prezentacja planowanych działań wychowawczych 

systemów motywacyjnych, nagród i kar – ewentualne 
uzgodnienia 

⎯ prezentacja form współpracy przedszkole - rodzice 
⎯ wybór reprezentanta do Rady Rodziców 
⎯ zapoznanie rodziców z ich uprawnieniami - statut 
⎯ zgody rodziców, upoważnienia 
⎯ zajęcia dodatkowe 
⎯ inne 

Nawiązanie bliższej współpracy ze Szkołą Podstawową nr 52, 
17,26 
⎯ Wycieczka dz. 6 l do szkoły – poznanie budynku, udział w 

lekcji 
⎯ Udział dzieci w imprezach,  konkursach organizowanych 

przez szkoły 
Nawiązanie współpracy  z Domem Pomocy Społecznej  
- udział pensjonariuszy w spotkaniu świątecznym, 
-przygotowanie przez dzieci upominków  
Realizacja projektu edukacyjnego „ Czyste powietrze wokół nas” 
we współpracy z Sanepidem Gdynia 
Realizacja projektu edukacyjnego :”Edukacja filmowa” we 
współpracy z Gdyńskim Centrum Filmowym 

 
Realizacja projektu ochrony środowiska „Zbiórka baterii i 
akumulatorów przenośnych” we współpracy Komunalnym 
Związkiem Gmin  „Doliną Redy i Chylonki” 



 
Realizacja projektu „ Bezpieczny Przedszkolak” we współpracy  z 
policją strażą pożarną, ratownikiem medycznym. 

 

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną: 
⎯ badania dodatkowe oraz wspieranie dzieci o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych 
⎯ porady, konsultacje 

 
 Udział w konkursach i wydarzeniach organizowanych przez inne 
przedszkola  

  


