
Przedszkole nr 8 „Pluszowy Misiaczek” w  Gdyni

ROCZNY

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA

na rok szkolny  2018/2019
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PODSTAWY PRAWNE  

 Statut Przedszkola
 Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2017/18
 Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa ustalone na rok 2018/19
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)ze zm.
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943) 

 Rozporządzenie  MEN z  dnia  25  sierpnia  2017  r.  w  sprawie  zasad  organizacji  i  udzielania  pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591)

 Rozporządzenie MEN z dnia z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
(...)  (Dz. U. poz. 356)

 Rozporządzenie  MENiS  z  dnia  31.12.2002  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.).

 Rozporządzenie z MEN 2017r.z dnia 29 .08.2017 w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz.
1611)

 Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r.  w sprawie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i
opieki  dla  dzieci  i  młodzieży  niepełnosprawnych,  niedostosowanych społecznie  i  zagrożonych niedostosowaniem
społecznym (Dz.U. z 2017 r. )
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PROCES  WSPOMAGANIA  ROZWOJU  I  EDUKACJI

Cel/źródło planowania Zadanie/sposób realizacji
Osoba

odpowiedzialn
a

Termin
realizacji

Tworzenie warunków
do realizacji
podstawy

programowej i
aktywności dzieci
(prawo oświatowe)

Przedstawienie przez nauczycieli programów planowanych
do realizacji w roku szkolnym 2018/19 nauczyciele

do
30.08.2018

Ustalenie zgodności programu z podstawą programową 
oraz dostosowania do potrzeb i możliwości dz.

dyrektor do 1.09.2018

Ustalenie przedszkolnego zestawu programów na rok 
2018/19 zaopiniowanie przez RP

dyrektor 1.09.2018

Ustalenie i zaopiniowanie rytmu dnia „ ramowy rozkład 
dnia”– na cały dzień pobytu dzieci młodszych i starszych -
uwzględnienie różnych form aktywności

nauczyciele 13.09.2018

Ustalenie obowiązującej dokumentacji nauczycieli i 
sposobu jej prowadzenia Wicedyrektor

Do
15.09.2018

Organizacja przestrzeni edukacyjnej w salach z 
uwzględnieniem zaleceń do realizacji podstawy 
programowej- kąciki zainteresowań

nauczyciele

Wicedyrektor

Do 15.09.2018

W bieżącej
działalności

Organizacja  zajęć ruchowych z uwzględnieniem zaleceń 
do realizacji podstawy programowej  w ogrodzie 
przedszkolnym 

nauczyciele

Cały rok
szkolny w
bieżącej

działalności

Organizacja wystaw tematycznych – galeria prac 
dziecięcych

nauczyciele odpowiednio
do

realizowanych
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zadań

Organizacja uroczystości , imprez i konkursów
• Jesienny festyn rodzinny -Wszyscy Polacy to jedna 

rodzina z sercem biało-czerwonym zabawa się 
zaczyna

- gry i zabawy sportowe 

• Dzień Pluszowego Misia” 
– rodzinny konkurs plastyczny „ Miś” praca przestrzenna,
 -uroczystość z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia,
- pokaz misiowej mody – prezentacja stroju misia
-„Miś w naszym ogrodzie” – zespołowa praca plastyczna w
ogrodzie z materiału przyrodniczego i recyklingu
-malowanie buźki misia w ogrodzie przedszkolnym

• Tydzień artystyczny  „ Jestem Polakiem”– 
-przegląd polskiego tańca ludowego,
-Polska a w niej Gdynia – konkurs recytatorski,
-Piękna jest nasza Polska cała – przegląd piosenki o 
treściach patriotycznych,
- Jaka to legenda –przegląd krótkich form teatralnych 

• Kolorowy Tydzień-wspieranie aktywności 
wielokierunkowej 

-„ Jesteśmy sportowcami”- zajęcia ,zabawy sportowe- 
kolor biało- czerwony , 
-„Kocham sztukę”- prace plastyczne wg pomysłów dzieci z
materiałów przyniesionych przez dzieci – kolor 
pomarańczowy
-„ Śpiewam , tańczę i gram” – zabawy taneczne i 
instrumentalne, kolor żółty,
- „ Mały chemik” – zabawy , doświadczenia , 

Nauczyciele 
poszczególny
ch grup 20 września 

25listopada 
2018

Marzec 2019

kwiecień 2019
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eksperymenty- kolor biały,
-„Najlepszy przyjaciel z książki”- dzień z książką , pacynką
, kolor zielony

• Dzień Rodziny- spartakiada sportowa
- zabawy i konkursy sportowe

• Dzień Babci i Dziadka 
- prezentowanie swoich umiejętności artystycznych

Styczeń

100-lecie
Odzyskania

Niepodległości
Polski

–kształtowanie
postaw

patriotycznych
(kierunek polityki

oświatowej państwa)

Przygotowanie akademii z okazji 100 lecia Odzyskania 
Niepodległości
- śpiewanie hymnu polskiego,
- recytowanie wierszy patriotycznych,
-słuchanie pieśni patriotycznych ( z CD)
-  przegląd mody polskiej

Nauczyciele
08 listopada

2018

Tworzenie warunków sprzyjających wychowaniu 
patriotycznemu
-realizacja projektu edukacyjnego  
-zajęcia IPN,
-wycieczka do Muzeum Emigracji,
-spacery po Gdyni
- legendy o powstaniu Polski- słuchanie legend , 
utworzenie zbioru legend,
- Polska – mój kraj”- konkurs wiedzy o Polsce,
-Kotylion- rodzinny konkurs plastyczny,
- Kocham Cię Polsko- Czytanie na dywanie z udziałem 
zaproszonych gości ( aktorów)
- Organizacja kącików patriotycznych , regionalnych
- Śladami polskich naukowców- eksperymenty w kąciku 
badawczym ( M. Kopernik .M.C. Skłodowska),
- Książka miesiąca – popularyzacja polskiej literatury dla 
dzieci,

Nauczyciele

B. Kupiec

Od
października

do maja 

6-9 maja
konkursy

Udział dzieci 5,6 letnich w  marszu Dumnym krokiem Gr II, IV,V 9 listopada 
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przez Gdynię 

Dekorowanie przedszkola barwami narodowymi i 
dostosowanie ubioru w związku z uroczystością „Biało – 
czerwony tydzień”

Wszystkie
grupy

9
listopada

1-9 maja

Tworzenie sytuacji
edukacyjnych
sprzyjających

wielokierunkowej
aktywności dziecka

( wykorzystanie
wniosków z nadzoru)

Organizacja  Kolorowego tygodnia
-w poszczególnych dniach tygodnia zajęcia propagujące 
różną aktywność dziecka 

nauczyciele

Organizacja spacerów i wycieczek 
Nauczyciel

e
Bieżące 
działania

Udział w spotkaniach z zaproszonymi gośćmi Na bieżąco

Organizacja zajęć i zabaw edukacyjnych w ogrodzie 
przedszkolnym

Psycholog z
poradni

Cały rok

Tworzenie kącików zainteresowań przy współudziale dzieci
– 1 raz w miesiącu kącik utworzony z inspiracji dzieci

Nauczyciele
Cały rok
szkolny

Organizacja konkursów zewnętrznych i wewnętrznych  
oraz udział w konkursach 

Nauczyciel
e

Cały rok
szkolny

Organizowanie warsztatów taneczno- wokalnych z 
udziałem aktorów teatru muzycznego

Cały rok
szkolny

WSPOMAGANIE  INDYWIDUALNEGO  ROZWOJU  DZIECKA 

cel zadanie
Osoba

odpowiedzialna
Termin

realizacji

Doskonalenie Ustalenie narzędzi do obserwacji pedagogicznych oraz Zespół ds. 15.09.2018
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systemu  wspierania
rozwoju każdego

dziecka i udzielania
pomocy

psychologiczno-pedag
ogicznej

(prawo oświatowe)

sposobu przeprowadzenia gotowości szkolnej
regulaminów

i procedur

Prowadzenie obserwacji pedagogicznych wg przyjętych 
narzędzi :

 Obserwacje wstępne – ustalenie wniosków do 
indywidualizacji i wpisanie do indywidualnych 
arkuszy obserwacji

 Obserwacje końcowe - analiza ilościowo-jakościowa w 
odniesieniu do dziecka i grupy

Wszyscy
nauczyciele

Do
20.10.2018

Do
20.04.2019

Ustalenie listy dzieci, które powinny być objęte pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną ( analiza dokumentacji 
dziecka i obserwacja zachowań) i przekazanie informacji 
dyrektorowi:

 W toku bieżącej pracy
 Indywidualne /grupowe wspieranie rozwoju 6 l
 W formach pomocy p-p – terapia logopedyczna,

Nauczyciele
grup

do 31.10 lub
niezwłocznie
po ustaleniu

takiej
konieczności

Ustalenie wykazu dzieci objętych logopedią
Nauczyciel-
logopeda

Do
15.09.2018

Opracowanie przez logopedę planu pracy 
Nauczyciel-
logopeda

Do
15.09.2018

Analiza gotowości szkolnej

Nauczyciele
grup 6 l,

wybrane 5l

Do
20.04.2018

Przygotowanie  informacji  o  gotowości  szkolnej  i
przekazanie jej rodzicom

Nauczyciele Do
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grup 6 l i 5l 30.04.2018

Opracowanie  zestawienia  zbiorczego
ilościowo-jakościowego  wyników  badania  gotowości
szkolnej – przekazanie dyrektorowi

Nauczyciel
e grup 6 l

Do
31.05.2018

Ocena  efektywności  realizowanych  form  pomocy  p-p
(terapia logopedyczna, zindywidualizowana ścieżka)  

Specjaliści
prowadząc
y zajęcia

po każdym
semestrze

Rozwój
zainteresowań i

uzdolnień  
(prawo oświatowe)

Organizacja kącików zainteresowań 
Nauczyciel

e
Cały rok
szkolny

Koncerty muzyczne, teatrzyki Wicedyrektor
Wg

harmonogra
mu

Udział dzieci w konkursach zewnętrznych i wewnętrznych nauczyciele
Cały rok
szkolny

Prezentowanie swoich umiejętności podczas uroczystości i
przeglądów teatralnych

nauczyciele
Cały rok
szkolny

Promocja przedszkola
i system obiegu

informacji
 (statut)

Zbieranie ofert, przekazywanie informacji do grup i 
organizacja udziału w konkursach, przeglądach  
organizowanych  na  zewnątrz - wg ofert

Zespół ds.
organizacji

uroczystości i
imprez

Wg ofert

Prowadzenie  grupowych tablic informacyjnych dla 
rodziców:

 Ogłoszenia bieżące
 Sukcesy przedszkola
 Informacja o zadaniach realizowanych w 

Nauczyciele
grup

Cały rok
szkolny
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przedszkolu 
 Wiersz, piosenka

Aktualizacja  strony internetowej, nauczyciele
Cały rok

szkolny

Wycieczki
(statut) 

Wycieczka autokarowa
Nauczyciele
gr II,III,IV,V

Czerwiec
2018

Spacery i wycieczki w okolicach przedszkola i w Gdyni  
prowadzone  w celu realizacji zadań podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego  

Nauczyciele
grup

Wg
harmonogramó

w grup

Działania na rzecz
środowiska
społecznego

(wymagania wobec
przedszkoli)

Udział w akcji charytatywnej „ Nakrętki dla Natalki” nauczyciele
Cały rok 
szkolny

Udział w akcji charytatywnej „Zbieramy karmę dla 
Ciapkowa”

nauczyciele
Cały rok 
szkolny

 Udział w akcji charytatywnej  „Pomoc dla Hospicjum 
„Bursztynowa Przystań”

nauczyciele
Cały rok 
szkolny

Organizacja uroczystości świątecznej dla pensjonariuszy 
Domu Pomocy Społecznej w Gdyni 

nauczyciele
Cały rok 
szkolny

Współpraca z OREW w Gdyni nauczyciele
Cały rok 
szkolny

Współpraca z
rodzicami 

i wspieranie rodziny
w wychowywaniu

dzieci
(prawo oświatowe,

Opracowanie przedszkolnego  planu współpracy 
przedszkola z rodzicami

dyrektor
25.09.201
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Opracowanie grupowych planów współpracy z rodzicami
Nauczyciele

grup
Do

30.09.2018

Zebrania z rodzicami /rozpoczynające rok/: Nauczyciele Do
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wymaganie nr 6)  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

grup 10.09.2018

Spotkanie  przedstawicieli  rodziców z dyrektorem dyrektor
Do

15.09.2018

Ustalenie potrzeb dzieci oraz innych ważnych informacji 
na temat rozwoju dzieci, w tym poznanie ich sytuacji 
społecznej – wywiad z rodzicami 

nauczyciel
e

Do
15.09.201

8

Zajęcia otwarte dla rodziców nauczyciele
Cały rok
szkolny

Wywieszanie informacji dla rodziców o zadaniach 
realizowanych w przedszkolu

nauczyciele
Do 5

każdego
miesiąca

Dzień Informacji dla rodziców - przekazanie informacji o 
wynikach obserwacji, o postępach dzieci 

nauczyciele Styczeń
2019

30.04.2019
6l
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Konsultacje 
indywidualne 
wg potrzeb

Warsztaty dla  rodziców i nauczycieli na temat gotowości 
do nauki w szkole

Nauczyciele,

psycholog

Kwiecień201
9

Porady, konsultacje specjalistów dla rodziców i nauczycieli

Poradnia
psychologicz
no-pedagogic

zna

Luty 2019

Wspieranie rodziców w wychowywaniu dzieci – 
przygotowywanie i powielanie  materiałów dla rodziców  
(strona internetowa, ulotki , artykuły w kąciku rodzica) 
np.:

 Adaptacja dzieci w przedszkolu 
 Trudne zachowania dzieci – jak reagować?

M.
Dłużniewska

E.Mazur,

A.
Kaczmarczy

k

Cały rok
szkolny

Dokumentowanie współpracy z rodzicami:
 Plan współpracy
 Listy obecności na zebraniach
 Rejestr kontaktów z rodzicami
 Protokoły
 Zgody rodziców
 Upoważnienia 
 inne

nauczyciele
Cały rok 
szkolny

Współpraca z
instytucjami

(prawo oświatowe,
wymaganie nr 7)

Przekazanie informacji dyrektorom szkół o realizacji 
obowiązku przedszkolnego przez dz. 6 l

dyrektor 30.09.2018

Nawiązanie bliższej współpracy ze Szkołą Podstawową nr 
52, 17,26

Nauczyciele gr Cały rok
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 Wycieczka dz. 6 l do szkoły – poznanie budynku, 
udział w lekcji

 Udział dzieci w imprezach,  konkursach 
organizowanych przez szkoły

V ,IV szkolny

Nawiązanie współpracy  z Domem Pomocy Społecznej 
- udział pensjonariuszy w spotkaniu świątecznym,
-przygotowanie przez dzieci upominków 

Nauczyciele gr
V i IV

Styczeń/luty
2018

Realizacja projektu edukacyjnego „ Czyste powietrze 
wokół nas” we współpracy z Sanepidem Gdynia

Nauczyciele gr
V i IV

Cały rok
szkolny

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

Wszyscy
nauczyciel

e

Cały rok
szkolny

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

Nauczyciele
gr V i III

Cały rok
szkolny

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

specjalnych potrzebach edukacyjnych
 porady, konsultacje

Nauczyciele
wszystkich

grup

Cały rok
szkolny

 Udział w konkursach i wydarzeniach organizowanych 
przez inne przedszkola 

Nauczyciele
wszystkich

grup

Cały rok
szkolny

ORGANIZACJA  I  ZARZĄDZANIE  PRZEDSZKOLEM

cel zadanie
Osoba

odpowiedzialna
Termin

realizacji
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Doskonalenie
systemu pracy
zespołowej w
przedszkolu

(prawo oświatowe,
wymaganie nr 1)

Powołanie zespołów zadaniowych – wybór 
przewodniczących

dyrektor
Do

15.09.2018

Opracowanie planów pracy przez zespoły zadaniowe
przewodnicząc

y zespołów
30.09.2018

Przekazanie informacji o realizacji zadań przez zespoły – 
pisemne złożenie informacji dyrektorowi

Przewodniczący

zespołów

po każdym
półroczu

Doskonalenie
przestrzeni

edukacyjnej i
warunków do

statutowej
działalności
przedszkola

(prawo oświatowe,
wymaganie nr 9)

Przegląd budynku, urządzeń i terenu przedszkolnego pod
względem technicznym, w tym bezpieczeństwa

dyrektor
pracownik BHP

do
14.09.2018

Doposażenie przedszkola  o pomoce do zabawy Dyrektor
Do

15.09.2018
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PRZYDZIAŁ ZADAŃ DODATKOWYCH ORAZ ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z
DZIEĆMI:

LP ZADANIE NAZWISKO I IMIĘ NAUCZYCIELA

1. aktualizacja strony www

2. kronika przedszkolna, 

3. biblioteka

4. sprzęt sportowy

5.

6. szatnia - dekoracje, ogłoszenia

7. magazyn ogrodowy

8. koordynator współpracy z rodzicami

ZAJĘCIA DODATKOWE BEZPŁATNE I POMOC
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

1. religia

2. rytmika

3. terapia logopedyczna

4. język angielski

5.

6.

7.

ZESPOŁY ZADANIOWE NAUCZYCIELI 

LP ZESPÓŁ SKŁAD ZESPOŁU

1. ds. organizacji 
uroczystości i imprez

2. ds. ewaluacji
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3. Ds. prowadzonego 
oddziału

4. ds. procedur i 
regulaminów

Przyjęto uchwałą  Rady Pedagogicznej nr ……………….w dniu 
…………………..
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