
ROCZNY PLAN PRACY  
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA DZIECIĄTKA JEZUS W MŁAWIE  

NA ROK SZKOLNY2022/2023 
 

 – STWORZONY W OPARCIU O: 
 

1. PODSTAWY PRAWNE: 
 

• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) - 
 art. 70 ust. 1 pkt 1, art. 82 ust. 2. 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla 
branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy 
oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356) – załącznik nr 1. 

• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 i 1078) – 70 ust. 1 pkt 1, 
art. 80 ust. 2 pkt 4, art. 82 ust. 2. 
 

2. PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA  
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023: 
 

• Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw 
ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. 

• Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć 
edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci 
i młodzieży. 

• 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. 

• 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. 

• Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu 
maturalnego od roku 2023. 

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

• 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. 

• 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”. 

• Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom 
w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. 
 

3. WNIOSKI  PRZYJĘTE DO REALIZACJI NA ROK SZKOLNY 2022/23: 
 

ü Realizacja metody krakowskiej – „Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania”, 
ü Pedagogizacja rodziców, systematyczne rozmowy dot. dzieci, 
ü Kontynuacja zajęć dodatkowych, 
ü Zakup tablic interaktywnych do sal, 
ü Udział nauczycieli w szkoleniach i kursach, aby podnieść efektywność pracy z dziećmi. 

 



 
 
 

4. PRIORYTETY WYNIKAJĄCE Z KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA: 
 

• Zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji i poszanowania ich 
praw.  

• Doskonalenie jakości pracy placówki, poprzez systematyczne rozpoznawanie potrzeb środowiska 
przedszkolnego oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi. 

• Troska o formację religijną rodzin, poprzez organizacje szkoleń, warsztatów, udział w życiu kościoła 
(comiesięczne Msze Święte, rekolekcje w parafii ), wspólne przeżywanie wydarzeń roku liturgicznego. 

 

CELE/ZADANIA DO REALIZACJI: 

 

I. OPIEKA, WYCHOWANIE, EDUKACJA. 

Lp. Cel/zadanie Sposób realizacji Osoby 
odpowiedzialne 

Termin 
realizacji 

1. Organizacja procesów 
wspomagania rozwoju 
i edukacji dzieci.  

 - planowanie działań edukacyjnych, 
opiekuńczych i wychowawczych w oparciu o 
podstawę programową oraz program wychowania 
przedszkolnego „Planeta dzieci” wyd. WSiP 
(plany miesięczne), a także ramowy rozkład dnia 
przyjęty w przedszkolu; 

- wspólne planowanie imprez i uroczystości 
przedszkolnych – stworzenie kalendarza;  

- monitorowanie procesów edukacyjnych: analiza 
problemów, trudności edukacyjnych oraz 
sukcesów dzieci, na podstawie obserwacji dzieci 
3,4,5 letnich oraz diagnozy gotowości szkolnej 
dzieci 6-letnich ( ustalenie wniosków i sposobu 
ich realizacji, podjęcie konkretnych działań 
dostosowanych do indywidualnych potrzeb i 
możliwości dzieci); 

- pozyskiwanie informacji o dzieciach, poprzez 
rozmowy indywidualne  z rodzicami, dziećmi; 
obserwację dzieci podczas zabaw, zajęć, 
uroczystości, konkursów; 

Nauczyciele grup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

IX-X 

IV-V 

 

 

 

Cały rok 

2. Doskonalenie systemu 
wychowawczego. 
Kreowanie postaw 
zapewniających 
dziecku 
bezpieczeństwo. 

- zawarcie kontraktów grupowych obejmujących 
normy oraz zasady kulturalnego i bezpiecznego 
zachowania w pomieszczeniach przedszkolnych 
oraz na placu zabaw i podczas spacerów (kodeks 
przedszkolaka); 

- analiza bieżących problemów wychowawczych 
pojawiających się w poszczególnych grupach, 
przekazanie informacji na posiedzeniu Rady 
Pedagogicznej w celu ustalenia działań i 
profilaktyki; 

- kształtowanie podstawowych powinności 

Nauczyciele grup 

 

 

 

Nauczyciele 
Dyrektor 
 

 

 

 IX 

 

 

 

Cały rok 

 
 
 
 
 



moralnych tj.: życzliwość, tolerancja, rozumienie 
potrzeb innych, sprawiedliwość, 
odpowiedzialność, poprzez rozmowy, zabawy  
kierowane, czytanie i omawianie z dziećmi 
literatury tematycznej, organizowanie akcji 
charytatywnych; 
- uwrażliwienie dzieci na zagrożenia, które mogą 
im towarzyszyć w drodze do przedszkola i domu; 
zajęcia edukacyjne, pogadanki na temat 
bezpiecznego poruszania się po drogach; spacery 
po okolicy; wycieczka na pobliskie skrzyżowanie, 
obserwacja przejścia dla pieszych; zapoznanie 
dzieci z numerami alarmowymi i sposobami 
wzywania pomocy w przypadku choroby, pożaru, 
wypadku; 
 - „Jestem bezpieczny w przedszkolu, w domu, na 
ulicy” – spotkanie w przedszkolu z policjantem; 
- kontrolowanie zabawek i sprzętu pod kątem 
bezpiecznej zabawy; 
- przeprowadzenie próbnej ewakuacji dzieci z 
przedszkola we współpracy ze strażą pożarną. 

Nauczyciele grup 

 

 

 

Nauczycielki 

 

 
 
 
 
 
Nauczyciele grup 
Dyrektor 
 
 
Nauczyciele 
Dyrektor 

Cały rok 
 
 
 
 
 
IX. - X 
 
 
 
 
 
 
 
IX. - X 
  

3.  Edukacja 
patriotyczna 

- realizacja zadań wynikających z 
ogólnopolskiego projektu „Piękna nasza Polska 
cała”; 
- prowadzenie zajęć kształtujących postawy 
patriotyczne, społeczne; wartości powszechnie 
uznawane za pozytywne (zaznajamianie dzieci z 
godłem Polski, barwami narodowymi, hymnem 
narodowym - rozumienie ich znaczenia dla 
tożsamości narodowej; wykonywanie przez dzieci 
prac plastyczno-konstrukcyjnych na temat swojej 
miejscowości i symboli narodowych; słuchanie 
opowiadań, wierszy, bajek, piosenek o tematyce 
patriotycznej); 

Koordynator-  
p. Karolina Z. 
 
 

 

Nauczyciele 

Cały rok 

 

 

   

XI; V 

4. Kształtowanie postaw 
prozdrowotnych i 
proekologicznych u 
dzieci. 

- realizacja zagadnień dotyczących higieny 
osobistej (ze szczególnym uwzględnieniem 
obostrzeń związanych z COVID19): 

• przestrzeganie systematycznego 
wietrzenia pomieszczeń, 

• zwracanie uwagi na używanie 
przedmiotów takich jak: ręcznik, 
grzebień, chusteczki , 

• rozumienie mycia rąk po wyjściu z 
toalety , przed posiłkami, po spacerze. 
 

- podkreślanie znaczenia zawodu lekarza dla 
zdrowia ludzi (spotkanie z lekarzem, 
pielęgniarką). 
 
- realizacja zagadnień propagujących zdrowy styl 
życia wśród dzieci, np.:  
 

• samodzielne przygotowywanie przez 
dzieci zdrowych posiłków: sałatki 
owocowe, warzywne, szaszłyki 

Nauczyciele grup 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele  

 

 

 

Nauczyciele 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

Termin do 
ustalenia 

 

 

 

Cały rok 



owocowe,  kolorowe kanapki, soki itp. 
(dzień warzywno-owocowy); 

• zajęcia dydaktyczne poświęcone w.w. 
tematyce; 
 

- organizowanie działań sprzyjających zdrowiu 
fizycznemu i psychicznemu poprzez: 

• organizowanie spacerów i wycieczek w 
połączeniu z   formami ruchu na świeżym 
powietrzu; 

• prowadzenie zajęć ruchowych przy 
muzyce; 

• systematyczne prowadzenie zajęć 
gimnastycznych w każdej  grupie 
wiekowej, 

• obchody Dnia sportu w przedszkolu, 
• udział w zabawach wyciszających i 

relaksujących z   wykorzystaniem 
muzyki. 
 

- podejmowanie działań promujących zachowania 
ekologiczne: 

• realizacja zagadnień o tematyce 
ekologicznej (rozbudzanie nawyku 
szanowania zieleni i utrzymania porządku 
w otoczeniu, poszerzenie wiedzy z 
zakresu dbania o środowisko, 
prowadzenie działań badawczych przez 
dzieci, w celu poznania zagadnień 
dotyczących ekologii, spacery  po 
okolicy, przyrodnicze prowadzenie 
obserwacji pogody, pór roku, pogadanki); 

• realizacja programu „Czyste powietrze   
wokół nas”; 
 

• obchody Dnia Ziemi w przedszkolu. 

 

 

 

 

 

Nauczyciele 
 
 
 
 
N. Litun 
 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele 

 

 

 

 

 

p. Grażyna M. 

 

Nauczyciele 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 
 
Cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV-V 
 
 
IV  

5. Wspieranie 
wielokierunkowej 
aktywności dziecka. 
Nabywanie 
wiadomości i 
umiejętności.  

- Organizowanie działań sprzyjających 
pobudzaniu różnorodnych aktywności dzieci, 
poprzez:  

• prowadzenie codziennych zajęć 
dydaktycznych - różnorodność i 
innowacyjność stosowanych form i 
metod w pracy z dziećmi, 

• prowadzenie zabaw i zajęć z 
wykorzystaniem tablicy interaktywnej 
oraz dywanu interaktywnego, 

• rozbudzanie zainteresowań 
czytelniczych: realizacja metody 
krakowskiej w przedszkolu, współpraca z 
Biblioteką Pedagogiczną oraz MBP w 
Mławie, kontynuowanie zwyczaju 
czytania bajek, baśni, recytowanie 
wierszy o stałej porze dnia, np. przed 
śniadaniem, po obiedzie; 

• prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych i 
zabaw muzyczno-ruchowych przy 
dźwiękach muzyki, w połączeniu z 

 
 
 
 
Nauczyciele grup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



pojęciami z zakresu matematyki, 
• organizowanie spacerów i wycieczek,  

w połączeniu z innymi formami ruchu na 
świeżym powietrzu,  

• udział dzieci w zajęciach dodatkowych 
oraz kołach zainteresowań, 

• zorganizowanie stałych i czasowych 
kącików zainteresowań, np.  czytelniczy, 
konstrukcyjny, gier dydaktycznych, 
plastyczny, kuchenny, kąciki związane z 
realizowaną tematyką, świętami 
okolicznościowymi, itp. 

• dbałość o estetyczny wygląd sal i 
pomieszczeń przedszkolnych, 

• ekspozycję prac plastycznych dzieci w 
salach i na terenie przedszkola; 

• angażowanie dzieci do udziału w 
konkursach (wewnątrzprzedszkolnych 
oraz międzyprzedszkolnych -  
konkursach o tematyce patriotycznej, 
ekologicznej, plastycznej, muzycznej, 
recytatorskiej); 

• realizację projektów ogólnopolskich, 
programów edukacyjnych:  

ü „Piękna nasza Polska cała”, 
ü „Sztuka emocji”, 
ü „Czyste powietrze wokół nas”; 
ü „Co słonko widziało – na 

dziecięce kłopoty…Brzechwa”; 
 
 

• organizowanie wyjść i wycieczek 
poznawczych,  

• spotkania z grupą teatralną 1x w m-ącu. 

 
 
 
 
Nauczyciele 
dochodzący 
 
 
 
 
 
Nauczyciele 
 
 
 
 
 
 
Nauczyciele 
 
 
 
 
 
 
p. Karolina Z. 
p. Ela W. 
p. Grażyna M. 
p. Aneta B.;  
p. Grażyna M.;  
p. Ania T. 
 
Nauczycielki 
 
  

 
 
 
 
Cały rok 
 
 
 
 
 
 
Cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
Cały rok 
 
 
 
 
 
 
Cały rok 
 
 
 
 
 
Terminy do 
ustalenia  

6. Wykorzystanie w 
procesach 
edukacyjnych narzędzi 
i zasobów cyfrowych 
oraz metod kształcenia 
na odległość. 

- obchody „Dnia bezpiecznego komputera” w 
przedszkolu, 
 
- zorganizowanie szkolenia z zakresu TIK  dla 
nauczycieli ; 
- samokształcenie nauczycieli w zakresie 
wykorzystywania TIK w pracy z dziećmi; 
- wykorzystywanie narzędzi multimedialnych  
i informatycznych :   

• do pracy dydaktycznej z dziećmi;  
• podczas zabaw, realizacji projektów i 

programów edukacyjnych;   
• w kontaktach z rodzicami, 

nauczycielami;    
• do tworzenia filmów, animacji, 

prezentacji multimedialnych;     
• do tworzenia autorskich programów, 

projektów, dokumentów, dyplomów, 
pomocy dydaktycznych, kart pracy itp.    

• korzystanie w czasie zajęć z tablicy 
multimedialnej, dywanu interaktywnego, 
tabletów, smartfonów. 

Nauczyciele grup 
 
 
Dyrektor 
 
 
Nauczyciele 
 
 
 
 
 
Nauczyciele 

II 
 
 
Termin do 
ustalenia 
 
Cały  rok 
 
 
 
 
 
Cały rok 



7. Kształtowanie postaw 
społeczno – 
religijnych w 
placówce 

- wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich, 
wpajanie wartości religijnych, poprzez: 

• udział w katechezie (2 x w tygodniu); 
• umożliwienie i zachęcanie dzieci i 

rodziców do uczestnictwa w 
comiesięcznych mszach świętych, 

• zapoznanie dzieci z rokiem liturgicznym 
w kościele katolickim, wdrażanie do 
wspólnej modlitwy (roraty, rekolekcje 
wielkopostne , spotkania różańcowe); 

• kultywowanie tradycji chrześcijańskich 
(spotkania wigilijne, jasełka, konkursy 
świąteczne z udziałem dzieci i rodziców); 

• codzienną modlitwę przed i po posiłkach 
oraz w ciągu dnia, 

• zaznajamianie dzieci z lekturą Pisma Św. 
dla najmłodszych oraz literaturą o 
tematyce religijnej, 

• rozmiłowanie w śpiewie pieśni i piosenek 
religijnych - nauka słów i melodii 
piosenek religijnych; zabawy muzyczno-
naśladowcze przy piosenkach- 

• kształtowanie u dzieci wrażliwości na 
potrzeby innych (organizowanie akcji 
charytatywnych na terenie przedszkola):  

ü Prezent dla Domów Dziecka  
w Kowalewie 

ü Zbieranie nakrętek dla chorego 
chłopca. 
 
 
  

 
 
 
ks.Łukasz 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nauczyciele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.Wtulich 
 
G. Majewska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
Cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI-XII 
 
Cały rok 
 
 
 
 

 
 

II. WSPOMAGANIE INDYWIDUALNEGO ROZWOJU DZIECKA. 

Lp. Cel/zadanie Sposób realizacji Osoby 
odpowiedzialne 

Termin 
realizacji 

1. Doskonalenie systemu 
wspierania rozwoju 
każdego dziecka i 
udzielania pomocy 
psychologiczno – 
pedagogicznej. 

- prowadzenie obserwacji pedagogicznych 
według przyjętych narzędzi: wstępne, końcowe; 
- przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej i 
ustalenie listy dzieci do wspomagania i 
korygowania rozwoju; 
- nawiązanie współpracy z psychologiem oraz 
Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w 
Mławie; 
- zajęcia logopedyczne w przedszkolu; 
konsultacje logopedyczne; 
- wyłonienie dzieci do terapii logopedycznej lub 

  

Nauczyciele grup 

 

Dyrektor 

 

Logopeda 

A.Chmielewska 

  

IX_X 

IV-V 

IX 

Cały rok 

Cały rok 

Cały rok 



pedagogicznej, stały kontakt nauczycielek grupy 
ze specjalistami; 
 
- muzykoterapia w przedszkolu; 
 
- realizacja zasady indywidualizacji podczas zajęć 
dydaktycznych; 
- praca indywidualna i zespołowa z dziećmi 
wymagającymi wsparcia oraz z dziećmi zdolnymi 
– omówienie założeń prowadzonej pracy 
indywidualnej i grupowej – wyrównawczej; 
- omówienie założeń pomocy psychologiczno-
pedagogicznej udzielanej w przedszkolu, 
- informowanie rodziców o postępach dziecka, 
kontynuacja pracy z dzieckiem w domu zgodnie z 
zaleceniami nauczyciela, 
  
- pedagogizacja rodziców. 

Nauczyciele 

 

p. Antosia 

 

 

Nauczyciele 

 

 

 
 
 
 
Nauczyciele 
Dyrektor 

 

IX,X 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

Termin do 
ustalenia 

2. Współpraca z 
rodzicami i wspieranie 
rodziny w 
wychowywaniu dzieci. 

- organizacja zebrania z rodzicami na początek 
roku szkolnego (powołanie trójek grupowych, 
oraz rady rodziców przedszkola; ustalenie 
zakresu współpracy; zapoznanie z terminarzem 
spotkań ogólnych i grupowych); 

- integracja między nauczycielami,  
a rodzicami – realizacja zadań: 

ü angażowanie rodziców w organizowaniu 
uroczystości, 

ü włączanie rodziców do udziału w 
konkursach organizowanych dla dzieci i 
rodziców, 

ü informacja o gotowości do nauki w 
szkole (indywidualne rozmowy z 
rodzicami dzieci), 
 

ü prezentacja ważnych informacji na 
tablicy dla rodziców, 

ü włączanie rodziców w bogacenie bazy 
materialnej grupy/przedszkola, poprzez 
dostarczanie potrzebnych do zajęć 
materiałów, przyborów, okresowe 
wzbogacanie kącików zabaw; 

- bieżące informowanie rodziców o kierunkach 
pracy przedszkola i zamierzeniach 
wychowawczo-dydaktycznych. 

Nauczyciele 

Dyrektor 

 

 

 

 

Nauczyciele 

Dyrektor 

 

K. Zaród 

 

Nauczyciele 

Dyrektor 

Rodzice 

 

 

Nauczyciele 
 

IX 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

XI.2022 

V.2023 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

III. FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOKALNYM. 



Lp. Cel/zadanie Sposób realizacji Osoby 
odpowiedzialne 

Termin 
realizacji 

1. Wydarzenia 
przedszkolne, 
spotkania , udział 
dzieci w 
uroczystościach 
lokalnych, 
konkursach, 
przeglądach, 
turniejach, 

 -spotkanie z Policjantem 

- spotkanie ze Strażakiem 

- spotkanie z lekarzem 

- międzyprzedszkolny konkurs kolęd 

- akcje charytatywne na terenie przedszkola  

- współpraca z Biblioteką Pedagogiczną i Miejską      
w Mławie 

- udział w konkursach zewnątrzprzedszkolnych, 

-planowanie wyjść i wycieczek poznawczych. 
 

 Nauczyciele 

 Dyrektor 

IX-X 

Terminy do 
ustalenia 

 

 

Cały rok 

 
 

2. Promocja przedszkola 
i system obiegu 
informacji. 

- organizacja udziału w konkursach zewnętrznych 
wg ofert; 

- umieszczanie informacji o organizowanych 
akcjach, wydarzeniach przedszkolnych na  stronie 
internetowej przedszkola, portalach  
internetowych, w kronice przedszkolnej,                                                  
na gazetkach przedszkolnych . 

 Nauczyciele 

Dyrektor 

p. Sylwia 

Cały rok 

3. 

 

 
 

Działania na rzecz 
środowiska 
społecznego. 

- udział w akcji charytatywnej „Prezent dla 
Dzieci z Domów Dziecka w Kowalewie”; 

- udział w akcji charytatywnej – zbieranie 
nakrętek na rzecz chorego chłopca; 

 E. Wtulich 

 

G.Majewska 

 XI-XII 

 

Cały rok 

 

IV. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM 

Lp. Cel/zadanie Sposób realizacji Osoby 
odpowiedzialne 

Termin 
realizacji 

1. Doskonalenie 
systemu 
dokumentowania 
pracy przedszkola. 

 - ustalenie wykazu dokumentacji pracy 
nauczyciela i sposobu jej prowadzenia; 

- ustalenie sposobu i narzędzi prowadzenia 
obserwacji pedagogicznych. 

 Dyrektor 

 

Nauczyciele 

 IX 

 

Do 15.IX 

2. Aktualizacja prawa 
wewnętrznego.  

- nowelizacja aktów prawnych : 
 

ü opracowanie Programu  Wychowawczo – 
Profilaktycznego; 
 

ü Statut Przedszkola; 
 
- Opracowywanie procedur i regulaminów. 

 

Dyrektor  

Nauczyciele 

Dyrektor 

 

Dyrektor 

  

IX 

 

 

W razie 
potrzeby 



3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 
 

 Przydział zadań 
dodatkowych oraz 
zajęć dodatkowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie planu 
WDN i planu 
doskonalenia 
zawodowego 
nauczycieli (Plan 
Nadzoru Dyrektora 
Placówki). 

- aktualizacja strony internetowej   przedszkola; 

- prowadzenie kroniki przedszkolnej; 
- protokoły rady pedagogicznej 
- zdjęcia prac dzieci na stronę; 
- tablice wejściowe; 
 
Zajęcia obowiązkowe: 
- j. angielski 
- religia 
 
Zajęcia dodatkowe: 
- symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania 
(metoda krakowska) 
- j. angielski 
- logopedia 
- zajęcia ruchowe 
- rytmika, muzykoterapia 
- edukido 

 

- udział nauczycieli w szkoleniach wewnątrz 
placówki (tematyka do ustalenia); 

- udział nauczycieli w szkoleniach poza placówką 
(wg potrzeb i zainteresowań nauczycieli). 

p.Sylwia 
Nauczyciele 
p. Aneta B. 
p. Karolina Z. 
p. Ania T. 
p. Ania T. 
 
 
p. Sylwia 
ks. Łukasz 
 
 
Nauczyciele grup 
 
p. Sylwia 
p. Aneta Ch. 
p. Nazar L. 
p.Antosia 
p.Adrianna 
 
 
Dyrektor, 
nauczycielki  

Cały     rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 
 

5.  Procesy zachodzące 
w przedszkolu - udział w projektach ogólnopolskich: 

ü „Piękna nasza Polska cała”, 
 
 

ü „Sztuka emocji”, 
 

 
ü  „Co słonko widziało- na dziecięce 

kłopoty…Brzechwa”, 
 
 

ü  „Czyste powietrze wokół nas”  

 
 
 
p.Karolina Z.- 
koordynator 
 
p.Ela W. 
 
 
p. Aneta B. -
koordynator 
 
p. Grażyna M. - 
koordynator 

 
 
 
cały rok 



6. Zespoły zadaniowe 
nauczycieli. 
 

- realizacja zadań w Zespołach Rady 
Pedagogicznej: 

- Zespół Edukacji Przedszkolnej 

 

- Zespół d.s. opracowywania rocznego planu pracy 

 

- Zespół d.s. bezpieczeństwa w czasie zagrożenia 
epidemicznego 

 

- Zespół opracowujący Program Profilaktyczno-  
Wychowawczy 

 
 
 
 
E. Wtulich – 
przewodnicząca; 
Nauczyciele 
E.Wtulich – 
przewodnicząca 
Nauczyciele 
 
S, Skowyrska 
 przewodnicząca 
 
 
p. Grażyna M.- 
przewodnicząca 
Nauczyciele 

 

 

Harmonogram imprez, uroczystości i wydarzeń przedszkolnych 

Temat uroczystości, wydarzenia Osoby odpowiedzialne Termin 

ü Spotkania adaptacyjne dla dzieci 
przyjętych do przedszkola. 
 

E. Wtulich 
M.Florkowska 

VIII. 2022 

 

ü Dzień kropki Nauczycielki w grupach 15.09. 

ü Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka Nauczycielki w grupach 20.09. 

ü Dzień głośnego czytania Nauczycielki 29.09 

ü Spotkanie z Policjantem Nauczycielki grup IX-X 

ü „Jesienny parasol”- konkurs dla dzieci 5 i 
6-letnich 

K. Zaród Termin do 
ustalenia 

ü Dzień chłopaka Nauczycielki grup 30.09 

ü Międzynarodowy dzień lekarza Nauczyciele grup 03.X 

ü Spotkania różańcowe dla przedszkolaków 
 

Nauczycielki grup X.  

ü „Ulubiona postać z wiersza J. Brzechwy”- 
konkurs plastyczno-techniczny 

A. Burakowska 
G. Majewska 

Termin do 
ustalenia 

ü Konkurs recytatorski K. Zaród  Termin do 
ustalenia 



ü Pasowanie na przedszkolaka 
 

E. Wtulich 
M.Florkowska 

Termin do 
ustalenia 

ü Dzień postaci z bajek Nauczycielki 07.XI 

ü Święto Niepodległości Nauczyciele oddziału „0” XI 

ü „Dzień praw dziecka” Nauczyciele w grupach 21.XI 

ü „Dzień Pluszowego misia” Nauczyciele 25.XI 

ü Akcja charytatywna „Prezent pod choinkę 
dla dzieci z Domów Dziecka” 

 E. Wtulich – koordynator  XI-XII  

ü Konkurs „ Kartka bożonarodzeniowa” A. Tuchcińska 
 

XI-XII.  

ü Mikołajki 
 

Nauczycielki grup XII . 

ü Wieczerza wigilijna w przedszkolu 
 

Nauczyciele oraz pozostali 
pracownicy 
 

22.XII . 

ü Jasełka 
 

Ks. Łukasz      18.XII. 

ü Międzyprzedszkolny konkurs kolęd Ania T. 
Karolina Z. 
Sylwia K. 

19.I. 

ü Dzień Babci Dziadka Nauczycielki grup 26.I. 

ü Dzień Bezpiecznego Internetu Nauczycielki grup 09.II. 

ü Walentynki Nauczycielki grup 14.II 

ü Bal karnawałowy 
 

Nauczycielki w grupach 
 

9.II. 

ü Dzień kobiet Nauczycielki w grupach 
 

08.III. 

ü Konkurs „Eko-zabawka”  G. Majewska 
A. Burakowska 

IV-V. 

ü Dzień sportu i zdrowia N.Litun 
Aneta B. 
Monika F.  

06.IV. 

ü Konkurs „Najpiękniejsza palma 
wielkanocna” 

E.Wtulich 
M. Florkowska 

III-IV . 

ü Dzień Ziemi Nauczycielki grup 
 

22.IV. 

ü Dzień strażaka Nauczycielki w grupach 
 

04.V. 

ü Święto flagi Nauczycielki w grupach 02.V. 



ü Dzień bibliotekarza i bibliotek Nauczycielki grup 08.V. 

ü Dzień Dziecka 
 

Nauczycielki grup 
Rodzice 

VI.  

ü Festyn Rodzinny – „Dzień Mamy  
i Taty” 

Społeczność przedszkolna VI.2023 

ü Zakończenie roku przedszkolnego 
 

K. Zaród 
S.Krzesińska 

VI .2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: 
 

Zespół nauczycieli edukacji przedszkolnej 
Publicznego Przedszkola Dzieciątka Jezus  

Parafii Świętej Rodziny w Mławie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


