Roczny plan pracy Przedszkola nr 2 w Redzie na rok szkolny 2021/2022
Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082),
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.
1551),
3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
podstawy programowej 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 ze zm.),
4) Statut przedszkola.
Roczny plan pracy przedszkola powstał w oparciu o wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2020/2021,
wnioski z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej. Roczny plan pracy uwzględnia również główne kierunki polityki oświatowej państwa
określone przez MEN na rok szkolny 2021/2022.
I.

Priorytety pracy przedszkola na rok szkolny 2021/2022 zgodne z kierunkami polityki oświatowej państwa (dotyczące
przedszkoli).

1. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości
o zdrowie.
2. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów,
zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu
zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie
w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjnokomunikacyjne.
3. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.
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Z uwagi na wyjątkową sytuację epidemiczną w kraju, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, zaplanowany przebieg
działań edukacyjnych może ulec zmianie.

II.

Obszary działalności przedszkola- realizacja zamierzeń w roku szkolnym 2021/2022.

Osoba
odpowiedzialna

Cele i sposoby realizacji

Termin realizacji

Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego
i dbałości o zdrowie.
1. Realizacja autorskiego programu profilaktyczno- wychowawczego „Wiem, czuję, rozumiem”,
który ma na celu poprawę jakości pracy wychowawczej, uwzględnia potrzeby społeczności
przedszkolnej, tj. dzieci, rodziców, pracowników oraz środowiska lokalnego.

Nauczyciele grup

Rok szkolny

2. Rozwijanie podstawowych umiejętności potrzebnych w życiu codziennym: współdziałania,
radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania uczuć i radzenia sobie z nimi, rozwiązywania
konfliktów, sztuki słuchania i rozumienia punktu widzenia innej osoby, skutecznego
porozumiewania się, tolerancji dla innych ale i tak ważnej w dzisiejszych czasach asertywności.

Nauczyciele

Rok szkolony

3. Wykorzystanie utworów literackich, piosenek, obrazów do poznawania różnych postaw i norm
społecznych – dostarczanie dzieciom odpowiednich doświadczeń oraz kierowanie ich
spostrzeżeniami i myśleniem w czasie analizy różnorodnych sytuacji społecznych
przedstawionych w tekście literackim.

Nauczyciele

Rok szkolny

4. Dostarczanie wzorów postępowania ludzi szlachetnych, pracowitych, odważnych, uczciwych,
tolerancyjnych, szanujących odmienne opinie, ludzi z poczuciem odpowiedzialności.

Nauczyciele

Rok szkolny

Nauczyciele grup

Wrzesień

5. Tworzenie przez dzieci, przy pomocy nauczyciela, zbioru zasad i norm postępowania
obowiązujących w przedszkolu.
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6. Obchody „Dnia Przedszkolaka”- podkreślenie wagi przedszkola w rozwoju i edukacji dzieci,
czerpanie radości przez dzieci z bycia przedszkolakiem.

Nauczyciele

Wrzesień

Nauczyciele grup
III, IV i V

Rok szkolny

8. Realizacja programu promocji przedszkola
- organizowanie imprez kulturalno-oświatowych na terenie przedszkola oraz w szerszym
środowisku (przedszkole jako placówka kulturalno-oświatowa otwarta dla wszystkich);
- współdziałanie z instytucjami lokalnymi;
- współpraca z rodzicami- tworzenie miłej i życzliwej atmosfery wokół przedszkola;
- organizowanie imprez środowiskowych.

Zespół ds.
promocji/
Nauczyciele

Rok szkolny

9. Wyposażenie dzieci w zasób wiedzy „o małej ojczyźnie” poprzez spotkania z ciekawymi ludźmi,
stwarzanie warunków i sytuacji sprzyjających integracji ze środowiskiem lokalnym.

Nauczyciele

Rok szkolny

10. Udział w uroczystościach patriotycznych.

Nauczyciele

Rok szkolny

11. Otaczanie opieką potrzebujących, udział w akcjach charytatywnych, działaniach na rzecz innych.

Nauczyciele

Rok szkolny

12. Zorganizowanie Dnia Życzliwości i Pozdrowień w przedszkolu (Żółty Dzień).

Nauczyciele

Listopad

13. Realizacja programu „Przedszkole Promujące zdrowie”, kontynuacja koncepcji.
- utrwalanie zasad dbałości o własne zmysły i higienę układu nerwowego, rozumienie zasadności
mówienia umiarkowanym głosem;
- stworzenie kącików relaksacyjnych w sali;
- przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych;
- zorganizowanie Kolorowego Tygodnia (kwiecień)
- obchody Międzynarodowego Dnia Świadomości Zagrożenia Hałasem (kwiecień).

Koordynator/
Nauczyciele

Rok szkolny

14. Codzienne ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe z wykorzystaniem różnorodnych przyborów do
ćwiczeń gimnastycznych inspirujących dzieci do twórczej aktywności ruchowej.

Nauczyciele

Rok szkolny

15. Udział w akcji „Zdrowo i Sportowo”, której celem jest aktywizacja ruchowa dzieci.

Nauczyciele

Rok szkolny

16. Udział w projekcie edukacyjnym „Czyściochowe przedszkole”.

Nauczyciele

Rok szkolny

7. Udział w projekcie „Z kulturą mi do twarzy”.
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Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów,
zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu
zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie
w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
1. Doskonalenie systemu wspierania rozwoju każdego dziecka i udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej.

Nauczyciele/
specjaliści

Rok szkolny

Nauczyciele

I-wrzesień/
październik
II- styczeń/ luty
III- maj/ czerwiec

3. Przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej i ustalenie listy dzieci do wspomagania i korygowania
rozwoju.

Nauczyciele

Do listopada

4. Realizacja zasady indywidualizacji podczas zajęć dydaktycznych.

Nauczyciele

Rok szkolny

5. Indywidualizacja w edukacji (uwzględnienie w systemie wychowawczo- dydaktycznym różnic
w rozwoju poszczególnych dzieci) – dostosowanie treści, metod i organizacji działań pedagogicznych
do różnic rozwojowych.

Nauczyciele

Rok szkolny

6. Organizowanie zajęć rozwijających uzdolnienia- odnotowywanie w dzienniku.

Nauczyciele

Rok szkolny

Dyrektor

po uzyskaniu
informacji od
nauczycieli lub
specjalistów

8. Opracowanie indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych dla dzieci z orzeczeniami
o kształceniu specjalnym.

Zespół ds. pomocy
psychologicznopedagogicznej

Wrzesień

9. W przypadku dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym – Wielospecjalistyczna Ocena
Poziomu Funkcjonowania dziecka.

Powołane zespoły
ds. pomocy

Do 30 września

2. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych według przyjętych narzędzi.

7. Ustalenie dla dzieci form, okresu udzielania i wymiaru godzin w ramach pomocy psychologicznopedagogicznej.
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psychologicznopedagogicznej
10. Tworzenie Indywidualnych Programów Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dzieci
posiadających opinię o WWR.

Zespół ds. pomocy
psychologicznopedagogicznej

Rok szkolny

Nauczyciele

Rok szkolny

12. Badanie efektów w odniesieniu do dzieci objętych wspomaganiem i korygowaniem rozwoju –
powtórne badanie gotowości szkolnej.

Nauczyciele grupa
VI

Do kwietnia

13. Przygotowanie informacji o gotowości szkolnej i przekazanie jej rodzicom.

Nauczyciele grupa
VI

Do 30 kwietnia

Specjaliści

Według zaleceń
ujętych w planach
i programach

Specjaliści/
Nauczyciele grup

Po I i II sem.

17. Realizacja programu autorskiego wspierającego umiejętności emocjonalno- społeczne- „Jesteśmy
zespołem”, którego celem jest podniesienie kompetencji społecznych dzieci, wspieranie ich
rozwoju intelektualnego, nauki rozpoznawania i wyrażania uczuć oraz budowanie pozytywnego
obrazu własnej osoby.

Psycholog

Rok szkolny

18. Realizacja „Programu pracy z dzieckiem zdolnym w wieku 3-6 lat”, poprzez rozwijanie u dzieci
możliwości umysłowych oraz uzdolnień, rozbudzanie ciekawości poznawczej, twórczego
działania oraz samodzielności.

Nauczyciele

Rok szkolny

Dyrektor

Rok szkolny

11.. Prowadzenie i dokumentowanie wspomagania i korygowania rozwoju dzieci.

14. Realizacja zajęć terapeutycznych i rewalidacyjnych w odniesieniu do dzieci objętych pomocą
psychologiczno-pedagogiczną odpowiednio do potrzeb i dokumentowanie pracy w dziennikach .
15. Ocena efektywności realizowanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia
korekcyjno-kompensacyjne, terapia logopedyczna, TUS, zajęcia rozwijające uzdolnienia) .

19. Uruchomienie zajęć dodatkowych, rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci:
- rytmika
- zajęcia z psychologiem „Jesteśmy zespołem”
- j. angielski
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- tańce
- zajęcia sportowe
20. Wzmacnianie pozytywnego klimatu przedszkola oraz poczucia bezpieczeństwa poprzez
przestrzeganie procedur/instrukcji obowiązujących w przedszkolu oraz odpowiedzialną postawę
wszystkich pracowników przedszkola.

Nauczyciele

Rok szkolny

21. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci poprzez zapoznanie rodziców przedszkolaków z procedurami
bezpieczeństwa obowiązującymi w przedszkolu; zamieszczenie procedur na stronie internetowej
przedszkola.

Nauczyciele

Wrzesień

22. Budowanie poczucia bliskości i bezpieczeństwa w grupie dzięki zabawom integracyjnym.

Nauczyciele

Rok szkolny

23. Dbałość o zdrowie psychiczne dzieci poprzez organizowanie zabaw relaksacyjnych i
wyciszających, wprowadzenie elementów bajkoterapii, muzykoterapii, czytanie dzieciom
literatury terapeutycznej, zorganizowanie „Kącika relaksacji/wyciszenia” w salach.

Nauczyciele

Rok szkolny

Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.
1. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko
przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm
odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

Nauczyciele

Rok szkolny

2. Udział w akcji „Sprzątanie Świata” – porządkowanie ogrodu przedszkolnego i otoczenia
przedszkola wspólnie z pracownikami przedszkola. Dostrzeganie i ocena przez dzieci piękna
otaczającej przyrody.

Nauczyciele

Wrzesień

3. Urządzanie kącików przyrody przez cały rok szkolny, zgodnie z tematykami i aktualną porą roku.

Nauczyciele

Rok szkolny

4. Realizacja autorskiego programu „Klimatyczne przedszkolaki”- głównym założeniem programu
jest zgłębianie wiedzy na temat zmian klimatu i ich wpływu na środowisko oraz ludzi i zwierzęta.

Alicja
Kankowska,

Rok szkolny
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Justyna
Lewandowska/
Nauczyciele
5. Zorganizowanie konkursu recytatorskiego o tematyce ekologicznej

6. Udział w II edycji programu edukacji ekologicznej- „Skąd się biorą produkty ekologiczne”,
poruszającym tematykę związaną ze zdrowym stylem życia i prawidłowym żywieniem. Program ma
poruszyć kwestie: co to są produkty ekologiczne, skąd pochodzą, dlaczego są zdrowe, wpływu
aktywności fizycznej na zdrowie oraz podstawowych zasad higieny.

III.

Justyna
Lewandowska,
Natalia
Grabowska

Do ustalenia

Nauczyciele grupa
VI

Rok szkolny

Wykaz programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

„Kocham przedszkole” Program wychowania przedszkolnego. – M. A. Pleskot, A. Staszewska-Mieszek, WSiP.
„Let’s learn English” – autorski program nauczania j. angielskiego, Dorota Doering.
„Wiem, czuję, rozumiem – wychowanie do wartości” – autorski program profilaktyczno-wychowawczy, Bogusława Semmerling.
„Jesteśmy zespołem” – program autorski wspierający umiejętności emocjonalno-społeczne u dzieci w wieku przedszkolnym, Natalia
Czap-Kubicka.
„Klimatyczne przedszkolaki” – autorski program stymulujący rozwój wrażliwości i zapoznający dzieci z wartościami oraz normami
odnoszącymi się do środowiska przyrodniczego, Alicja Kankowska.
„Przedszkole promujące zdrowie” – program kuratoryjny; koordynator w placówce: Agnieszka Pranszke.
„Praca z dzieckiem zdolnym w wieku 3-6 lat” – program autorski, Barbara Kuźniewska.
„Program adaptacyjny” – program autorski, Justyna Lewandowska.
„Kochamy dobrego Boga” Program nauczania religii rzymskokatolickiej – E. Kondrak, O. Kurpiński (A2-0-01/10).

7

IV. Konkursy organizowane przez przedszkole
- Przedszkolny konkurs plastyczny- „Kapelusz Pani Jesień; (koordynatorzy: Aleksandra Meironke, Agnieszka Pranszke)
- Miejski Konkurs Fotograficzny- „Zima w obiektywie” (koordynatorzy: Monika Dobrosielska, Katarzyna Korkosz)
- Przedszkolny konkurs- „Ekologiczna ozdoba choinkowa” (koordynatorzy: Aleksandra Meironke, Weronika Littwin, Katarzyna Nowaszczuk)
- Miejski Logopedyczny Konkurs- „Logopedyczna zabawka dźwiękowa” (koordynatorzy: Agnieszka Pranszke, Angelika Zielke)
- Przedszkolny Konkurs Recytatorski o tematyce ekologicznej (koordynatorzy: Natalia Grabowska, Katarzyna Korkosz, Justyna
Lewandowska)
- Przedszkolny konkurs „Nakręceni w pomaganie” (koordynatorzy: Agnieszka Pranszke, Angelika Zielke).
V. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym
Osoba
odpowiedzialna

Termin realizacji

Nauczyciele grup

Wrzesień

gr. I

Semestr I

Akcje charytatywne

Nauczyciele grup

Cały rok szkolny

Dzień Pluszowego Misia

Nauczyciele grup

Listopad

Andrzejki

Nauczyciele grup

Listopad

Grupa VI

Listopad

Nauczyciele grup

21 listopada

Nauczyciele
grup/ Rada
Rodziców

Grudzień

Cel
1. Organizacja
wydarzeń
przedszkolnych
i środowiskowych
we współpracy z
rodzicami
i partnerami
zewnętrznymi

Zadanie/ sposób realizacji
Dzień Przedszkolaka
Pasowanie na przedszkolaka

Uroczystość z okazji Odzyskania Niepodległości
Żółty dzień- Przedszkolny Dzień Życzliwości
Mikołajki
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Jasełka

Grupa IV

Grudzień

Spotkanie wigilijne

Nauczyciele grup

Grudzień

Bal karnawałowy

Nauczyciele grup

Styczeń

Dzień Babci i Dziadka

Nauczyciele grup

Styczeń

Powitanie wiosny – Zielony Dzień w przedszkolu

Nauczyciele grup

Marzec

Grupa VI

Kwiecień

Zajączek- Wielkanoc

Rada Rodziców/
nauczyciele grup

Kwiecień

Nakręceni w pomaganie

Agnieszka
Pranszke,
Angelika Zielke/
Nauczyciele

Cały rok

Nauczyciele grup

Maj/czerwiec

Zakończenie roku szkolnego

Grupa VI

Czerwiec

1. Zbieranie ofert, przekazywanie informacji do grup i organizacja udziału w
konkursach zewnętrznych według ofert

Zespół ds.
promocji

Według ofert

2. Informacja o przedszkolu w mediach:
 oferta,
 sukcesy,
 ważne wydarzenia

Zespół ds.
promocji

Rok szkolny

3. Prowadzenie tablicy ogłoszeń

Zespół ds.
promocji

Rok szkolny

4. Realizacja programu promującego przedszkole

Zespół ds.
promocji,

Rok szkolny

Konkurs organizowany przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną

Dzień Mamy i Taty

2. Promocja
przedszkola
i system obiegu
informacji
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nauczyciele grup
3. Działania na rzecz
środowiska
społecznego

4. Współpraca z
rodzicami,
podejmowanie
działań
wspierających
rodzinę w
wychowywaniu
dzieci

1. Udział w akcji charytatywnej „Nakręceni w pomaganie”

Nauczyciele

Rok szkolny

Grupa IV

Grudzień

Alicja
Kankowska/
nauczyciele grup

Do ustalenia

 Opracowanie grupowych planów współpracy z rodzicami

Nauczyciele grup

Wrzesień 2021 r.

 Zebrania z rodzicami (rozpoczynające rok) – poznanie oczekiwań rodziców,
zawarcie kontraktów wzajemnych oczekiwań, wybór grupowych
przedstawicieli Rady Rodziców

Nauczyciele grup

Wrzesień

 Spotkanie grupowych przedstawicieli rodziców, ustalenie planu jej działania
oraz spotkań z dyrektorem

Dyrektor, rodzice

Wrzesień

 Zajęcia otwarte dla rodziców

Nauczyciele grup

Do ustalenia

 Na bieżąco prowadzenie tablic informacyjnych dla rodziców, umieszczanie
informacji na stronie internetowej przedszkola, indywidualne wiadomości
e-mail o zadaniach realizowanych w przedszkolu (wiadomości, umiejętności,
postawy, wiersz, piosenka)

Nauczyciele grup

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

Cały rok szkolny

 Porady, konsultacje specjalistów dla rodziców i nauczycieli

Pedagog
Psycholog
logopeda

Do ustalenia

 Warsztaty dla rodziców
 Sem. I- 09.11.2021 r.
- część psychologiczna- „Trudności z samoregulacją dziecka-

Pedagog
Psycholog
Logopeda

Do ustalenia

2. Przygotowanie Jasełek dla wszystkich pracowników i dzieci w przedszkolu
3. Współorganizowanie akcji charytatywnej we współpracy z Puckim Hospicjum

 Indywidualne konsultacje z rodzicami- według potrzeb
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nieśmiałość i nadpobudliwość. Jak sobie z nimi radzić- studium
przypadku”;
- część logopedyczna- „Zabawy stymulujące percepcję słuchową”;
- część pedagogiczna- „Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli
jak bawić się z dzieckiem: Uczyć bawiąc, bawić- ucząc”.
Sem. II- do ustalenia.

 Dokumentowanie współpracy z rodzicami:
 plan współpracy,
 listy obecności na zebraniach,
 ewidencja rozmów z rodzicami,
 protokoły,
 zgody rodziców,
 upoważnienia
5. Współpraca z
instytucjami
i innymi
podmiotami
środowiska

Nauczyciele grup

Rok szkolny

1. Przekazanie informacji dyrektorom szkół o realizacji obowiązku
przedszkolnego przez dzieci sześcioletnie

Nauczyciele
grupa VI

Wrzesień

2. Nawiązanie bliskiej współpracy ze szkołą podstawową:
 nawiązanie kontaktu z dyrektorem szkoły,
 poznanie drogi do szkoły, oglądanie budynku szkoły i otoczenia z zewnątrz,
 udział w konkursach i akcjach organizowanych przez szkołę podstawową.

Nauczyciele
grup

Cały rok szkolny

Zespół ds.
edukacji,
nauczyciele grup

Według
harmonogramu

3. Realizacja cyklu spotkań z ludźmi i instytucjami dbającymi o bezpieczeństwo
i ochronę życia – rozwijanie zainteresowań dzieci i uświadamianie zagrożeń
płynących ze świata; przykładowi goście:
 lekarz,
 policjant/ zwiedzanie Komisariatu Policji w Redzie
 strażak
 treser psów,
 leśniczy,
 weterynarz,
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bibliotekarz
ratownik medyczny

4. Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną

Grupa VI

Według
harmonogramu

Zespół
ds.edukacji,
nauczyciele grup

Według
harmonogramu

6. Współpraca z zespołem ratowników medycznych:
 nabywanie umiejętności odpowiedniego zachowania się podczas zagrożenia
życia i zdrowia,
 poznanie numerów alarmowych,
 nauka czynności wykonywanych podczas udzielania pierwszej pomocy

Zespół ds.
promocji,
nauczyciele
grup

Rok szkolny

7. Współpraca z biblioteką dla dzieci:
 poznanie biblioteki, jej funkcji i zasad korzystania,
 udział w zajęciach bibliotecznych

Nauczyciele
grupa VI

Rok szkolny

8. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną:
 badania dodatkowe i wspieranie dzieci ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi,
 porady, konsultacje

Nauczyciele,
dyrektor

Rok szkolny

Osoba
odpowiedzialna

Termin realizacji

Dyrektor

Wrzesień

5. Programy we współpracy z policją:
 do ustalenia

VI. Organizacja i zarządzanie przedszkolem.

Cel
1. Organizacja
wydarzeń
przedszkolnych,

Zadanie/ sposób realizacji
1. Powołanie zespołów zadaniowych ds.:
 opracowania regulaminów i procedur obowiązujących w
przedszkolu
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stworzenie systemu
pracy zespołowej
w przedszkolu

promocji,
edukacji
opieki i wychowania
ekologii

2. Ustalenie zadań zespołów

Zespoły

Wrzesień

3. Przekazanie informacji o realizacji zadań przez zespoły

Zespoły

Czerwiec

2. Doskonalenie
przestrzeni
edukacyjnej

1. Wzbogacenie bazy przedszkola o materiały i sprzęt potrzebne do urządzenia
kącików książek i kącików sprawności, cyfrowe i narzędzia TIK

Dyrektor

Rok szkolny

2. Doposażenie przedszkola o sprzęt do zabaw rozwijających kreatywność,
uzdolnienia

Dyrektor

Rok szkolny

3. Doskonalenie
systemu
dokumentowania
pracy przedszkola

1. Ustalenie wykazu dokumentacji pracy nauczyciela i sposobu jej prowadzenia

Dyrektor

Wrzesień

Rada
Pedagogiczna

Wrzesień

2. Ustalenie sposobu i narzędzi prowadzenia obserwacji pedagogicznych

VII. Przydział zadań dodatkowych oraz zajęć dodatkowych z dziećmi:

Lp.

Zadanie

Nazwisko i imię nauczyciela



Aktualizacja strony internetowej przedszkola

Wszyscy nauczyciele, zespół ds. promocji



Kronika przedszkolna



Nagrywanie i obróbka filmów



Fotograf przedszkolny

Wszyscy nauczyciele



Pomoce dydaktyczne

Wszyscy nauczyciele

Katarzyna Nowaszczuk
Katarzyna Korkosz
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Dekoracje- sala dydaktyczna

Wszyscy nauczyciele



Szatnia – ogłoszenia- Przedszkole Promujące
Zdrowie



Protokolant

9.

Dekoracje okien- parter

Gr. I i II

10.

Dekoracje okien- I piętro

Gr. III, IV, V, VI

11.

Dekoracja drzwi wejściowych

Zespół ds. opieki i wychowania
Barbara Kuźniewska, Natalia Czap-Kubicka

Ewelina Walczyna, Weronika Littwin, Anna Piwecka

VIII. Składy zespół zadaniowych nauczycieli:
Lp.
Zespół ds.
1.

opieki i wychowania

2.
3.
4.
5.
6.

edukacji
promocji
procedur i regulaminów
ekologii
pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Skład zespołu
Natalia Czap-Kubicka, Katarzyna Korkosz, Justyna Lewandowska, Agnieszka Pranszke,
Ewelina Walczyna, Angelika Zielke
Monika Dobrosielska, Weronika Littwin, Bogusława Semmerling
Natalia Grabowska, Aleksandra Meironke, Katarzyna Nowaszczuk, Anna Pawlak
Alicja Kankowska, Agelika Zielke
Alicja Kankowska, Barbara Kuźniewska, Aleksandra Meironke, Katarzyna Nowaszczuk, ,
Natalia Czap-Kubicka, Katarzyna Korkosz, Bogusława Semmerling, Ewelina Walczyna,
Angelika Zielke,
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