
Roczny plan pracy Publicznego Przedszkola w Trzebieży na rok szkolny 2020/2021 

 

Roczny plan pracy przedszkola powstał w oparciu o wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020, wnioski z 

przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej oraz w oparciu o kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/21 

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.910), 

 Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658 ze zm.), 

 Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i 

placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646 ze 

zm.), 

 Statut Przedszkola. 

 

Zawartość planu: 

 

I. Priorytety i podstawowe cele przedszkola na rok szkolny 2020/2021. 

II. Obszary działalności przedszkola – realizacja zamierzeń w roku szkolnym 2020/2021. 

III. Kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym. 

IV. Przydział zadań dodatkowych oraz zajęć prowadzonych przez nauczycieli rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci. 

V. Zespoły zadaniowe nauczycieli. 

VI. Plan współpracy z rodzicami. 

VII. Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym. 

VIII. Przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji w roku szkolnym 2020/21 

IX. Terminarz zebrań rady pedagogicznej. 

X. Spodziewane efekty. 

 

 



 

I. Priorytety przedszkola na rok szkolny 2020/2021: 

 

1. Wzmacnianie wychowawczych działań przedszkola -wychowanie do wartości - kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych - realizacja 

innowacyjnego programu edukacyjnego „Wiem, czuję rozumiem – wychowanie do wartości ” 

2. Tworzenie warunków sprzyjających kształtowaniu kompetencji kluczowych u dzieci w wieku przedszkolnym: samodzielności, kreatywności i 

przedsiębiorczości 

3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim dzieciom z uwzględnieniem zróżnicowania ich 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.  

4. Wykorzystanie narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość w organizowanym procesie  edukacyjnych. Bezpieczne i efektywne 

korzystanie z technologii cyfrowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Obszary działalności przedszkola – realizacja zamierzeń w roku szkolnym 2020/2021 

OBSZAR: WYCHOWANIE DO WARTOŚCI 

 

OBSZAR: ROZWIJANIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH I CYFROWYCH – BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z TECHNOLOGII CYFROWYCH 

 

Nazwa podejmowanych zadań i sposób ich realizacji  Termin realizacji Osoba odpowiedzialna 

1. Udział w projekcie „Mały miś w świecie wielkiej literatury” – moduł – Bezpieczny Internet 
2. Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu 

I-II 2021 
II 2021 

Joanna Rucińska/ 
Nauczyciele grup 

Nazwa podejmowanych zadań i sposób ich realizacji  Terminy realizacji Osoba odpowiedzialna 

1.Wychowanie do wartości np. w oparciu o projekt „Mały miś w świecie wielkiej literatury” IX-V Joanna Rucińska 

2.Organizowanie zajęć wychowawczo - dydaktycznych - przekazywanie wychowankom  wartości 
kulturowych, wzorców zachowań,  przykładów postępowania, czynów, wskazań słownych, 
wprowadzenie dzieci w kulturę własnego narodu i społeczeństwa, kulturę mowy ojczystej i języka 
ojczystego. 

Cały rok szkolny Nauczyciele grup 

3. Organizowanie zajęć - radzenie sobie z emocjami, stresem, napięciem, lękiem . Realizacja  działań  

kształtujących odporność emocjonalną, np. poprzez realizacje innowacji pedagogicznej : Emocja- 

wspierającej rozwój społeczny i emocjonalny dzieci. 

 

Cały rok szkolny Joanna Freyer 
Joanna Rucińska 

4.  Włączanie dzieci w działania na rzecz innych (akcje charytatywne), kształtowanie postaw 

niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, służenia sprawom, ideom i grupom społecznym, 

angażowanie się w ważne sprawy na rzecz innych.  

 

Zgodnie z 
zapotrzebowaniem 

Joanna Rucińska 
Joanna Freyer 
Agnieszka Makowska 
b. Benedyczak 

5. Udział dzieci w uroczystościach przedszkolnych według kalendarza świąt i uroczystości Według kalendarza 
uroczystości 

Nauczyciele grup 

5. Włączenie dzieci do Międzynarodowego Projektu Czytelniczego „Magiczna moc bajek” Cały rok szkolny Anna Rutkowska 
 



3. Organizowanie uroczystości o charakterze rodzinnym w formie nagrań multimedialnych, 
udostępnianie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej np. z wykorzystaniem 
facebook, Messenger, teams itp.  

Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich 
grup 

4.Organizowanie zajęć z wykorzystaniem metod TIK i narzędzi cyfrowych. Cały rok Nauczyciele wszystkich 
grup 

5.Organizowanie w salach przedszkolnych kącików informatycznych „Cyfrowy świat” Według potrzeb Nauczyciele wszystkich 
grup 

6. Udostępnianie rodzicom zdjęć wytworów pracy dzieci na platformie cyfrowej Cały rok  Nauczyciele wszystkich 
grup 

7. Planowanie zajęć z zakresu podstaw kodowania np. z wykorzystaniem maty do kodowania i gier 
edukacyjnych. 

Raz w miesiącu Nauczyciele wszystkich 
grup 

 

 

III. Planowany kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym 2020/2021: 

 

LP NAZWA IMPREZY/UROCZYSTOŚCI TERMIN Osoba odpowiedzialna 

1.  Dzień przedszkolaka 21.09..2020 r. Nauczyciele wszystkich 
grup 

2.  Dzień głośnego czytania  
 

29.09.2020r. Nauczyciele wszystkich 
grup ( współpraca z 
biblioteką) 

3.  Dzień chłopaka 30.09.2020 r. Nauczyciele wszystkich 
grup 

4.  Dzień Uśmiechu 2.10.2020 r. Nauczyciele wszystkich 
grup 

5.  Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2020 r. Nauczyciele wszystkich 
grup 

6.  Święto Odzyskania Niepodległości  10.11.2020 r. Nauczyciele wszystkich 
grup 

7.  Dzień Życzliwości  20.11.2020 r. Nauczyciele wszystkich 
grup 



8.  Święto Misia 25.11.2020 r. Nauczyciele wszystkich 
grup 

9.  Pasowanie na przedszkolaka Listopad/grudzień 
2020 r. 

Rucińska Joanna  

10.  Mikołajki  07.12.2020r. Nauczyciele wszystkich 
grup 

11.  Spotkanie wigilijne 18.12.2020r.  Nauczyciele wszystkich 
grup 

12.  Dzień babci i dziadka Styczeń 2021r.  Nauczyciele wszystkich 
grup 

13.  Bal karnawałowy  Styczeń/ luty2021 r. Nauczyciele wszystkich 
grup 

14.  Dzień bezpiecznego Internetu Luty 2021r.  Nauczyciele wszystkich 
grup 

15.  Dzień przyjaźni 15.02.2021 r. Nauczyciele wszystkich 
grup 

16.  Matematyczna walizka Marzec 2021 r. Nauczyciele wszystkich 
grup 

17.  Powitanie wiosny 19.03.2021 r. Nauczyciele wszystkich 
grup 

18.  Święto rodziny  Maj 2021 r.  Nauczyciele wszystkich 
grup 

19.  Dzień dziecka  01.06.2021 r. Nauczyciele wszystkich 
grup 

20.  Pożegnanie 6 latków Czerwiec 2021 r.  Anna Rutkowska, 
Wioletta Janyszek 

 

 

 

 



 

 

IV .Przydział zadań dodatkowych- współpraca ze środowiskiem lokalnym ,  oraz zajęć prowadzonych przez nauczycieli rozwijających zainteresowania i 

uzdolnienia dzieci. 

 

 

LP Rodzaj zajęć/ zadań Osoba odpowiedzialna Czas realizacji uwagi 

1. Zajęcia ruchu rozwijającego W. Sherborne A. Makowska, J. 

Rucińska, A. 

Rutkowska 

1xmiesiąc  

2.  pisanie protokołów rad pedagogicznych, 
                            współpraca z nadleśnictwem, 
                            udział w pracy komisji 
socjalnej, 
 

B. Benedyczak Zgodnie z 

harmonogramem rad 

 

3. współpraca ze szkołą w Trzebieży 
                       współpraca z radą sołecką w 
Niekłończycy, Uniemyślu, Drogoradzu,      
                        Dębostrowie, 
 

B. Niełacna Zgodnie z 

harmonogramem 

 

4. współpraca z Biblioteką w Policach, 
                      udział w pracy komisji socjalnej, 
A. Rutkowska – współpraca z Kołem Emerytów 
w Trzebieży, 
                           współpraca ze szkołą w 
Trzebieży, 
 

J. Rucińska Zgodnie z 

harmonogramem 

 

5. współpraca z radą sołecką w Trzebieży, ze 
Spółdzielnią Rybacką 

A. Makowska Zgodnie z 

harmonogramem 

 



  „ Certa”, 
 

 prowadzenie kroniki przedszkolnej, 
                        współpraca ze Szkołą 
Podstawową w Trzebieży, 
 

W. Janyszek Zgodnie z 

harmonogramem 

 

6. współpraca ze Strażą Pożarną, z MOW w 
Trzebieży, 
 

J. Freyer Zgodnie z 

harmonogramem 

 

7. współpraca ze Strażą Pożarną, opieka nad 
videoteką i planszami edukacyjnymi 
 

M. Kałużna Zgodnie z 

harmonogramem 

 

8.  współpraca z Poradnią Psychologiczno – 
Pedagogiczną w Policach, 
 

A. Woźniak Zgodnie z 

harmonogramem i 

potrzebami bieżącymi 

 

9.  współpraca ze Powiatową Stacją Sanitarno- 
Epidemiologiczną w Policach. 
 

S. Bik Zgodnie z 

harmonogramem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

IV. Zespoły zadaniowe nauczycieli. 

Lp Nazwa zespołu Osoby należące do 

zespołu 

Zadania  Czas realizacji  uwagi 

 Zespół ds. wdn J. Ruciuńska, A. 

Makowska, B. 

Benedyczak,  

Organizacja szkoleń, 

szkoleniowych rad 

pedagogicznych 

Cały rok szkolny zgodnie 

z harmonogramem rad 

szkoleniowych  

 

 Zespoły ds. pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej 

Nauczyciele wg 

przydziału z zarządzenia 

dyr. 1/9/20/21 w 

sprawie powołania 

zespołów do udzielania 

pomocy p-p 

Organizacja pomocy p-p 

w przedszkolu, udział w 

posiedzeniach zespołu 

Wrzesień 2020 

Styczeń 2021 

Czerwiec 2021 

 

 Zespół ds. tworzenia Rocznego Planu 

Pracy Przedszkola 

J. Rucińska, J. Freyer Współtworzenie  RPPP 

,kalendarza imprez,  

Wrzesień 2020 r.   

 Zespół ds. tworzenia narzędzi 

diagnostycznych 

B. Benedyczak, A. 

Rutkowska, B. 

Niełacna 

Tworzenie ankiet 

ewaluacyjnych, narzędzi 

diagnostycznych 

  

 

VI. Plan współpracy z rodzicami. 

LP Podejmowane działania Osoba odpowiedzialna Czas realizacji  uwagi 

1. Wyłonienie Rady Rodziców, omówienie Planu 

Rocznego Przedszkola 

dyrektor Wrzesień 2020   



2. Realizacja imprez i uroczystości wg harmonogramu Nauczyciele grup Cały rok szkolny  

3. Opinie RR w sprawie pracy nauczycieli kończących 

awans zawodowy  

dyrektor Czerwiec 2021  

4. Podsumowanie roku szkolnego 2020/2021 dyrektor Czerwiec 2021  

 

VII. Przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji w roku szkolnym 2020/21 

 

W. Żaba- Żabińska, W.Majewska, R. Padzio „Program wychowania przedszkolnego, MAC  

Ewa Wodzicka – Dondziłlo „Multisensoryczna nauka języka angielskiego, Wydawnictwo Juka – 91 2017 

 

VIII  Terminarz zebrań rady pedagogicznej. 

LP Temat rady Osoba odpowiedzialna Czas realizacji uwagi 

1. Organizacja roku szkolnego dyrektor 31.08.20  

2. Plan nadzoru pedagogicznego szkolenie z Office 365  dyrektor 15.09.20  

3. Wnioski o nagrodę dyrektora dyrektor 05.10 20  

4. Podsumowanie obserwacji  wstępnej oraz procesu adaptacji do 

warunków przedszkola 

Nauczyciele  17.11.20  

5. Podsumowanie I Półrocza  Nauczyciele /dyrektor 12.01.21  

6. Rada szkoleniowa  Dyrektor /nauczyciele Luty 21  

7. Podsumowanie pracy przedszkola  Nauczyciele/dyrektor 29.06.2021  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

XI. Spodziewane efekty: 

 

1. W przedszkolu kształtuje się postawy i respektuje normy społeczne. 

2. Nauczyciele stosują różne sposoby indywidualizacji, np. przestrzeń edukacyjna dostosowana jest do potrzeb dzieci, organizacja kształcenia 

dostosowana jest do potrzeb dzieci (metody, formy pracy, środki dydaktyczne, źródła uczenia się, zindywidualizowane sposoby sprawdzania 

wiedzy i umiejętności). 

3. Rozwijana jest  samodzielność dziecka, kreatywność oraz przedsiębiorczość. 

4. Nauczyciele rozwijają zainteresowania dzieci oraz wspierają  aktywność  w poznawaniu zawodów wykonywanych przez rodziców. 

5. Przedszkole  zapewnia wysoką jakość kształcenia poprzez organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wszystkim dzieciom 

rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony. 

6. Nauczyciele dobierają treści programowe adekwatnie do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z 

poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań. 

7. W realizacji  podstawy programowej  wykorzystuje się technologię informacyjno-komunikacyjną w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych 

dzieci. 

 

a) Dziecko:  

• prezentuje pożądane postawy społeczno-moralne (np. samodzielność, rzetelność, szacunek, opiekuńczość, empatia, odróżnianie dobra od 

zła, zainteresowanie otoczeniem społecznym) i respektuje normy społeczne, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe 

osoby, w tym osoby starsze,  

• zdobywa planowane umiejętności, 

• jest samodzielne w wykonywaniu czynności samoobsługowych i innych zadań, 

• jest twórcze i kreatywne w zabawach organizowanych w budynku przedszkola oraz na świeżym powietrzu, 

• w sposób naturalny rozwija zainteresowania zabawami prowadzącymi do poznawania zawodów wykonywanych przez swoich rodziców,  

• otrzymuje wsparcie psychologiczno – pedagogiczne adekwatnie do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i 

rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań, 



• wie jak bezpiecznie korzystać z podstawowych  narzędzi i zasobów cyfrowych, uczestnicząc w zajęciach prowadzonych za pomocą  metod 

kształcenia na odległość. 

 

b) Nauczyciele: 

• wspólnie planują działania podejmowane w przedszkolu, rozwiązują problemy i pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu 

własnej pracy, 

• współdziałają z rodzicami w kształtowaniu postaw i respektowaniu norm społecznych, 

• diagnozują i obserwują poziom rozwoju dziecka, 

• organizują kreatywną przestrzeń rozwoju dziecka, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych naturalne zainteresowanie otoczeniem, 

• komunikują się z rodzicami za pomocą różnych form (strony internetowej przedszkola, poczty elektronicznej, osobiście), poszukują 

efektywnych form kontaktu., 

• skutecznie przygotowują dzieci do szkoły. 

 


