
Roczny plan pracy wychowawczo – dydaktycznej 

przedszkola „Przyjaciół Książki”  

w Sierakowie w roku szkolnym 2016/2017 
 
Program powstał w oparciu o: 
� koncepcję pracy przedszkola  
� program wychowania przedszkolnego „Nasze Przedszkole”  
� wnioski z końcowej rady pedagogicznej,  
� program wychowawczy przedszkola,  
� program profilaktyki przedszkola,  
� kierunki polityki oświatowej.  
 

 

Działania wychowawcze, opiekuńcze i dydaktyczne. 
  

L.p. Działania/sposób realizacji 
Osoba 

odpowiedzialna 
Termin 

 
Tworzenie warunków do realizacji podstawy programowej. 

 

1. 
Ustalenie i zaopiniowanie programów przedszkolnych przez 
radę pedagogiczną na rok szkolny 2016/2017. 

Rada 
Pedagogiczna 

15.09.2016 r. 

2. 
Zapoznanie rodziców z zestawem programów 
obowiązujących w przedszkolu oraz zmianami w Statucie 
przedszkola. 

Nauczyciele 07.09.2016 r. 

 
Organizacja procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. 

 

1. 
Planowanie procesów wspomagania rozwoju i edukacji przez 
nauczycieli z wykorzystaniem przyjętych programów (plany 
miesięczne z uwzględnieniem potrzeb dzieci). 

Nauczyciele 
grup 

Cały rok 

2. 

Analiza problemów, trudności edukacyjnych oraz sukcesów 
dzieci, ustalenie wniosków i sposobu realizacji (arkusz 
obserwacji i diagnozy gotowości szkolnej). 

Nauczyciele 
grup 

Po 
pierwszym 
półroczu 

3. 
Realizacja programu adaptacyjnego. Nauczyciele 

grup 
Wrzesień 
2016r. 

3. 
„Badanie mowy” – kontynuacja oraz rozpoczęcie terapii 
logopedycznej. 

Nauczyciele 
grup, logopeda  

09.2016 (wg 
potrzeb) 

4. 
„Rosnę prosto” –kontynuacja oraz korygowanie wad postawy Nauczyciele, 

A. Piechocka 
Cały rok 

5. 
Propagowanie zdrowego stylu życia Nauczyciele, 

S. Woitas-
Rożek 

Cały rok 

6.  Dbałość o bezpieczeństwo własne i innych: Nauczyciele Cały rok 



- realizacja programu „ Bezpiecznym krokiem przez 
przedszkole” 
- szkolenie i pokaz pierwszej pomocy dla dzieci i pracowników 
- spotkania z przedstawicielami jednostek służb ratunkowych 
 
 

 
Doskonalenie systemu wychowawczego przedszkola i kształtowanie  inteligencji 

emocjonalnej dzieci. 
 

1. 

„Nasze zasady” – zawarcie kontraktów grupowych 
obejmujących normy zachowań i postępowania; zapoznanie 
rodziców z przyjętymi zasadami, w celu ujednolicenia 
oddziaływań wychowawczych (ustalenie form nagradzania, 
motywowania dzieci, ponoszenia konsekwencji). 

Nauczyciele 
grup 

07.09.2016 r. 

2. 
„Moje urodziny” – celebrowanie urodzin dzieci. Nauczyciele 

grup 
Cały rok 

3. 
„Bohater tygodnia” – przedstawianie swoich zainteresowań 
przez wychowanka. 

Nauczyciele 
grup 

Cały rok 

4. 

„Radzę sobie w sytuacjach trudnych” –nauka rozwiązywania 
konfliktów (odwoływanie się do doświadczeń dzieci, 
dokonanie oceny sytuacji,  scenki dramowe, rozwój empatii, 
tolerancji  i wrażliwości w celu zapobieganiu zachowaniom 
dyskryminującym) oraz analiza bieżących problemów 
wychowawczych, przekazywanie informacji podczas spotkań 
z rodzicami, na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, w celu 
ustaleniu działań i profilaktyki. 

Nauczyciele 
grup 

Cały rok 

5. 
„Proszę, przepraszam, dziękuję ja tych słów nie żałuję” – 
kształtowanie i utrwalenie u dzieci norm i zwrotów 
grzecznościowych społecznie akceptowanych. 

Nauczyciele 
grup 

Cały rok 

6. 
„Zachowuj się kulturalnie” – uwrażliwianie dzieci na 
potrzeby innych osób; utrwalanie kulturalnego zachowania  
w miejscach publicznych i domu.  

Nauczyciele 
grup 

Cały rok 

7. 
„Mam prawo i obowiązki” – kształtowanie u dzieci własnej 
tożsamości , świadomości, odwagi do własnego, odmiennego 
zdania; wywiązywanie się z nałożonych zadań. 

Nauczyciele 
grup 

Cały rok 

 
Tworzenie warunków do nabywania samodzielności. 

 

1. 
„Poznajemy i bawimy się wesoło” – zajęcia adaptacyjne; 
Wspomaganie dziecka w procesie przystosowania się do 
warunków przedszkolnych. 

Nauczyciele 3 i 
4-latków 

30.08.2016 r. 

2. 
„Jestem samodzielny” – kształtowanie oraz utrwalanie 
czynności samoobsługowych. 

Nauczyciele 
grup 

Cały rok 

3.  
„Mały dyżurny” – pełnienie przez dzieci roli dyżurnego, 
ustalenie obowiązków dyżurnego, wdrażanie do sprzątania 
po posiłku, swojego miejsca pracy, utrzymania porządku w 

Nauczyciele 
grup 

Cały rok 



sali przedszkolnej. 

 
Stwarzanie dzieciom warunków do zaspokajania naturalnej aktywności,  

ciekawości i rozwoju zainteresowań. 
 

1. 
„Kącik małego badacza” – rozwijanie myślenia przyczynowo 
– skutkowego oraz wyciągania wniosków. 

Nauczyciele gr. 
starszych. 

Wg potrzeb 

2. 
„Przyjaciele przyrody” – pogłębianie wiedzy na temat roślin 
i zwierząt, zjawisk przyrodniczych oraz ochrony środowiska 
zgodnie z kalendarzem pór roku. 

Nauczyciele 
grup 

Cały rok 

3. 
„Kółka zainteresowań” – udział w kółkach zainteresowań 
dzieci wykazujących predyspozycje w danym obszarze. 

Nauczyciele 
grup 

Cały rok 

4. 

„Nasze miasto” – poznawanie, rozwijanie i kontynuowanie 
tradycji miasta (włączanie się w imprezy okolicznościowe), 
zwiedzanie zabytków, poznawanie ciekawych miejsc, 
odwiedzanie miejsc pamięci. 

Nauczyciele 
grup 

Cały rok 

5. 

Konkursy wewnętrzne placówki oraz powiatowe                     
i ogólnopolskie: 
- „ Jasienne inspiracje”, „ Świąteczna choinka”, „Biały 
ząbek”, „Bezpieczne ferie”- wewnętrzne 
- „Najpiękniejsza ozdoba świąteczna ” Muzeum 
Międzychód, „ Świąteczna bombka choinkowa”  CKiE 
Kwilcz, 
- „Powiatowy quiz wiedzy o bezpieczeństwie” Przedszkole 
Sieraków, - powiatowe 
- „Mój znaczek odblaskowy” przedszkole Kraków, 
„Ekologiczny konkurs przyrodniczy” Buliba, - ogólnopolskie 
 

  

 
Bezpieczny przedszkolak. 

 

1. 
Realizacja programu „Bezpiecznym krokiem przez 
przedszkole” 

Nauczyciele 
 

Cały rok 

2. 

„Bezpieczeństwo na drodze” – zapoznanie z zasadami ruchu 
drogowego, spacery i wycieczki, spotkania z policjantem. 
Znaki drogowe: 
- Zapoznanie z wybranymi znakami drogowymi  i wdrażanie 
do ich przestrzegania 
- Rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prac 
plastyczno – technicznych „Na skrzyżowaniu”– makieta 

Nauczyciele 
grup 

09.2016 r. 

3. 
„Bezpieczny przedszkolak” – zapoznanie z zasadami 
bezpiecznego korzystania ze sprzętu na placu zabaw . 

Nauczyciele 
grup 

09.2016 r. 

4. Policjant – impreza przedszkolna „Z Pyrkiem bezpieczniej”   

5. 
„Uroki i niebezpieczeństwa zimy” – przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie  

Nauczyciele 
grup 

02.2016r. 

6. 
„Wypadki i pierwsza pomoc” – zapoznanie z pojęciem 
wypadek i pierwsza pomoc. Rozumienie konieczności 

Nauczyciele 
grup 

Cały rok 



bezwzględnego powiadomienia dorosłego. Poznanie 
numerów alarmowych. 

7. 

Bawię się bezpiecznie w domu i na podwórku: 
- Zapoznanie ze skutkami niewłaściwego 
korzystania ze sprzętu domowego i urządzeń na podwórku 
- Rozumienie niebezpieczeństw grożących z zabawy ogniem 
- Rozumienie znaczenia niebezpiecznej 
i ofiarnej pracy strażaka oraz pracowników pogotowia 
ratunkowego 

Nauczyciele 
grup 

Cały rok 

8. 

Uwaga zły pies!: 
- Zapoznanie z pozycjami obronnymi - 
atak psa 
- Rozumienie konieczności unikania kontaktów                      
z bezpańskimi i cudzymi psami 

Nauczyciele 
grup 

Cały rok 

9. 

Ja i nieznajomy: 
-  Rozumienie niebezpieczeństw jakie 
grożą dzieciom ze strony nieznajomego – teatrzyk kółko 
teatralne. 

Nauczyciele 
grup 
Nauczyciele 
grup 

Cały rok 

. 10. 
„Wirtualny świat dziecka” – korzystanie z komputera  
i telewizora pod kontrolą dorosłych, w ograniczonym czasie. 

Nauczyciele 
grup 

Cały rok 

11.  
„Na wakacjach” – poznanie zasad bezpieczeństwa nad wodą 
(morze, jeziora, stawy, rzeki), w górach, w lesie. Spotkanie                
z ratownikiem WOPR.  

Nauczyciele 
grup 

06.2017 r. 

 
Rozwijanie u dzieci zasobu słownictwa oraz zainteresowania książką. 

 

1. 
„Cała Polska czyta dzieciom” – kontynuowanie codziennego 
czytania dzieciom i rozbudzania ich zainteresowań 
czytelniczych.  

Nauczyciele 
grup 

Cały rok 

2. 
„Święto Postaci z Bajek”- wdrażanie do dbania i szanowania 
książki, zachęcanie do oglądania i czytania również               
w domach z rodzicami 

S. Woitas-
Rożek 

08.11. 2016r. 

3. 

„Spotkania z teatrem” – udział w przedstawieniach na terenie 
przedszkola i poza nim, oglądanie teatrzyków wykonanych 
przez grupy teatralne (teatr obwoźny), „Filharmonia 
Pomysłów” 

Nauczyciele 
grup 

Cały rok 

4. „Mowa małego dziecka” – wydanie broszury informacyjnej. Logopedzi 09./10.2016 r. 

5. 
„Kącik Książki”, „Kącik czytelniczy” – wzbogacanie             
i urozmaicanie oferty w salach. 

Nauczyciele 
grup 

Cały rok 

6. 
„Uczę się mowy” – praca nad odpowiadaniem całym 
zdaniem, prawidłowym wypowiadaniem wszystkich głosek,  

Nauczyciele 
grup 

Cały rok 

 
 
 
 
 
 


