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"PRZEDSZKOLAK    PRZYSZŁYM   CZYTELNIKIEM" 

ROZWIJANIE ZAINTERESOWANIA KSIĄŻKĄ ORAZ TWORZENIE WARUNKÓW I DOSTARCZENIE 

OKAZJI DO KSZTAŁTOWANIA POSTAW CZYTELNICZYCH U DZIECI; ORGANIZOWANIE SYTUACJI 
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Wiek przedszkolny i wczesnoszkolny to czas, w którym kształtują się jego nawyki, w tym również czytelnicze - warto więc wykorzystać 
ten moment, tym bardziej, że czytając dzieciom, poszerzamy ich wiedzę o człowieku, o świecie, dostarczamy naszym pociechom całego 
bogactwa przeżyć. Proces kształtowania postaw rozpoczyna się bardzo wcześnie i należy już od najmłodszych lat kształcić u dzieci nawyk 
sięgania po książkę. Już trzyletnie dzieci z zaciekawieniem oglądają z dorosłymi ilustracje, rozpoznają w książkach bliskie im elementy 
rzeczywistości. Stopniowo literatura, zwłaszcza w przedszkolach, towarzyszy dzieciom prawie  na co dzień. Torujemy drogę przyszłym 
czytelnikom, zaszczepiamy chęć do czytania, utwierdzamy w przekonaniu, że książka to źródło wiedzy i przyjemności. Kilkuletnie dziecko 
najchętniej wraca do tych samych ulubionych książek i bajek opowiadających o życiu znanych mu ludzi i zwierząt. Podświadomie unika 
niespodzianek i nowości, gdyż pewniej czuje się dobrze w znanej rzeczywistości.  Z czasem literatura zaczyna wprowadzać dziecko w świat 
fantazji. Baśnie i bajki uczą dostrzegać takie związki, których istnienie do tej pory było zupełnie nieznane. Staje się to dla młodego czytelnika 
coraz bardziej pociągające. 

Naukowcy i praktycy zgodnie twierdzą, że czytanie dziecku na głos uczy je języka i myślenia, rozwija pamięć i wyobraźnię, przynosi 
wiedzę i wzorce moralnych zachowań, wzmacnia poczucie własnej wartości. Codzienne głośne czytanie dziecku dla przyjemności jest 
najskuteczniejszym sposobem wychowania czytelnika - człowieka samodzielnie myślącego, posiadającego wiedzę i umiejętność jej 
poszerzania, kulturalnego, etycznego, z wyobraźnią, który umie radzić sobie w życiu przy pomocy rozumu, a nie przemocy. Umiejętność 
słuchania sprzyja stałemu poszerzaniu słownictwa zarówno biernego jak i czynnego, mobilizuje do poprawnego i swobodnego wypowiadania 
się. Pozwala poznawać nowe słownictwo i formy gramatyczne, pomaga w opanowaniu języka. Umiejętność słuchania wywiera korzystny 
wpływ na umiejętność czytania. Kształcenie i kształtowanie języka dziecka łączy się integralnie z rozwijaniem jego myślenia. Stanowi 
sposobność do rozwijania umiejętności analizowania, porównywania, różnicowania, dokonywania syntezy, uogólniania, wnioskowania. 
Kontakt z książką wzbogaca wyobraźnię dziecka, rozszerza świat ich uczuć i myśli.  

Niestety, współcześnie wiele dzieci bez umiaru korzysta z komputera lub telewizora i jest to dla nich najatrakcyjniejsza forma spędzania 
wolnego czasu. W dobie filmów i gier komputerowych coraz częściej ginie piękna i naprawdę wartościowa literatura dziecięca. Dlatego właśnie, 
my dorośli od najmłodszych lat powinniśmy uczyć dzieci obcowania z literaturą. Konsekwentne promowanie aktywnego czytelnictwa wykształci 
u dzieci czytelniczy nawyk, tym bardziej, że przyjemność czytania i miłość do książek musi powstać właśnie w dzieciństwie; mądre i odnoszące 
sukcesy w szkole dzieci to często te, które mają codzienny kontakt z literaturą. Wspólne lektury przynoszą zadziwiające efekty. Dzieci coraz 
dłużej potrafią się skoncentrować, wzbogacają swój świat, przeżycia, wrażenia, rozwijają wyobraźnię, pojawiają się pierwsze próby czytania i 
zabawy słowami. Czytanie uspokaja, wycisza i relaksuje, zawsze wiąże się z przyjemnością i miłymi wrażeniami. Rola czytelnictwa ma ułatwić 
dziecku wyrażanie przeżyć, emocji i doświadczeń życiowych nabytych w czasie poznawania bajek i baśni, rozwinąć wiarę w siebie i swoje 
możliwości. 
 

 

 

 



Podstawa prawna: 

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), 

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1551 

ze zm.), 

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 Samorządowego w Hanulinie  

 

Zawartość planu: 

1. Priorytety pracy przedszkola na rok szkolny 2022/2023 wynikające z kierunków polityki oświatowej państwa, koncepcji pracy przedszkola na 

rok 2022/2023 oraz wniosków z nadzoru sprawowanego przez dyrektora przedszkola w roku 2021/2022. 

2. Obszary działalności przedszkola wraz z określeniem sposobu realizacji zadań: 

a) realizacja priorytetu z koncepcji pracy przedszkola na rok szkolny 2022/2023 – „PRZEDSZKOLAK    PRZYSZŁYM   CZYTELNIKIEM”. 
b) realizacja kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023. 

3. Harmonogram imprez, uroczystości i akcji planowanych w przedszkolu na rok 2022/2023. 

4. Współpraca z rodzicami. 

5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym. 

6. Przydział zajęć i zadań dodatkowych nauczycieli. 

7. Zespoły zadaniowe nauczycieli. 

8. Wykaz programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji w roku szkolnym 2022/2023. 

 

 

 



1. PRIORYTETY PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2022/2023: 

 Opracowane na podstawie kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 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. 

 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. 

 Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom w przedszkolach. 

 

Priorytet z koncepcji pracy przedszkola na rok 2022/2023: 

"Przedszkolak Przyszłym Czytelnikiem" 

- rozwijanie zainteresowania książką oraz tworzenie warunków i dostarczenie okazji do kształtowania postaw czytelniczych u dzieci;  

- organizowanie sytuacji edukacyjnych pomagających dziecku doskonalić komunikatywność wypowiedzi 

 

Wnioski i rekomendacje z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolny 2021/2022: 

a) kontynuować współpracę z rodzicami i wspierać ich zaangażowanie w działania na rzecz przedszkola; 

b) doskonalić umiejętność prawidłowego wykorzystywania dostępnej w przedszkolu technologii informacyjno-komunikacyjnych (np. robot 

Photon, tablica interaktywna, magiczny dywan, laptop, projektor) w trakcie prowadzonych zajęć edukacyjnych; 

c) podtrzymywać współpracę ze środowiskiem lokalnym oraz działania promujące placówkę; 

d) w dalszym ciągu zapewniać wsparcie i pomoc psychologiczno-pedagogiczną w celu zaspakajania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci. 

 

 



2. OBSZARY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA WRAZ Z OKREŚLENIEM SPOSOBU REALIZACJI ZADAŃ: 

a) realizacja koncepcji pracy przedszkola na rok szkolny 2022/2023 – "Przedszkolak Przyszłym Czytelnikiem": 

L.p. SPOSÓB REALIZACJI TERMIN ODPOWIEDZIALNI: 

1. Organizacja na sali kącików bibliotecznych „Biblioteczka Przedszkolaka”   – 
stanowiących okazję do wzbogacania wiedzy literackiej, rozwijającej słownictwo. 

Cały rok nauczycielki 

2. Rada szkoleniowa „Wpływ czytania na rozwój dziecka”. Listopad JS 

3. Wzbogacenie placówek o środki dydaktyczne do realizacji założeń rocznego planu 
pracy – zakup literatury dziecięcej. 

Cały rok Dyrektor 

4. Systematyczne czytanie dzieciom bajek i wierszy z zakresu literatury dziecięcej. Cały rok nauczycielki 

5. Organizowanie ćwiczeń i zabaw na podstawie treści literatury dziecięcej: zabawy 
teatralne (teatr cieni, kukiełkowy, pacynkowy, marionetkowy itp.), pantomimiczne, 
dramowe, układanie historyjek obrazkowych oraz quizów z wiedzy literackiej. 

Cały rok nauczycielki 

6. Udział w „Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania”. Wrzesień  nauczycielki 

7. „Cztery pory roku w literaturze” – zapoznanie z porą roku z wykorzystaniem 
literaruty dziecięcej (wierszy, opowiadań , przedstawień teatralnych).  

jesień, zima, wiosna, 
lato 

nauczycielki 

8. Udział w kursach, szkoleniach i warsztatach dotyczących: 

 literatury; 

 metod zachęcających do czytania. 

Cały rok nauczycielki 

9. Planowanie spotkań z lokalnymi autorami tekstów literackich. Cały rok nauczycielki 

10.  „Poranek czytelniczy” – cykliczne spotkania z uczniami ze szkoły podstawowej 
w Krążkowach, z rodzicami lub innymi osobami. 

Cały rok  EW  
LZ  

11. „Zaczytane Pory Roku” – innowacja pedagogiczna. Organizowanie cyklicznych 
spotkań  z lokalną poetką, zapraszanie przedstawicieli środowiska lokalnego i 
rodziców przedszkolaków – propagowanie czytelnictwa wśród dzieci. 

Cykliczne spotkania na 
powitanie 4 pór roku. 

PK 
EW 

12. Konkurs plastyczny „Postacie z bajek” listopad Wszystkie oddziały 

13.  Logopedyczny konkurs recytatorski „Łamańce językowe” Luty Wszystkie oddziały  



14.  Konkurs piosenki „Bajkowa piosenka” Kwiecień Oddział Osiny 

15.  Konkurs plastyczno-techniczny „Zakładka do książki” Wrzesień 
Październik 
Marzec 

Oddział Hanulin 
Oddział Osiny 
Oddział Krążkowy  

 

b) realizacja wybranych kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023: 

 

1. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych. Ochrona i wzmacnianie zdrowia 
psychicznego dzieci. 

Zadania do realizacji: Terminy Osoby  
odpowiedzialne 

1. Przeprowadzenie zebrania z rodzicami, otwierającego nowy rok szkolny. Zapoznanie m.in. 
z programami wychowania przedszkolnego przyjętymi w przedszkolu, przedstawienie 
funkcjonalności strony internetowej, wskazanie miejsc w których znajduje się dokumentacja (Statut 
Przedszkola Samorządowego w Hanulinie, podstawa programowa wychowania przedszkolna 2020-
2025, programy wychowania, procedury bezpieczeństwa, wytyczne zachowania bezpieczeństwa 
zdrowotnego GIS). Zakreślenie obszarów współpracy przedszkola z rodzicami. Zapoznanie z 
założeniami rocznego planu pracy przedszkola i potrzebami w zakresie współpracy. 

Wrzesień Dyrektor,  
wychowawcy 
grup 

2. Analiza bieżących problemów wychowawczych pojawiających się w poszczególnych grupach, 
przekazywanie informacji podczas spotkań/konsultacji z rodzicami, na posiedzeniach rady 
pedagogicznej, w celu ustalenia działań i profilaktyki. 

Cały rok szkolny Wychowawcy 
grup 

3. Organizacja zebrania grupowego /  konsultacji indywidualnej dla rodziców – informacja o 
wynikach obserwacji pedagogicznych i diagnozy gotowości szkolnej. (w formie zależnej od 
aktualnych wytycznych GIS - konsultacje z zachowaniem reżimu sanitarnego lub telefoniczne). 

Cały rok Wszyscy  
nauczyciele 

4. Zachęcanie rodziców do korzystania ze wspomagania organizowanego przez Poradnię 
Psychologiczno-Pedagogiczną. 

W razie potrzeb Wychowawcy  grup, 
nauczyciele specjaliści 



5. Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu zgłaszanych przez nich problemów wychowawczych i 
edukacyjnych. Współdziałanie z rodzicami w zakresie ujednolicania oddziaływań przedszkola i 
środowiska rodzinnego w wychowaniu i edukacji dzieci przedszkolnych poprzez systematyczne 
informowanie o postępach i trudnościach dzieci. 

W razie potrzeb 
W ciągu roku 
szkolnego 

Wychowawcy 
grup 

6. Włączenie rodziców w praktyczną realizację działań przedszkola - wspólne organizowanie 
uroczystości i imprez zaplanowanych w „Kalendarzu świąt i uroczystości". 
Współdziałanie z Radą Rodziców. 

Cały rok szkolny 
Zgodnie z 
kalendarzem 
uroczystości 

Dyrektor, 
Wszyscy  
pracownicy 
przedszkola 

7.  Poinformowanie o możliwości konsultacji oraz późniejszej pracy ze specjalistami 
(logopeda, pedagog specjalny, psycholog).  
Organizacja spotkania dla rodziców prowadzonego przez nauczycieli specjalistów. 
 

Cały rok szkolny 
W ustalonym 
terminie 

Nauczyciele 
specjaliści 

8. Prace powołanych zespołów do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 
- planowanie pracy, 
- prowadzenie i dokumentowanie zajęć rewalidacyjnych, 
- organizowanie spotkań z rodzicami i specjalistami, 
- podsumowanie wyników pracy. 

Wg 
harmonogramu 
zespołów 

Wychowawcy  
i specjaliści 
pracujący  
z dziećmi 

9. Przeprowadzenie obserwacji/diagnozy wstępnej w oparciu o arkusze będące składową programu 
wychowania przedszkolnego. 

Wrzesień- 
październik 

Nauczyciele 
 

10.  Diagnoza dojrzałości szkolnej – opracowanie i przekazanie pisemnej informacji o gotowości do 
podjęcia nauki w szkole. 

Do 30.04.2023 Wychowawcy grup 
starszych 

11. Dbałość o zdrowie psychiczne dzieci poprzez organizowanie zabaw relaksacyjnych i 
wyciszających, zorganizowanie „Kącika relaksacji/wyciszenia” w salach. 

W całym roku 
szkolnym. 

Nauczyciele  

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

Zadania do realizacji Terminy 



1. Stworzenie przez nauczyciela wraz z dziećmi kodeksu przedszkolaka, zawierającego zbiór zasad 
obowiązujących w przedszkolu. Umieszczenie kodeksu w widocznym miejscu w sali i 
poinformowanie rodziców o obowiązującym kodeksie w wybrany przez nauczyciela sposób 
(informacja na grupowym komunikatorze, zdjęcie kodeksu).  

Wrzesień 

2. Obchody „Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka” – podkreślanie wartości przedszkola w 
rozwoju i edukacji dzieci, czerpanie radości przez dzieci z bycia przedszkolakiem. 

Wrzesień 

3. Niesienie pomocy potrzebującym zwierzętom, nauka właściwego zachowania wobec nich 
(np. zorganizowanie akcji na rzecz schroniska, dokarmianie ptaków zimą). 

Wybrany przez nauczyciela 

4. Zorganizowanie „Dnia Zdrowego Śniadania" - ukazanie roli śniadania w codziennej diecie 
oraz uświadomienie dzieciom, co powinno zawierać, żeby było wartościowe. 

Listopad 

5. Udział przedszkola w akcji: „Sprintem do maratonu" organizowanej przez „Bliżej Przedszkola" lub 
zorganizowanie zimowych/wiosennych zawodów sportowych między grupami. 

Termin określony przez organizatora 

6. Kształtowanie przekonania o konieczności stosowania zasad higieny osobistej i przestrzeganie 
higieny otoczenia: prawidłowe mycie rąk, higiena jamy ustnej, włosów i paznokci, samodzielne 
korzystanie z toalety, mycie rąk po wyjściu z toalety. 

Cały rok 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji 
patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. 

Zadania do realizacji Termin Osoby 
odpowiedzialne 

1. Obchody Narodowego Święta Niepodległości w przedszkolu. Udział w akcji MEiN: "Szkoła do 
hymnu" - odśpiewanie hymnu o godz. 11:11 w łączności z przedszkolami w całej Polsce. 

Listopad Wszyscy wychowawcy 

2. Realizacja tematyki tygodniowej, tematy planowane w grupach (np. „Jestem małym patriotą", 
„Jestem Polakiem i Europejczykiem”, „Jestem Europejczykiem”) Prowadzenie zajęć 
umożliwiających poznanie: 

 symboli narodowych / symboli Unii Europejskiej 

 legend o miastach polskich 

 poznanie państw Unii Europejskiej 

Listopad / maj Wszyscy wychowawcy 



3. Stworzenie gazetki patriotycznej (grupy starsze). Cały rok Wychowawcy grup 
starszych 

4. 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. 

Zadania do realizacji Termin Osoby 
odpowiedzialne 

1. Wybór optymalnej formy kształcenia na odległość w przypadku konieczności wprowadzenia 
edukacji zdalnej, w porozumieniu z rodzicami: 

 nauczanie w formie konsultacji wspomaganej komputerem, 

 wymiana informacji miedzy nauczycielem, a rodzicem z wykorzystaniem 
środków komunikacji elektronicznej, przesyłanie zadań/ propozycji jako posty, 

 tworzenie poczty grupowej. 

W ciągu roku Wszyscy nauczyciele 

2. Ustalenie sposobu dokumentowania realizacji zadań przedszkola z zakresu kształcenia na odległość 
– raport tygodniowy. 

W razie potrzeby Wszyscy nauczyciele 

3. Bezpieczne korzystanie z Internetu „Dzień bezpiecznego Internetu” – inicjatywa mająca na celu 
informowanie o zagrożeniach płynących z sieci oraz promowanie bezpieczeństwa 
informatycznego. 

Luty Nauczycielki grup 
starszych 

4. Planowanie zajęć z zakresu podstaw kodowania np. z wykorzystaniem maty do kodowania, gier 
edukacyjnych z użyciem robota Photon. 

W ciągu roku Wszystkie 
nauczycielki 

5.  Organizacja szkoleń/kursów rozwijających umiejętności metodyczne nauczycieli w zakresie 
prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w 
procesach edukacyjnych, np. teams’a.  

Cały rok Dyrekcja 

5. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych 
potrzeb. 

Zadania do realizacji Termin Osoby 
odpowiedzialne 

1. Udział w szkoleniach internetowych z zakresu podstaw języka ukraińskiego i innych. Według potrzeb Wszystkie 
nauczycielki 



2. Samodzielne rozwijanie kompetencji nauczycieli poprzez zdobywanie wiedzy na temat kultury i 
obyczajów dzieci przybyłych z zagranicy (lektura książek, czytanie blogów, stron internetowych 
itp.).  

Według potrzeb Wszystkie 
nauczycielki 

6. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom w przedszkolach. 

Zadania do realizacji Termin Osoby 
odpowiedzialne 

1. Udział w szkoleniach internetowych podnoszących kwalifikacje i zdolności nauczycieli. Według potrzeb Wszystkie 
nauczycielki 

2. Ustalenie i przedstawienie rodzicom ustalonych godzin dostępności każdego nauczyciela. 
Podanie e-maili służbowych.   

Według potrzeb Wszystkie 
nauczycielki 

3.  Rada szkoleniowa na temat udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Luty/marzec KL 

 

3. HARMONOGRAM IMPREZ, UROCZYSTOŚCI I AKCJI PLANOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023: 

Termin Zadanie Osoby odpowiedzialne 

Cały rok, wg kalendarza urodzin  Nasze urodzinki  

 
Wszystkie nauczycielki 

Wrzesień Dzień kropki 

Wrzesień  Akcja „Sprzątanie świata” 

Wrzesień  Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka  

Wrzesień  Dzień Chłopaka 

Październik Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej 

Październik Przedstawienie teatralne pt. „Przygody Wróbelka Elemelka” 

Październik/ listopad  Pasowanie na przedszkolaka Wychowawcy grup młodszych 

Listopad  Dzień Postaci z Bajek  

 Wszystkie nauczycielki  Listopad Narodowe Święto Niepodległości – śpiewanie hymnu  
– uroczystość przedszkolna   



Listopad  Dzień Pluszowego Misia 

Listopad  Andrzejki 

Grudzień  Mikołajki 

Grudzień  Jasełka przedszkolne 

Grudzień Wigilia przedszkolna 

Styczeń  Dzień Kubusia Puchatka  

Styczeń  Uroczystości związane z Dniem Babci i Dniem Dziadka 

Luty  Bal karnawałowy 

Luty Walentynki 

Marzec Uroczystości związane z Dniem Kobiet 

Kwiecień Dzień Książki dla dzieci 

Kwiecień  Przedstawienie teatralne pt. „Legenda o złotej kaczce”  

Kwiecień  Dzień Ziemi 

Maj Święto Flagi  

Maj/czerwiec  Uroczystości związane z Dniem Matki i Ojca  
– Festyn Rodzinny 

Czerwiec Dzień Dziecka 

Czerwiec Zakończenie roku szkolnego. Pożegnanie dzieci 6-letnich.  Wychowawcy grup starszych 

 

4. PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2022/2023: 

L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN ODPOWIEDZIALNI: 



1. Planowanie rozwoju 
przedszkola 

 Bieżące informowanie rodziców o pracy przedszkola i 
zamierzeniach wychowawczo- dydaktycznych poprzez 
utworzone grupy na komunikatorach internetowych 

 Prezentacja ważnych informacji, aktualnych tematów 
poprzez utworzone grupy na komunikatorach internetowych 

 Pedagogizacja rodziców – podczas zebrań z rodzicami, 
kąciku dla rodziców. 

Cały rok szkolny Wszystkie nauczycielki 

2. Spotkania 
indywidualne z 
rodzicami 

 Kontakty indywidualne z rodzicami, omawianie 
problemów wychowawczo- dydaktycznych, rozmowy 
telefoniczne. 

 Przedstawienie informacji na temat ustalonych godzin 
dostępności każdego nauczyciela. Podanie e-maili 
służbowych. 

 Omówienie osiągnięć dzieci, podsumowanie pracy 
dydaktyczno- wychowawczej za I półrocze/ za cały rok 
szkolny.   

Na prośbę rodzica 
lub nauczyciela 

Wszystkie nauczycielki 

3. Współudział 
rodziców pracach na 
rzecz przedszkola 

Cykliczne spotkania rady rodziców z udziałem Dyrektora w celu 
omówienia realizacji podjętych imprez dla dzieci 

 Włączenie rodziców do udziału w konkursach 

 Udział Rady Rodziców w przygotowaniu paczek na Dzień 
Przedszkolaka, Pasowanie na przedszkolaka, Mikołajki, 
Zajączka, Dzień Chłopca i Dzień Kobiet. 

 Organizowanie przez Rodziców festynu rodzinnego. 

Cały rok szkolny Dyrektor i wicedyrektor , 
wychowawcy 

4. Prace na rzecz 
przedszkola 

Darowizny rodziców na rzecz przedszkola. Cały rok szkolny  Wszystkie nauczycielki 

 

5. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM W ROKU SZKOLNYM 2022/2023: 

Lp. Sposób realizacji Termin 

1. Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów w przedszkolu – pogadanka/ organizowanie  spotkań – 
preorientacja zawodowa. 

W wybranym terminie 



2. Współpraca ze Szkołą Podstawową. Cały rok 

3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Cały rok 

4. Współpraca z Biblioteką Powiatową – spotkania, słuchanie opowiadań czytanych przez p. bibliotekarkę Cały rok 

5. Współpraca z mediami – Radio SUD, gazeta: Puls Tygodnia, Tygodnik Kępiński Cały rok 

7. Współpraca z lokalnymi stowarzyszeniami Cały rok 

8. Udział w akcjach charytatywnych. Cały rok 

 

8. WYKAZ PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI: 

1. Program wychowania przedszkolnego: 

„Drużyna marzeń” autor: Jolanta Wasilewska, wyd. WSiP 

2. Program nauczania języka angielskiego: 

„Angielski dla starszaków”  autor: K. Wojciechowska, K. Wichrowska, O. Wysłowska, wyd. WSiP 

3. Program nauczania religii w przedszkolu: 

a) Hanulin – „Tak dla Jezusa”, wyd. Jedność 

b) Krążkowy – „Tak! Jezus mnie kocha”, wyd. Jedność 

c) Osiny - „Tak! Jezus mnie kocha”, wyd. Jedność 

 

Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej Przedszkola Samorządowego w Hanulinie został zatwierdzony uchwałą Rady 

Pedagogicznej nr 12/2022 w dniu: 14.09.2022 r. 

 

 


