Plan Pracy Przedszkola – rok szkolny 2018/2019

Zadania

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni

Termin

Przewidywane
efekty działań

I. KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI
1.Rozwijanie
kreatywności
nauczycieli

 Rady szkoleniowe

 Dyrektor szkoły

 Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla
nauczycieli realizujących awans zawodowy

 Opiekunowie stażu cały rok

 Przeprowadzenie zajęć otwartych dla
rodziców

Nauczyciele
przedszkola

cały rok

wg potrzeb

 Dzień otwarty dla rodziców i dzieci
.

 Wszyscy
nauczyciele

III

 Przeprowadzenie ewaluacji realizowanych
planów i programów

 Dyrektor,
nauczyciele

I i VI

 Prowadzenie współpracy w Zespole
Samokształceniowym przedszkola

Nauczyciele
przedszkola

zgodnie z potrze
bami

Efektywna praca
twórcza
nauczycieli
Podnoszenie
świadomości
pedagogicznej
rodziców,
integracja
środowiska
szkolnego
uzyskanie
kolejnych stopni
awansu
zawodowego
nauczycieli

według
kalendarza

II. ORGANIZACJA PROCESU WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEGO
1. Praca z
dzieckiem
zdolnym

 Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci
poprzez indywidualizowanie stawianych im
zadań oraz przygotowywanie do udziału w
konkursach przedszkolnych i poza nim

Wychowawcy
grup
przedszkolnych

Cały rok

Konkursy przedszkolne
 Quiz wiedzy „Bądźmy bezpieczni na drodze”
dla grup 5 – 6 latków

L. Kwaśniewska
IX, X
L. Mazur
J. Teskowska
B. Siuda Frantczak

 Festyn Zdrowotny „W zdrowym ciele zdrowy L. Wysocka
duch wszyscy wiemy o tym już”
nauczyciele przedszkola

IV 2019

 Konkurs zdrowego odżywiana się „Żyję
zdrowo – jem kolorowo”

A. Kubacka
S. Szczepaniak

IV 2019

 Konkurs na najładniejszy stroik

A. Kubacka

Udział dzieci w
kołach
zainteresowań oraz
osiąganie
sukcesów w
konkursach
przedszkolnych i
pozaprzedszk

bożonarodzeniowy

S,Szczepaniak

XII 2018

 Międzygrupowy konkurs plastyczny „Mamo,
tato, nie pal!” plakat

Wszyscy
nauczyciele

XI 2018

 Konkurs plastyczny dla 5,6 latków pt.
„Gdybym był(a) zwierzątkiem, chciał(a)bym
być ….”

A. Kubacka
S,Szczepaniak

 Konkurs techniczny na najciekawszą bombkę

 Konkurs plastyczno – techniczny „Polska –
moja Ojczyzna”

L. Wysocka
E Czajkowska

J. Teskowska

V 2018

XII 2018

X 2018

 Konkurs plastyczno – techniczny „ Moja
Babcia i mój Dziadek”

P. Kruszyna
A. Chmurska

I 2019

 Konkurs fotograficzny „Piękno mojej małej
Ojczyzny”

L. Wysocka
A. Chmurska

IV 2019

 Konkurs plastyczno – techniczny „Zawody
naszych rodziców”

L. Wysocka

III 2019

Organizowanie kół zainteresowań
 Kółko stymulujące rozwój układu nerwowego A. Kubacka
na podstawie Kinezjologii Edukacyjnej Paula S,Szczepaniak
Dennisona

X–V

Zwiększenie liczby
dzieci objętych
wychowaniem
przedszkolnym na
terenie Gminy
Ślesin i uatra
kcyjnienie oferty

2.Praca z
dzieckiem
mającym
problemy
rozwojowe

4.Upowszechnie
nie czytelnictwa
– rozwijanie
kompetencji
czytelniczych
wśród dzieci

5.Rozwijanie
kompetencji
informatycznych
dzieci

6.Wyrównywa
nie szans
edukacyjnych i
zapewnienie
wysokiej jakości

 Kółko plastyczne

H. Brzęczkowska

X-V

 Kółko plastyczne „Wesoły artysta”

B. Siuda Frantczak

Cały rok

 Kółko rytmiczno – taneczne

J. Teskowska

X–V

 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, terapia, Nauczyciele przedszkola
rewalidacja, wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka, zajęcia logopedyczne, terapia
pedagogiczna, zajęcia socjoterapeutyczne,
zgodnie z projektem organizacyjnym zespołu

Cały rok

 Kontynuowanie akcji „Cała Polska czyta
dzieciom” – współpraca z biblioteką szkolną
ZS-P oraz z biblioteką miejską w Ślesinie

Nauczyciele przedszkola
nauczycielki biblioteki
szkolnej i bibliotekarki
biblioteki miejskiej

Wg potrzeb

 Udział w międzynarodowym projekcie „Mały
Miś w świecie wielkiej literatury”

B Siuda Frantczak
A. Grzelak

Cały rok

 Organizowanie zajęć w grupach z
wykorzystaniem tablicy multimedialnej

Nauczyciele przedszkola Cały rok

przedszkola
poprzez
organizowanie
dodatkowych zajęć
ogólnoroz
wojowych
Wyrównywanie
szans
edukacyjnych
dzieci

usług
świadczonych w
przedszkolu



Wykorzystanie tablicy do tworzenia pomocy
dydaktycznych i prezentacji multimedialnych

Nauczyciele przedszkola

 Udział dzieci w cyklicznych przedstawieniach
Nauczycielki przedszkola
edukacjno – muzycznych – współpraca z
agencją artystyczną „Kogel Mogel”
 Projekt „Kino - Przedszkole” - współpraca z
kinem Oskard w Koninie
5.Współpraca z
rodzicami

L. Kwaśniewska
M. Mazur J. Teskowska
A Kubacka
S Szczepaniak
D. Szczepaniak
A. Chmurska
H. Brzęczkowska
B. Siuda Frantczak

Wg potrzeb

Cały rok

Według
kalendarza

Tematyka spotkań z rodzicami
 Przejawy agresji : zasady reagowania i
sposoby jej zapobiegania
 Zdrowe żywienie
 Bezpieczeństwo dziecka w szkole i w domu
 Referat „Dojrzałość szkolna dziecka 6 –
letniego”

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Nauczyciele p-la

IV 2019

Nauczyciele p-la

Cały rok

L. Kwaśniewska
M. Mazur
B. Siuda – Frantczak

IX/X 2018

Podnoszenie
świadomości
pedagogicznej
rodziców

A. Kubacka J. Teskowska

 Warsztaty z rodzicami „Edukacja przez ruch”

J. Teskowska

III 2018

 Referat, pogadanka „ Adaptacja dziecka w
przedszkolu”

A. Grzelak,
E. Czajkowska S. Jacek
L. Wysocka

VIII i IX 2018

III. OCHRONA ZDROWIA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA
1.Zapewnienie
dzieciom opieki i
bezpieczeństwa

 Uwzględnienie w planach pracy wychowawcy Nauczyciele przedszkola
zadań promujących zdrowy tryb życia oraz
aktywne i bezpieczne spędzanie wolnego
czasu

Zgodnie z
programem
wychowawczym
i profilaktyczny

 Promocja zdrowia poprzez realizację zadań o
charakterze profilaktycznym we współpracy
ze Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w
Koninie: „Czyste powietrze wokół nas”,
„Bądźmy zdrowi, wiemy – więc działamy”,
„Moje dziecko idzie do szkoły”

Wg kalendarza

A. Kubacka
nauczyciele p-la

 Spotkanie z przedstawicielami Straży Pożarnej
A Kubacka, S. Jacek
S. Szczepańska
nauczyciele p-la
P. Kruszyna

IV 2019

XI 2018

Podniesienie
poziomu
bezpieczeństwa w
przedszkole i w
czasie wolnym,
podniesienie
świadomości
zdrowotnej

 Spotkanie z listonoszem
 Spotkanie z przedstawicielami policji
 Akcja „Piję wodę, bo jest zdrowa”

J. Teskowska
B. Siuda Frantczak
L. Wysocka
nauczyciele p-la

X 2018

cały rok

IV. EDUKACJA EKOLOGICZNA
1.Rozwijanie
świadomości
ekologicznej
dzieci

 nauka segregowania śmieci
 zbieranie śmieci w okolicy budynku szkoły w
ramach akcji „Sprzątanie Świata”

Nauczyciele p-la
nauczyciele p-la

Cały rok
IV 2019

Podniesienie
wrażliwości na
współczesne
zagrożenia
ekologiczne

V. AKCJE CHARYTATYWNE
1.Stwarzanie
warunków do
rozwijania
empatii wobec
dzieci
potrzebujących

Akcje charytatywne w przedszkolu
 „Góra grosza”

Wych grup, rodzice

Cały rok

 „Gorączka złota”

Wych grup, rodzice

Cały rok

 Przedświąteczna zbiórka żywności

Wych grup, rodzice

IV 2019

 Akcja „Nakrętki za uśmiech”

Wych grup, rodzice

Cały rok

 Zbiórka dla schroniska dla zwierząt

Wych grup, rodzice

Wg potrzeb

Uwrażliwianie
dzieci na potrzeby
innych, niesienie
pomocy
potrzebującym

VI. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
1.Integracja
Wspieranie kariery dziecka poprzez:
społeczności
 Organizowanie spotkań dla dzieci, rodziców i
przedszkolnej:
nauczycieli (psycholog, pedagog, logopeda)
dziecko – rodzic
- nauczyciel
 Indywidualne rozmowy z rodzicami w celu
poszukiwania sposobów zaradzenia
trudnościom dydaktyczno - wychowawczym
 Przedstawianie rodzicom wymagań i
oczekiwań dydaktycznych

Wych grup

Wg
harmonogramu
spotkań

Wych grup

Na bieżąco

Wych grup

Cały rok

Wych grup

Cały rok

Propagowanie tolerancji
 Pogadanki na zajęciach: „Uczymy się
szacunku dla innych ludzi”

Promocja przedszkola w środowisku
 Współpraca z mass mediami

Dyrektor

Cały rok

 Propagowanie wydarzeń przedszkolnych w
prasie

S. Badowski

Cały rok

 Aktualizacja strony internetowej

M. Wisznarewska
wych grup

Cały rok

Uwrażliwienie
dzieci na przejawy
nietolerancyjnego
zachowania,
wskazanie
przyczyn,
przejawów i
konsekwencji
Budowanie
właściwego
wizerunku
przedszkola

 Współpraca z M-GOK w Ślesinie – wyjścia na Wych grup
ciekawe wystawy
 Współpraca z M-GOK w Ślesinie – wystawa
prac przedszkolaków „Moja Ojczyzna”
 Współpraca z oddziałem przedszkolnym w
Holendrach Szyszyńskich

B Siuda Frantczak S
Szczepaniak
P. Kruszyna A. Grzelak
L. Kwaśniewska

Cały rok

IV/V 2019
Cały rok

Spotkania z ciekawymi ludźmi:

Wych. grup

Wg potrzeb

 Spotkanie z (policjantem, pielęgniarką,
strażakiem, leśnikiem)

L. Wysocka

IV 2019

L. Wysocka

V 2019

 Spotkanie z ratownikiem medycznym
 Spotkanie z weterynarzem

VII. BAZA PRZEDSZKOLA
1.Rozwój i
modernizacja
bazy przedszkola

 Zorganizowanie dwóch dodatkowych sal na
użytek przedszkola

Dyrektor

VIII/IX 2018

 Podnoszenie estetyki sal lekcyjnych i
korytarzy

Opiekunowie sal

Cały rok

 Zakup zabawek do sal

Dyrektor

IX 2018

 Wzbogacanie bazy sal przedszkolnych o
zabawki zasponsorowane przez rodziców

A.Kubacka
S. Szczepaniak

IX 2018

Wzbogacanie bazy
dydaktycznej

