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ROCZNY PLAN PRACY 

DLA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 10                

W RZESZOWIE 

NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

 

OPRACOWANO W OPARCIU O: 

1. Podstawowe kierunki  realizacji polityki oświatowej  państwa w roku szkolnym 

2019/2020 

2. Wnioski z ewaluacji wewnętrznej  przeprowadzonej w przedszkolu  w roku szkolnym, 

2018/2019 

3. Podstawę programową wychowania przedszkolnego 

4. Przyjęty do realizacji program wychowania przedszkolnego  wydawnictwa MAC 

5. Koncepcję pracy przedszkola 
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Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej 

państwa w roku szkolnym 2019/2020 

1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. 

2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. 

3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach 

podstawowych i ponadpodstawowych. 

4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów. 

5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w 

tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-

komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych 

podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. 

 

 

Zadania wynikające  z wniosków z ewaluacji wewnętrznej 

przeprowadzonej w przedszkolu w roku szkolnym 

2018/2019. 

 

1. Kontynuować współpracę z rodzicami w zakresie uświadamiania potrzeb dziecka 

zdolnego i korzyści płynących ze stymulowania jego rozwoju. 

2. Przypominać i odwoływać się do wniosków z ewaluacji wewnętrznej z poprzedniego 

roku w ciągu planowania pracy na kolejny rok szkolny jak i w toku wykonywania 

bieżącej pracy nauczyciela. 

3. Kontynuować rozmowy z dziećmi  z uwzględnieniem najmłodszych grup 

przedszkolnych rozpoczynających edukację przedszkolną,  na temat właściwego 

zachowania się w miejscach publicznych z wykorzystaniem żywych, ciekawych 

sytuacji trafiających do wyobraźni i myślenia  dziecka. 

4. Przypominać rodzicom o uzupełnianiu edukacji przedszkola w zakresie zachowań 

dzieci w miejscach publicznych, także w czasie spotkań grupowych w ciągu roku 

szkolnego. 
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L.P. Zadania ogólne i szczegółowe Formy realizacji Termin realizacji Osoby 
odpowiedzialne 

1. Rozbudzanie zainteresowań 
światem matematyki. 

Zorganizowanie w 
salach kącików 
matematycznych z  
wykorzystaniem 
różnorodnych 
materiałów. 
 

Wrzesień Nauczycielki 
wszystkich grup 

2. Rozwijanie myślenia 
matematycznego u dzieci 
oraz rozbudzanie 
zainteresowań przedmiotem. 

Systematyczne 
prowadzenie zajęć 
matematycznych  z 
wykorzystaniem   
elementów metody 
Ewy Gruszczyk –
Kolczyńskiej 
 

Systematycznie 
przez cały rok 
szkolny 

Nauczycielki 
wszystkich grup 

3. Kształtowanie postaw 
prozdrowotnych i wdrażanie 
do zdrowego stylu życia. 
Poszerzanie wiedzy dzieci na 
temat korzyści płynących ze 
zdrowego trybu życia i 
właściwego odżywiania się. 

Organizowanie zajęć 
zawierających treści o 
zdrowym stylu życia. 

Cały rok szkolny Nauczycielki 
wszystkich grup 

4.  Kształtowanie właściwych 
postaw i zachowań u dzieci w 
czasie korzystania z instytucji 
publicznych takich jak: kino, 
teatr, filharmonia itp. 

Przypomnienie 
rodzicom w czasie 
spotkania 
organizacyjnego oraz w 
czasie rozmów 
indywidualnych o ich 
powinności w w/w 
zakresie.  
Rozmowy z dziećmi na 
temat właściwego 
zachowania w 
miejscach publicznych 
trafiające do wyobraźni 
i umysłu dziecka. 
 

wrzesień  
w miarę potrzeb 
przez cały rok 
 
 
 
 
 
Sytuacyjnie i 
stosownie do 
potrzeb 

Nauczycielki 
wszystkich grup 
 
 
 
 
 
 
Nauczycielki 
wszystkich grup 

5.  Program edukacyjny „Mały 
Miś” w świecie wielkiej 
literatury” 

1.Mały Miś – czytające 
przedszkolaki 
2. Misiowy wolontariat 
3. Play with Little 
tweddy  Bear 
4. Dzień pluszowego 
misia 
5. Mały Miś i prawa 
dziecka 
6. Bezpieczni z Małym 
Misiem 
7. Zmisiowany dzień 

1. 09.09.2019- 
31.05.2020 

2. 09.09.2019-
19.05.2020 

3. 26.09.2019- 
31.05.2020 

4. 01.10.2019-
30.11.2019 

5. 04.11.2019-
20.11.2019 

6. 02.12.2019-
24.02.2020 

Chętni 
nauczyciele wg 
harmonogramu 
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matematyki 
8. Mali przedsiębiorcy 
 

7. 24.02.2020-
31.03.2020 

06.04.2020- 
01.05.2020 

6. Kształtowanie u dzieci 
umiejętności niesienia 
pomocy przedmedycznej 
potrzebującym.  

Zajęcia z udzielania 
pierwszej pomocy 
przedmedycznej -
prowadzenie nauczyciel 
wychowania-fizycznego 
Grzegorz Bober 

Październik  
 
 
 
 
 
 
 

Nauczycielki 
grup III,IV,V 

7. Obchody rocznicy 11 
Listopada i  3 Maja 

Zorganizowanie na 
forum grupy obchodów 
Świąt Państwowych 
 

Listopad/ maj Nauczycielki 
wszystkich grup 

8. Uroczyste obchody dnia św. 
Mikołaja. Wdrażanie do 
celebrowania tradycji. 

Przygotowanie dzieci do 
przywitania św. 
Mikołaja, prezentacja 
wierszy i piosenek, 
wspólne zdjęcia. 
 

Grudzień 2019 Nauczycielki 
wszystkich grup 

9. Wdrażanie do brania udziału 
w tradycji odnoszącej się do 
powitania Nowego Roku. 

Udział w zabawie 
karnawałowej 
wszystkich grup 
przedszkolnych, 
wspólne zabawy, tańce 
oraz wybór królowej i 
króla balu. 
Przygotowanie strojów 
karnawałowych. 
 

Styczeń 2020 Nauczycielki 
wszystkich grup 

10. Pielęgnowanie więzi 
rodzinnych, pogłębianie 
relacji i ich znaczenia w życiu 
każdego dziecka. Obchody 
dnia Babci i Dziadka 

Występy przygotowane 
przez dzieci dla 
seniorów. Prezentacja 
repertuarów przez 
poszczególne grupy. 
 
 
 
 

Styczeń/Luty 
2020 

Nauczycielki 
wszystkich grup 

11. Kształtowanie u dzieci 
właściwej postawy podczas 
wykonywania hymnu 
państwowego 

Wspólne śpiewanie 
hymnu państwowego; 
dzieci młodsze 2 
zwrotki, dzieci starsze 
 

Według potrzeb Nauczycielki 
wszystkich grup 

12. Wdrażanie do poszanowania 
symboli narodowych 

Udział w obchodach 
Dnia Flagi Państwowej 

Kwiecień lub maj 
2020r. 

Ewa Łozińska i 
Anna Micał-
Ampaw 

13. Rozwijanie zainteresowań  
twórczych związanych z  

Udział dzieci w 
audycjach muzycznych 

• 07.10.2019 
Teatr Fiku –

Agnieszka  
Gawron 
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aktywnością plastyczną , 
muzyczną i teatralną 

Szkoły Yamaha a także  
w spektaklach 
teatralnych 
organizowanych w 
placówce. 

Miku: 
Przygody 
miejskiej 
zebry 

• 03.02.2020 
Teatr Bazyl: 
Królowa 
Śniegu 

• 13.03.202 
Teatr Fiku 
Miku: Miś 
Bazyli 
sprząta świat 

 
AUDYCJE 
MUZYCZNE 
Yamaha według 
dostarczonego  
harmonogramu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nauczycielki 
wszystkich grup 

14. Rozwijanie zainteresowań  
sztuką teatralną. Wdrażanie 
dzieci do właściwej postawy i 
zachowania podczas pobytu 
na widowni teatralnej 
 

Zorganizowanie 
wyjazdu do Teatru 
Maska(lub inny) 

Według potrzeb 
danej grupy 

Nauczycielki 
poszczególnych 
grup 

15. Udział w akcjach 
charytatywnych 

Zorganizowanie w 
placówce akcji 
charytatywnych: 

• Góra Grosza 

• WOŚP 

• Mikołaj w 
hospicjum 

• Zbiórka dla 
schroniska 
„Kundelek” 

•  inne 

Według potrzeb Monika Bober 
Ewa Łozińska 
Anna Micał-
Ampaw 
Jolanta Lew 
 

16. Realizowanie działań 
wynikających z  programu  
wychowania przedszkolnego 
oraz z podstawy 
programowej 

Systematyczne 
rozwijanie u dzieci 
umiejętności z obszaru 
rozwoju społecznego, 
emocjonalnego,  
poznawczego , 
fizycznego. 
 

Cały rok szkolny Nauczycielki 
poszczególnych 
grup 

17. Angażowanie dzieci zdolnych i 
z predyspozycjami 
plastycznymi, wokalnymi, 
recytatorskimi, tanecznymi i 
innymi do udziału w 
konkursach tematycznych. 
 

Wykonanie z dziećmi 
prac plastycznych lub 
przygotowanie dzieci do 
udziału w konkursach 
tematycznych. 

Stosownie do 
oferty 
konkursowej 

Nauczycielki 
poszczególnych 
grup 
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18.  Wdrażanie dzieci do udziału 
w życiu kulturalnym miasta 
Rzeszowa. Korzystanie z 
oferty rzeszowskich muzeów 
dostosowanej dla 
najmłodszych. Rozbudzanie 
zainteresowań historycznych. 

Udział w wybranej lekcji 
muzealnej 
organizowanej przez 
Muzeum Okręgowe w 
Rzeszowie: 

• Jak pracuje 
archeolog?  

• Pra pra bajki, czyli 
pradzieje Polski 
południowo – 
wschodniej w 
pigułce 

• Nie święci garnki 
lepią … 
Garncarstwo w 
pradziejach 

• Homo zawsze 
sapiens. Życie 
człowieka w epoce 
kamienia  

• Epoka kamienia jak 
malowana 
 

Wiosna 2020 Ewa Łozińska 
Anna Micał-
Ampaw 

19. Rozwijanie zainteresowań 
sztuką filmową. Wdrażanie 
dzieci do korzystania z oferty 
rzeszowskich kin, 
przeznaczonej dla dzieci w 
wieku przedszkolnym.  
 
 
 
 

Obejrzenie przez dzieci 
seansu kinowego w 
wybranym rzeszowskim 
kinie. 

Wiosna 2020 Nauczycielki 
grup III,IV i V. 

20.  Rozbudzanie zainteresowań 
czytelniczych u dzieci. 
Wdrażanie do korzystania ze 
zbiorów rzeszowskich 
wypożyczalni i bibliotek. 

Wycieczka do oddziału 
Miejskiej Biblioteki 
Publicznej przy ul. 
Słowackiego 11. Udział 
w lekcji bibliotecznej 
przeznaczonej dla 
najmłodszych. 
Słuchanie przez dzieci 
bajek i opowiadań 
czytanych przez Panią 
Grażynę Rosę- 
bibliotekarkę SP14 

Wiosna 2020 
 
 
 
 
 
 
 
Stosowanie do 
potrzeb 

Ewa Łozińska 
Anna Micał-
Ampaw 
 
 
 
 
 
Nauczycielki 
poszczególnych 
grup 
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21. Zacieśnianie więzi rodzinnych 
z rodzicami. Obchody Dnia 
Mamy i Taty w 
poszczególnych grupach. 
 
 

Prezentacja repertuaru 
przygotowanego z 
okazji Dnia Mamy i 
Taty. 
 

Maj 2020 
 
 
 
 

Nauczycielki 
poszczególnych 
grup 

22.  Rozbudzanie zamiłowania do 
sportu i aktywności ruchowej. 
Zachęcanie do zachowania 
aktywnej ruchowo postawy 
przez całe życie od 
najmłodszych lat. 

Organizowanie 
atrakcyjnych zajęć 
ruchowych. 
Wychowywanie dzieci 
zgodnie z zasadą:” W 
zdrowym ciele, zdrowy 
duch”. 
Udział nauczycielek i 
dzieci wraz z rodzicami 
w pikniku z okazji Dni 
Staroniwy (zabawy 
ruchowe, biegi itp.) 
 

Cały rok szkolny 
 
 
 
 
 
 
Czerwiec 2020 

Nauczycielki 
poszczególnych 
grup 
 
 
 
 
Nauczycielki 
poszczególnych 
grup 

23.  Integrowanie środowiska 
przedszkolnego i budzenie 
zainteresowań turystycznych 
w najmłodszych. Wdrażanie 
do uczestnictwa w ruchu 
drogowym i właściwego 
zachowywania się w czasie 
wycieczek poza placówkę 
przedszkolną. 
 

Udział w wycieczce 
zorganizowanej z okazji 
Dnia Dziecka przez Radę 
Rodziców Przedszkola 
Publicznego nr 10. 

Maj/czerwiec 
2020 

RR i 
nauczycielki 
grup 

24. Wdrażanie do uczestnictwa w 
życiu artystycznym placówki i 
celebrowanie zakończenia 
etapu edukacji przedszkolnej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przygotowanie 
repertuaru z okazji 
zakończenia edukacji 
przedszkolnej przez 
najstarsze grupy 
wiekowe. Prezentacja i 
uroczyste pożegnanie 
przedszkola. 

Czerwiec 2020 Anna Micał-
Ampaw 
Ewa Łozińska 
Monika Bober 
Celina Młynek 
 

 

 

 


