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Opracowano w oparciu o: 

1.Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowe państwa w roku szkolnym 2020/2021. 

2.Wnioski z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020.  

3.Podstawę programową wychowania przedszkolnego. 

4.Przyjęty do realizacji program wychowania przedszkolnego wydawnictwa MAC. 

5.Koncepcję pracy przedszkola. 



 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021. 

 

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji 

przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów. 

 

2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych. 

 

 

3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z 

uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. 

 

4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. 

Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. 

 

 

5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. 

 

 

 

 



 

Wnioski z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020. 

 

1.Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się dzieci. 

 

2. Procesy wspomagania rozwoju są podporządkowane indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz 

możliwościom psychofizycznym dzieci.  

3. Wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci jest planowane, modyfikowane  i doskonalone,  a wnioski z monitorowania są 

wykorzystywane w organizowaniu procesu dydaktycznego  i przyczyniają się do podnoszenia efektywności pracy.      

4. Stosowane metody pracy nauczycieli służą rozwojowi dzieci i pobudzają je do aktywności.  

5. Rodzice informowani są o postępach swoich dzieci. 

 

 

 

 

 



 

 

Lp. Zadania ogólne  

i szczegółowe 

 Formy realizacji Terminy realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

1. Rozwijanie kompetencji 

matematycznych, rozbudzanie 

wśród dzieci zainteresowania 

pojęciami matematycznymi. 

*Stosowanie elementów metody E. 

Gruszczyk-Kolczyńskiej w codziennej 

pracy; 

*Zorganizowanie w salach 

przedszkolnych kącików 

matematycznych, wzbogacenie ich o 

ciekawe liczmany(kasztany, szyszki, 

guziki itp.); 

*Zorganizowanie w swoich grupach 

konkursów o tematyce matematycznej. 

Cały rok szkolny. Wszyscy 

nauczyciele. 

2. Wzbudzanie zainteresowań 

przyrodą, poznawanie różnych 

środowisk(las, łąka, sad itp.) 

*Utworzenie kącików przyrody zgodnie 

z porą roku. 

Cały rok Wszyscy 

nauczyciele. 

3.  „Kodeks przedszkolaka” *Tworzenie wspólnie z nauczycielem 

przez dzieci zbioru zasad i norm 

obowiązujących w społeczności 

dziecięcej. 

Wrzesień Nauczyciele 

wszystkich grup. 

4. Budowanie w dzieciach 

świadomości dbania o swoje 

zdrowie w myśl słów: ”W 

zdrowym ciele, zdrowy duch” 

*Organizacja zajęć o tematyce 

zdrowotnej. 

Cały rok Nauczyciele 

wszystkich grup. 



5. Realizacja programu 

”Przedszkole Promujące 

Zdrowie” 

*Uchwała Rady Pedagogicznej.  

 

*Udział w szkoleniu przeprowadzonym 

przez wojewódzkiego koordynatora 

PPZ/SzPZ, PCEN dr Barbarę Wolny. 

*Powołanie zespołu i koordynatora  

w przedszkolu, 

*Przeprowadzenie diagnozy stanu 

wyjściowego, 

*Opracowanie działań. 

Wrzesień 

 

 

Październik 

 

Cały rok 

Wszyscy 

nauczyciele. 

 

Koordynator 

Zespołu. 

6. Rozwijanie samodzielności  

i kreatywności przedszkolaków 

poprzez  organizację zajęć 

 o nietypowej tematyce, 

:”Jestem kreatywny.” 

*Scenariusze  przeprowadzonych zajęć. Dwa razy  

w półroczu. 

Nauczyciele 

wszystkich grup. 

7. Wychowanie do wartości  

w oparciu o projekt:” Mały Miś  

w świecie wielkiej literatury.” 

*Realizacja modułów(Autor gwarantuje 

także możliwość  realizacji projektu w 

formie kształcenia na odległość  

w formie postów na facebookowej 

stronie ”Misiowa Mama”: 

„Książki dzieciństwa” 

„Mały Miś w świecie emocji” 

„Dbamy o zdrowie  z małym Misiem” 

„Misiowe laboratorium- czterech 

żywiołów”, 

„Mały Miś i supertajny projekt” 

 

Wg harmonogramu. Chętni 

nauczyciele. 



8. Udział w akcjach 

charytatywnych  

w podwyższonym reżimie 

sanitarnym w obrębie 

poszczególnych grup. 

*Udział w akcjach: 

„Góra Grosza”, 

„Mikołaj w hospicjum”, 

„Zbiórka darów dla schroniska 

„Kundelek”, 

„Światełko dla Łyczkowa” 

Listopad 

Grudzień 

Chętne grupy.   

9. Realizacja zadań i celów 

wynikających 

 z realizacji przyjętego 

programu wychowania 

przedszkolnego oraz podstawy 

programowej.  

Rozwijanie umiejętności dzieci w 

obszarze fizycznym, emocjonalnym, 

społecznym i poznawczym. 

Cały rok szkolny. Wszyscy 

nauczyciele. 

10. Wsparcie psychologiczne  

z uwzględnieniem dzieci  

z deficytami oraz szczególnie 

uzdolnionych. 

*Prowadzenie zajęć wspomagających. 

*Angażowanie dzieci zdolnych  

w udział w  konkursach. 

Cały rok szkolny. 

Wg oferty 

konkursowej. 

Wszyscy 

nauczyciele. 

11. Wychowanie do wartości, 

podmiotowe traktowanie 

dzieci. 

*Organizowanie pogadanek i zajęć  

o wartościach w oparciu o literaturę 

dziecięcą, np. bajki Ezopa, A. 

Mickiewicza, I. Krasińskiego. 

*Zapoznanie dzieci z życiem Janusza 

Korczaka, Edmunda Bojanowskiego. 

*Opracowanie „Kodeksu wartości”  

w oparciu o: 

Szacunek do innych, umiejętność 

współdziałania, tolerancja,, rozwijanie 

empatii, solidarność i piękno, uczciwość 

Cały rok szkolny. Nauczyciele 

wszystkich grup. 



i odpowiedzialność, pokojowość  

i optymizm, patriotyzm. 

12. Wychowanie dzieci w duchu 

patriotyzmu. 

*Budzenie zainteresowania własną 

miejscowością, zapoznanie z 

ważniejszymi zabytkami, legendami, 

herbem. 

*Wykonanie prac przez dzieci prac 

plastyczno-konstrukcyjnych na temat 

swojej miejscowości i kraju. 

Zorganizowanie wystawy prac w holu 

przedszkola. 

Maj Nauczyciele 

wszystkich grup. 

13. Propagowanie wśród dzieci 

wartości rodziny. 

*Organizacja: 

* Dnia Babci i Dziadzia, 

* Pasowania na przedszkolaka, 

*Dnia Mamy i Taty 

 w obrębie poszczególnych grup. 

Relacja z uroczystości w formie 

nagrania filmów umieszczonych na 

stronie internetowej przedszkola, ze 

względu na pracę placówki  

w podwyższonym reżimie sanitarnym 

Wg kalendarza 

imprez Zespołu 

Szkolno-

Przedszkolnego. 

Nauczyciele 

wszystkich grup. 

     

14. Edukacja informatyczna. 

Stosowanie przez nauczycieli 

narzędzi cyfrowych i metod 

kształcenia na odległość. 

*Stosowanie technik multimedialnych 

w codziennej pracy  dzieci, tworzenie 

prezentacji. 

*Wybór optymalnej formy kształcenia 

na odległość w przypadku konieczności 

Cały rok 

 

 

Wrzesień 

Nauczyciele 

wszystkich grup. 



wprowadzenia edukacji zdalnej, w 

porozumieniu z rodzicami: 

-nauczanie w formie konsultacji 

wspomaganej komputerem, 

-korespondencyjnej wymiany 

materiałów szkoleniowych i prac oraz 

konsultowania się dziecka z 

nauczycielem różnymi sposobami 

komunikacji(telefon, poczta 

elektroniczna), 

-wymiana informacji miedzy 

nauczycielem a rodzicem z 

wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej, np. poprzez Skype-a, 

-przesyłanie zadań/propozycji zabaw 

jako posty na facebooku, 

-utworzenie poczty 

grupowej/wirtualnego dysku, 

-przesyłanie zadań przez dziennik 

elektroniczny. 

 

15. Ustalenie sposobu 

monitorowania postępów 

dzieci oraz sposobu weryfikacji 

wiedzy i umiejętności dzieci,  

w tym również informowania 

rodziców. 

*Arkusze obserwacji, 

*Maile do rodziców. 

wrzesień Wszyscy 

nauczyciele. 



o postępach dziecka w nauce 

podczas edukacji zdalnej. 

16. Ustalenie źródeł  i materiałów 

niezbędnych do realizacji 

zajęć, w tym materiałów w 

postaci elektronicznej, z 

których dzieci i rodzice mogą 

korzystać. 

*Stworzenie bazy linków i aplikacji 

adekwatnych do tematyki realizowanej 

na różnych poziomach edukacji 

przedszkolnej. 

Cały rok Wszyscy 

nauczyciele. 

17. „Dzień bezpiecznego 

komputera.”  

*Inicjatywa  w formie prezentacji lub 

artykułu  na stronę internetową 

przedszkola, mająca na celu 

informowanie o zagrożeniach płynących 

z sieci oraz promowanie bezpieczeństwa 

informatycznego. 

 

Listopad Chętny 

nauczyciel. 

18. Realizacja wybranego projektu 

eTwinning. 

*W razie konieczności modyfikacja 

projektu i realizacja go w formie 

kształcenia na odległość. 

Wg potrzeb. Chętni 

nauczyciele. 

19. Uczestnictwo nauczycieli  

w grupie „@aktywni- podążaj 

odważnie za nowoczesną 

edukację. 

*Rejestracja na stronie Mac-edukacja  

w celu zdobycia inspirujących 

pomysłów na zajęcia z wykorzystaniem 

technologii cyfrowych. 

Cały rok. Wszyscy 

nauczyciele. 

20. Utworzenie kącika 

informatycznego :”Cyfrowy 

świat” 

*Stworzenie wspólnie z dziećmi kącika 

dotyczącego kształtowania pojęć 

informatycznych. 

Cały rok. Nauczyciele grup 

III, IV, V. 

 

 



 

 


