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Roczny plan pracy Przedszkola w Małej Nieszawce 

 

 

Roczny plan pracy przedszkola powstał w oparciu o wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2020/2021 oraz 

wnioski z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej. Roczny plan pracy uwzględnia ponadto kierunki polityki oświatowej państwa 

określone przez MEN na rok szkolny 2021/2022.  

 

Zawartość planu: 
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1. Priorytety pracy przedszkola na rok szkolny 2021/2022 (dotyczące przedszkoli):  

 

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

z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych. 

2. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne 

korzystanie z technologii cyfrowych. 

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

właściwych postaw szlachetności. 

4. Promowanie zdrowego stylu życia. Podnoszenie świadomości dzieci i rodziców w zakresie zdrowia psychicznego.  

 

 

2. Kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022:  

 

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w 

rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego. 

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości 

o zdrowie. 

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. Szersze i przemyślane 

wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych. 
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4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, 

zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu 

zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie 

w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-

komunikacyjne. 

5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu 

się dorosłych. 

6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

 

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) - art. 70 ust. 1 pkt 1, art. 82 ust. 2.  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

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) – załącznik nr 1. 

 

 

3. Diagnoza stanu przedszkola na koniec roku szkolnego 2020/2021 
 

1. Wszyscy nauczyciele systematycznie realizują wybrany program wychowania przedszkolnego oraz monitorują podstawę programową. 

Podstawa programowa została zrealizowana.  

https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2018-r.-poz.-996-13734.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2018-r.-poz.-996-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_3_o_0_a_70_u_1_p_1_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2018-r.-poz.-996-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_4_o_0_a_82_u_2_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-lutego-2017-r.-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-podstawowej-w-tym-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym-ksztalcenia-ogolnego-dla-branzowej-szkoly-i-stopnia-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-specjalnej-przysposabiajacej-do-pracy-oraz-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-policealnej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-356-14530.html
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-lutego-2017-r.-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-podstawowej-w-tym-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym-ksztalcenia-ogolnego-dla-branzowej-szkoly-i-stopnia-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-specjalnej-przysposabiajacej-do-pracy-oraz-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-policealnej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-356-14530.html
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-lutego-2017-r.-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-podstawowej-w-tym-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym-ksztalcenia-ogolnego-dla-branzowej-szkoly-i-stopnia-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-specjalnej-przysposabiajacej-do-pracy-oraz-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-policealnej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-356-14530.html
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-lutego-2017-r.-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-podstawowej-w-tym-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym-ksztalcenia-ogolnego-dla-branzowej-szkoly-i-stopnia-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-specjalnej-przysposabiajacej-do-pracy-oraz-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-policealnej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-356-14530.html
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2. Nauczyciele na bieżąco uzupełniają dokumentację. Należy nadal przestrzegać ustalonych zasad i terminów przygotowywania 

obowiązującej dokumentacji. 

3. Nie wszyscy nauczyciele poprawnie nanoszą poprawki w Dzienniku Zajęć. Wszelkich korekt w Dziennikach Zajęć należy dokonać 

poprzez skreślenie  błędnego wpisu długopisem koloru czerwonego oraz obok wpisać danę korekty i złożyć podpis osoby dokonującej 

korekty. 

4. Nie wszyscy nauczyciele wpisują do Dziennika Zajęć grupy rozmowy z rodzicami. Należy wszystkie rozmowy lub zaistniałe sytuacje 

problemowe, trudne  z rodzicami wpisać w Dziennik Zajęć w rubryce Konsultacje z Rodzicami  lub dokonywać opisu rozmowy  

w Zeszytach Kontaktów z Rodzicami. 

5. Wszyscy nauczyciele dokonują obserwacji swoich wychowanków i udzielają pomocy w przypadku zauważonych dysharmonii w 

rozwoju dziecka. Należy  pamiętać, że udzielana dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczna musi  odbywać się zgodnie z 

obowiązującą w przedszkolu procedurą udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

6. Nie wszyscy nauczyciele objęci zostali obserwacją zajęć. Należy opracować szczegółowy harmonogram obserwacji nauczycieli. 

7.W bieżącym roku szkolnym odbyło się 24 udokumentowanych i pozytywnie ocenionych przez dyrektora uroczystości przedszkolnych. 

Należy kontynuować uroczystości okolicznościowe zgodnie z przyjętym kalendarzem imprez przedszkolnych. 

8. Plan Roczny przedszkola został zrealizowany. Przy niektórych zadaniach nie było wyznaczonej osoby odpowiedzialnej. W przyszłym 

roku szkolnym należy do każdego zadania przydzielić osobę odpowiedzialną za realizację. 

7. Nauczyciele starają się wdrażać i przestrzegać zasady bezpieczeństwa podczas zabaw na terenie przedszkolnym, jak również podczas 

wyjść i wycieczek. 

8. Nauczyciele chętnie uczestniczą w doskonaleniu zawodowym poza przedszkolem, najczęściej korzystają z form doskonalenia on-line. 

Brak jest zajęć  pokazowych dla nauczycieli oraz rad szkoleniowych przygotowanych przez nauczycieli przedszkola. W przyszłym roku 

szkolnym należy opracować harmonogram zajęć pokazowych i rad szkoleniowych. 

9. Nauczyciele poprawnie organizowali edukacje dzieci z wykorzystaniem metod i technik na odległość. Należy zaplanować możliwość 

zajęć on-line dla dzieci  w momencie ponownego zamknięcia przedszkola. 
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4. Obszary działalności przedszkola wraz z określeniem sposobu realizacji zadań  

1. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do świadomego dbania o zdrowie psychiczne 

2. Kształtowanie nawyków prawidłowego odżywiania, kultury, techniki i higieny jedzenia. 

3. Wyzwalanie potrzeby aktywności ruchowej wśród dzieci i dorosłych. 

4. Rozwijanie aktywnej formy wypoczynku na świeżym powietrzu. 

5. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, 

6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym w zakresie wolontariatu. 

7. Rozwijanie poczucia bezpieczeństwa oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu. 

8. Budzienie u dzieci tożsamości narodowej i patriotyzmu. 

9. Kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych 

10. Budzenie poczucia przynależności narodowej. 
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ZADANIA STANOWIĄCE REALIZACJĘ WYBRANYCH KIERUNKÓW 

ZMIAN NA ROK SZKOLNY 2021/2021, ZE WSKAZANIEM 

ALTERNATYWY ON-LINE 

TERMINY   OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE ZA 

REALIZACJĘ 

 

Wspomaganie przez przedszkole wychowawczej roli rodziny 

 

1. Przeprowadzenie zebrania z rodzicami, otwierającego nowy rok szkolny. 

Zapoznanie m.in. z programami  wychowania przedszkolnego przyjętymi  

w przedszkolu, przekazanie broszury nt. podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego. Zakreślenie obszarów współpracy przedszkola z rodzicami. 

     Zapoznanie z założeniami rocznego planu pracy przedszkola i potrzebami  

w zakresie współpracy.   

 

2. Analiza bieżących problemów wychowawczych pojawiających się w 

poszczególnych grupach, przekazywanie informacji podczas spotkań z 

rodzicami, na posiedzeniach rady pedagogicznej, w celu ustalenia działań i 

profilaktyki. 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień 2021 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

Wychowawcy grup 

 

 

Wszyscy nauczyciele 
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3. Organizacja konsultacji dla rodziców w formie zależnej od aktualnych 

wytycznych GIS (konsultacje z zachowaniem reżimu sanitarnego lub 

telefoniczne) 

 

4. Włączenie rodziców w praktyczną realizację działań przedszkola 
 

5. Rozwijanie współpracy z rodzicami jako ekspertami w swoich dziedzinach. 

Zapraszanie rodziców na spotkania z przedszkolakami, organizowanie 

wycieczek do miejsc pracy rodziców (doradztwo zawodowe). 
 

6. Organizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami: psychologiem, 

logopedą. Zachęcanie rodziców do korzystania ze wspomagania 

organizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. 
 

7. Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu zgłaszanych przez problemów 

wychowawczych i edukacyjnych. 
 

8. 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. 
 

 

9. Organizacja szkoleń wewnątrz przedszkolnych WDN, uczestniczenie w Radach 

Pedagogicznych, kursach doskonalących: 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

W razie potrzeb 

 

 

W razie potrzeb 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Cały rok szkolny 

Wszyscy nauczyciele 

 

Wszyscy nauczyciele  

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

Wszyscy nauczyciele 
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- dzielenie się zdobytą wiedzą, materiałami ze szkoleń, kursów, warsztatów 

dotyczących zdrowia i zdrowego odżywiania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro 

1.Stworzenie przez nauczyciela wraz z dziećmi kodeksu przedszkolaka, 

zawierającego zbiór zasad obowiązujących w przedszkolu. Umieszczenie kodeksu 

w widocznym miejscu na sali i poinformowanie rodziców o obowiązującym 

kodeksie w wybrany przez nauczyciela sposób (informacja na stronie 

internetowej/zdjęcie kodeksu/gazetka ścienna). Motywowanie dzieci do 

respektowania zasad i kształtowanie umiejętności samokontroli. 

2. Stwarzanie przyjaznego klimatu w grupie, sprzyjającego okazywaniu 

troskliwości i zainteresowania koleżanką /kolegą z grupy np. organizacja urodzin 

dzieci w grupie, utrzymywanie kontaktu z nieobecnym chorym dzieckiem poprzez 

komunikator Skype/pisanie listów, zachęcanie dzieci do wysyłania pocztówek do 

przedszkola/grupy przedszkolnej z miejsc odwiedzanych przez przedszkolaki ze 

swoimi rodzinami podczas wakacji. 

3.  Obchody „Dnia Przedszkolaka” – podkreślanie wartości przedszkola w rozwoju 

i edukacji dzieci, czerpanie radości przez dzieci z bycia przedszkolakiem. 

4. Dostarczanie dzieciom  literackich wzorów postępowania ludzi dobrych, 

prawdomównych. Zachęcanie dzieci do poszukiwania takich osób w swoim 

najbliższym otoczeniu. 

5. Obchody wybranych świąt z "Kalendarza świąt nietypowych" nawiązujących do 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

20.09.2021 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna: 

 Alina S. 

Wszyscy nauczyciele 
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wartości takich jak dobro/przyjaźń/szacunek np. 

Dzień przyjaciela 

Dzień tolerancji 

Dzień postaci z bajek 

Dzień dobrych uczynków 

 

Według kalendarza 

imprez 

Wybrani nauczyciele 

zgodnie z kalendarzem 

imprez przedszkolnych 

 

Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania 

społecznego i dbałości o zdrowie.  Edukacja patriotyczna, nauczanie 

historii oraz poznawanie polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych 

i materialnych. 

 

1. "Przedszkolni Wolontariusze" - promowanie idei wolontariatu na terenie 

przedszkola.  Zapoznanie dzieci z pracą wolontariuszy – zorganizowanie 

spotkania z osobami działającymi na rzecz środowiska 

lokalnego/alternatywa on-line. 

 

2. Zaangażowanie przedszkola w akcje charytatywne o zasięgu lokalnym i 

ogólnopolskim np. "Góra grosza”, pomoc dla hospicjum ,,Nadzieja”, pomoc 

dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu. 

 

 

 

Wybrany przez 

nauczyciela 

 

 

Wg harmonogramu 

akcji 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele 



11 

Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej.   

Wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy 

1. Organizowanie zabaw i aktywności kształcących umiejętność 

podejmowania i wdrażania właściwych decyzji. 

2. Organizowanie zabaw i aktywności kształcących u dzieci postawy fair-

play i umiejętności współdziałania z innymi podczas gier i zabaw 

ruchowych, uczenie szacunku do umiejętności innych dzieci. 

3. Organizowanie aktywności uczących dzieci, że nie wszystkie przeżywane 

emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego 

działania, panowania nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na 

własną kolej w zabawie/podczas grania w grę planszową/czekania na dzień 

przedszkolnego dyżuru/zgłaszanie się podczas zajęć do 

odpowiedzi/czekanie na zabranie głosu w trakcie dyskusji. 

4. Organizowanie zabaw i aktywności  uczących dzieci rozwiązywania 

napotkanych przez nie trudności – zapobieganie postawom zniechęcenia, 

wzmacnianie dążeń do osiągnięcia obranego przez dzieci celu. 

5. Ukazanie dzieciom postaw męstwa i wdzięczności za jej podjęcie dla 

dobra społeczeństwa poprzez udział w akcjach: 

       

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Cały rok szkolny 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup 

 

Nauczyciele wszystkich grup 

 

Nauczyciele wszystkich grup 

 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup 

 

Nauczyciele wszystkich grup 
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6.Kształtowanie u dzieci umiejętności mądrego korzystania z posiadanych          

zasobów i zapobieganie zjawisku konsumpcjonizmu. 

 

7.Wykorzystanie do pracy z dziećmi zasobów multimedialnych na temat Europy 

zamieszczonych na stronie https://europa.eu/learning-corner/learning-materials_pl 

 

8. Prowadzenie zajęć umożliwiających poznanie: 

• historii państwa polskiego 

• historii Święta Niepodległości 11 listopada 

• symboli narodowych 

• legend o miastach polskich 

• polskich poetów i autorów książek dla dzieci 

• polskich kompozytorów 

• polskich malarzy i rzeźbiarzy 

• polskich naukowców 

Stworzenie kącików czasowych do w/w zagadnień. 

 

9. Przekazywanie informacji na temat regionów naszego kraju, ludzi ich 

zamieszkujących za pomocą różnych środków przekazu: legendy, podania, 

wiersze, baśnie, spotkania z twórcami ludowymi, wycieczki, odwiedzanie 

muzeów. 

 

10. Zapoznawanie ze strojami ludowymi, obrzędami, zwyczajami, gwarą, 

poznawania wzorów i ornamentów ludowych, tańców i przyśpiewek 

ludowych. 
 

11. Uczenie dzieci rozumienia tożsamości narodowej. Zapoznanie dzieci z 

historią i teraźniejszością „Małej Ojczyzny” poprzez: zajęcia w trenie, 

spotkania z ciekawymi ludźmi, stwarzanie warunków i sytuacji sprzyjających 

integracji ze środowiskiem lokalnym (zgodnie z aktualnymi wytycznymi 

GIS) 

 

Cały rok szkolny 

 

Wybrany przez 

nauczyciela 

 

Wybrany przez 

nauczyciela 

 

 

 

 

 

Wybrany przez 

nauczyciela 

 

Wybrany przez 

nauczyciela 

 

 

W ciągu roku 

szkolnego 

Nauczyciele wszystkich grup 

 

Nauczyciele wszystkich grup 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup 

 

 

 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup 

 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup 

https://europa.eu/learning-corner/learning-materials_pl
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    Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające 

zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, 

zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji 

kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 

w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny 

klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. 

 

1. "Dzień Kropki" -  święto celebrujące inność, kreatywność i rozwijanie 

ukrytego potencjału, tam gdzie nikt się go nie spodziewa, a więc 

zróżnicowanych potrzeb rozwojowych 

 

2. Badanie rozwoju mowy  przez logopedę. Zajęcia logopedyczne: - 

przeprowadzenie badań przesiewowych - prowadzenie zajęć 

indywidualnych wg programu pracy logopedy. 

 

3. Wdrażanie  wniosków poprzez modyfikowanie indywidualnych i 

grupowych planów pracy z dzieckiem w grupie. Ustalenie kierunków 

indywidualnej pracy z dzieckiem. 

 

4. Nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w 

procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w 

zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku 

utrudniających ich funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola 

oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania 

dziecka oraz planowania dalszych działań. 

       

 

 

 

 

 

 

W ciągu roku 

szkolnego 

 

Wrzesień – 

październik 2021 

 

Wrzesień 2021 

 

 

W ciągu roku 

szkolnego 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

Joanna Chojnacka 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

Wszyscy nauczyciele 
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5. Budowanie poczucia bliskości i bezpieczeństwa w grupie dzięki zabawom 

integracyjnym 

 

6. Kształtowanie  odpowiednich postaw u dzieci w sytuacji zagrożenia – 

znajomość numerów ratunkowych. 
 

7. Dbałość o przestrzeganie praw dzieci w przedszkolu, w tym prawo do 

bezpiecznej nauki i zabawy. Organizacja: "Dnia praw dziecka" w 

przedszkolu. 
 

8. Dbałość o zdrowie psychiczne dzieci poprzez organizowanie zabaw 

relaksacyjnych i wyciszających, wprowadzenie elementów bajkoterapii, 

muzykoterapii, czytanie dzieciom literatury terapeutycznej, 

zorganizowanie „Kącika relaksacji/wyciszenia” w salach. 

W ciągu roku 

szkolnego 

Wrzesień 2021 

 

Według kalendarza 

imprez 

 

 

W ciągu roku 

szkolnego 

Wszyscy nauczyciele 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

Nina K., Monika C. 

 

 

Wszyscy nauczyciele 
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Korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz 

metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-

komunikacyjne. 

 

1.Wybór optymalnej formy kształcenia na odległość w przypadku konieczności 

wprowadzenia edukacji zdalnej, w porozumieniu z rodzicami: 

• nauczanie w formie konsultacji wspomaganej komputerem, 

• korespondencyjnej wymiany materiałów szkoleniowych i prac 

kontrolowanych oraz konsultowania się dziecka z nauczycielem różnymi 

sposobami (telefon, poczta elektroniczna, Skype), 

• wymiana informacji miedzy nauczycielem, a rodzicem z wykorzystaniem 

środków komunikacji elektronicznej, przesyłanie zadań/ propozycji jako 

posty. 

 

2.Ustalenie sposobu monitorowania postępów dzieci oraz sposobu weryfikacji 

wiedzy i umiejętności dzieci, w tym informowania rodziców o postępach dziecka 

w nauce podczas edukacji zdalnej. 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień 2021 

 

 

 

 

 

Wrzesień 2021 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy 

odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

 

1. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną 

eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój 

wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących 

się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka. 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele 
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Uwaga! Wszystkie planowane działania mają uwzględniać indywidulane potrzeby dzieci, z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb 

rozwojowych i  edukacyjnych, zainteresowań oraz zdolności.  

5.  Wykaz programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji: 

 

Planeta dzieci – Prawda, dobro, piękno w świecie wartości. 

 

Uwaga! W przypadku kształcenia na odległość dyrektor ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji zestawu programów wychowania 

przedszkolnego 

 

 

 

 

 

2. Udział w akcji „Sprzątanie Świata” – porządkowanie ogrodu przedszkolnego 

i otoczenia przedszkola wspólnie z pracownikami przedszkola. Dostrzeganie i 

ocena przez dzieci piękna otaczającej przyrody. 

 

3. 3. Udział przedszkola w projekcie: "Mamo, tato wolę wodę” 

 

 

Wrzesień 2021 

 

Marzec 2021 

Wszyscy nauczyciele 

 

Wszyscy nauczyciele 
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1. Harmonogram zadań w roku szkolnym 2021/2022 
 

L.p. FORMY REALIZACJI TERMIN 
OSOBY ODPOWIEDZIALNE  

ZA REALIZACJĘ 
ADRESACI DZIAŁAŃ 

1. Opracowanie plany w zakresie zdrowego 

odżywiania dla wszystkich grup 

przedszkolnych 

lipiec 2021 r. 
Martyna K. 

Izabela S. 
Wszystkie grupy przedszkolne 

2. Współpraca zespołu ds. promocji zdrowia 

(spotkania, rozmowy, wymiana 

spostrzeżeń) 
raz w miesiącu 

Martyna K. 

Hanna R. 

Izabela S. 

Osoby odpowiedzialne za 

realizację programu Przedszkola 

Promującego Zdrowie 

3. Poinformowanie pracowników Przedszkola 

w Małej Nieszawce o założeniach 

programu ,,Wesoło spędzamy ze sobą 

czas” 31 sierpień 2021 r. 
Martyna K. 

Izabela S. 
Wszyscy pracownicy przedszkola 
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5. Poinformowanie rodziców na zebraniu 

organizacyjnym o wprowadzanym 

programie „Wesoło spędzamy ze sobą 

czas” 
wrzesień 2021 r. Dyrektor przedszkola 

Rodzice wszystkich grup 

przedszkolnych 

5. Systematyczne informowanie rodziców o 

realizacji działań programowych 

(comiesięczne gazetki tematyczne w 

przedszkolu oraz informacje na stronie 

internetowej) 
raz w miesiącu Wszyscy nauczyciele 

Rodzice wszystkich grup 

przedszkolnych 

6. Adaptacja przyjazna dzieciom i rodzicom – 

zorganizowanie spotkania adaptacyjnego z 

elementami pedagogiki zabawy. 
31 sierpnia 2021 r. 

Martyna K, 

Izabela S, 

Elżbietą L, 

Rodzice dzieci przyjętych w 

rekrutacji 2021/2022 
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7. Prezentacja multimedialna dla Rodziców 

,,Vademecum zdrowia psychicznego 

małego i dużego przedszkolaka” 
wrzesień 2021 r. Wszyscy nauczyciele 

Rodzice wszystkich grup 

przedszkolnych 

8. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w 

grupie podczas codziennej aktywności: 

-zabawy kołowe z wykorzystaniem 

elementów pedagogiki zabawy, Klanza itp. 

- zabawy ruchowo-muzyczne 

- tańce integracyjne, pląsy, 

- masażyki z wykorzystaniem muzyki 

relaksacyjnej, 

- organizowanie zabaw twórczych w 

kącikach tematycznych. 

Każdego dnia Wszyscy nauczyciele Wszystkie grupy przedszkolne 

9. Tworzenie Kodeksu Nasze zdrowe relacje 

w grupie opartego na wzajemnym 

szacunku, akceptacji i tolerancji wrzesień 2021 r. Nauczyciele grup Wszystkie grupy przedszkolne 
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10.  

Tydzień Aktywności Twórczej pod hasłem 

Odkrywamy nasze emocje: 

- codzienne poznawanie jednej emocji 

(radość, smutek, złość, strach, zdziwienie) 

- stworzenie Kącika Emocji; 

- zaprojektowanie plakatu Abecadło 

emocji; 

 

 

Listopad 2021 

 

  

Nauczyciele grup 
Wszystkie grupy przedszkolne 

11. Zorganizowanie spotkania z lekarzem, 

pielęgniarką kub psychologiem pod hasłem 

Pogromcy emocji Listopad 2021 r. Elżbieta L., Monika C. Wszystkie grupy przedszkolne 

12. Przedszkolny Przegląd Talentów pod 

hasłem Zdrowe Emocje – prezentacja 

piosenek, wierszy lub układów tanecznych 

wykonanych przez dzieci 

Luty 2022 r. 
Anna M, 

Anna D. 
Wszystkie grupy przedszkolne 
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13. Zabawa Sensoplastyczne dla dzieci i ich 

rodziców 

Raz na trzy miesiące 

Emilia T. 

Anna S. 

Elzbieta L 

Chętne dzieci i ich rodzice 

14. Mamo, Tato pobaw się ze mną! – zabawy 

muzyczno-ruchowe z elementami Metody 

Ruchu Rozwijającego W.Sherborne 
Raz na trzy miesiące 

Martyna K. 

Izabela S. 
Chętne dzieci i ich rodzice 

15. Mini Teatrzyk dla dzieci z wykorzystaniem 

literatury klasycznej, wprowadzający dzieci 

w świat wartości prawdy, dobra i 

szlachetności  
czerwiec 2022 r. Wszyscy nauczyciele Wszystkie grupy przedszkolne 
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16. Przedszkole bez zabawek 

Luty 2022 
Ania M, 

Nina K, 
Wszystkie grupy przedszkolne 

17. Udział przedszkolaków w akcji „Mamo, 

tato wolę wodę” 
marzec 2022 r. 

Izabela S, 

Anna S. 

Emilia T-N. 

Wszystkie grupy przedszkolne 

18. Zabawy rytmiczne na każdą porę roku 

rozładowujące emocji dzieci 

Jesień 2021 

Zima 2021 

Wiosna 2022 

Lato 2022 

Alina S. 

Michalina M. 
Wszystkie grupy przedszkolne 
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19. Wystawa prac dzieci Sensoryczna 

Książeczka Przedszkolaka Maj 2022 Nauczyciele grup Wszystkie grupy przedszkolne 

20. Zabawy integracyjne dla dzieci i rodziców 

Oswajamy nasze lęki, strachy i obawy 
Co 3 miesiące 

Monika C, 

Ania M, 
Chętne dzieci i ich rodzice 

21. Codzienne słuchanie bajek 

terapeutycznych, bajek z morałem 
Cały rok Nauczyciele grup Wszystkie grupy przedszkolne 

22. Prowadzenie zajęć w ramach 

Międzynarodowego Programu Promocji 

Zdrowia Psychicznego 
Cały rok 

Nina K, 

Anna M 
Wszystkie grupy przedszkolne 

23. Zorganizowanie wycieczki integracyjnej 

dla swojej grupy 
Według uznania nauczyciela Nauczyciele grup Wszystkie grupy przedszkolne 
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23. Podsumowanie działań programowych i 

wnioski do dalszej pracy 

 
Czerwiec 2021 r. 

Martyna K. 

Hanna R. 

Izabela S. 

Wszystkie grupy przedszkolne 

 

Opracowały: Martyna Kubiak – koordynator, Izabela Sicińska 

 

 

 

7.  Plan współpracy z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022 

 
Lp. ZADANIA DO WYKONANIA I FORMY 

REALIZACJI 

TERMIN OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA 

REALIZACJĘ 

ADRESACI DZIAŁAŃ 

1. Poinformowanie rodziców na zebraniu 

organizacyjnym o wprowadzanym programie 

„Wesoło spędzamy ze sobą czas” 

Wrzesień 2021 Wychowawcy grup Rodzice i dzieci z wszystkich grup 

przedszkolnych 

2. Systematyczne informowanie rodziców o 

realizacji działań programowych (comiesięczne 

gazetki tematyczne w przedszkolu, informacje 

na stronie internetowej) 

Cały rok Wychowawcy grup Rodzice i dzieci z wszystkich grup 

przedszkolnych 

4. Zabawa Sensoplastyczne dla dzieci i ich 

rodziców 

Co 3 miesiące Emilia T. 

Anna S. 

Elżbieta L. 

Chętni rodzice i dzieci z wszystkich grup 

przedszkolnych 

5. Zajęcia ruchowe dla dzieci i rodziców „Mamo, 

tato pobaw się ze mną” 

Co 3 miesiące Martyna K. 

Izabela S. 

Chętni rodzice i dzieci z wszystkich grup 

przedszkolnych 

 Zabawy integracyjne dla dzieci i rodziców 

Oswajamy nasze lęki, strachy i obawy 

Co 3 miesiące Monika C. 

Anna M. 

Chętni rodzice i dzieci z wszystkich grup 

przedszkolnych 
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5. Udział w Orszaku Trzech Króli Styczeń 2021 Wszyscy nauczyciele Rodzice i dzieci z wszystkich grup 

przedszkolnych 

6. Angażowanie rodziców w całorocznych akcjach 

promujących zdrowie psychiczne 

Cały rok Wychowawcy grup Rodzice i dzieci z wszystkich grup 

przedszkolnych 

7. Rozwijanie współpracy z rodzicami jako 

ekspertami w swoich dziedzinach. Zapraszanie 

rodziców na spotkania z przedszkolakami, 

organizowanie wycieczek do miejsc pracy 

rodziców (doradztwo zawodowe). 

 

 

Cały rok 

 

Wychowawcy grup 

Rodzice i dzieci z wszystkich grup 

przedszkolnych 

8. Organizowanie spotkań dla rodziców ze 

specjalistami: psychologiem, logopedą. 

Zachęcanie rodziców do korzystania ze 

wspomagania organizowanego przez Poradnię 

Psychologiczno-Pedagogiczną. 

 

 

 

W razie potzreby 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

Rodzice i dzieci z wszystkich grup 

przedszkolnych 

 

 

9. Kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym 2021/2022 

 

Lp. RODZAJ IMPREZY Termin 
Osoba 

 odpowiedzialna 

1.   Międzynarodowy Dzień Kropki 15.09.2021 Nauczyciele w grupach 

2.  
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, Spotkanie z policjantem  

pt. „ Bezpieczny przedszkolak” 
20.09.2021 

Alina S. 

Martyna K. 

3.  
„Dbamy o ład i porządek” – udział dzieci w ogólnopolskiej akcji 

 Sprzątania Świata 
24.09.2021 Nauczyciele w grupach 
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4.  Dzień chłopaka – uroczystość grupowa 30.09.2021 Nauczyciele w grupach 

5.  

Dzień Edukacji Narodowej.  

Święto naszego przedszkola. 

Pasowanie na Przedszkolaka. 

15.10.2021 
Ania D., Emilia T.,  

Monika C., Nina K., 

6. 

Udział w ogólnopolskiej akcji 

„Cała Polska czyta dzieciom” 

Na bieżąco w  

miarę potrzeb 
Wszyscy nauczyciele 

7. Spotkanie z leśniczym – pogadanka o grzybach i owocach leśnych jesień 2021 Martyna K., Izabela S. 

8. Zabawy Sensoplastyczne dla dzieci i ich rodziców Co 3 miesiące Emilia T, Anna S, Elżbieta L. 

      9. Zabawy integracyjne dla dzieci i rodziców Oswajamy nasze lęki, strachy i obawy Co 3 miesiące Anna M., Monika C. 

10. Zajęcia ruchowe dla dzieci i rodziców „Mamo, tato pobaw się ze mną” Co 3 miesiące 
Martyna K. 

Izabela S. 

11.  Dzień Postaci z Bajek 05.11.2021 
Alina S.  

Michalina M. 

12. Święto Niepodległości 10.11.2021 

Nina K. 

Emilia T. 

Monika C. 

Anna S. 

13. 
Tydzień Aktywności Twórczej pod hasłem Odkrywamy nasze emocje: 

15 – 19.11.2021 
Nauczyciele w grupach 
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 Zorganizowanie spotkania z lekarzem, pielęgniarką kub psychologiem pod hasłem Pogromcy 

emocji 

Listopad 2021 
Elżbieta L, Monika C 

14. Dzień Tolerancji 16.11.2021 Nauczyciele w grupach 

15. Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka 22.11.2021 Monika C, Nina K. 

16. Dzień Pluszowego Misia 25.11.2021 Elżbieta L, Izabela S  

17. Zabawa Andrzejkowa dla dzieci z całego przedszkola. 30.11.2021 Nauczyciele w grupach 

18. Dzień Górnika 03.12.2021 
Martyna K., 

Izabela S. 

19. Spotkanie z Mikołajem 06.12.2021 
Elżbieta L. 

Anna D. 

20. Wigilia grupowa. Świąteczne spotkanie z rodzicami. 23.12.2021 Nauczyciele w grupach 

21. Jasełka dla rodziców  grudzień 2021 

Nina K. 

Emilia t. 

Monika C. 

Anna S. 

22. Święto Trzech Króli - pochód 06.01.2022 Wszyscy nauczyciele 

23. Bal Karnawałowy w przedszkolu styczeń 2022 Alina S., Anna D 

24. Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka  styczeń 2022 Anna D., Emilia T 

25. 
Występ z okazji Dnia Babci i Dziadka w Domu Pomocy Społecznej 

w Wielkiej Nieszawce 
styczeń 2022 

Nina K. 

Emilia t. 
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Monika C. 

Anna S. 

26.    Projekt ,,Przedszkole bez zabawek” – plastyczna giełda pomysłów. Luty 2022 Wszyscy nauczyciele 

27. 
Przedszkolny Przegląd Talentów pod hasłem Zdrowe Emocje – prezentacja piosenek, wierszy 

lub układów tanecznych wykonanych przez dzieci  luty 2022 
Michalina M. 

Anna M. 

28. Walentynki 13.02.2022 
Alina S. 

Anna S 

29. Dzień Kobiet 08.03.2022 Nauczyciele w grupach 

30. 
Zielony Dzień. Powitanie wiosny – program artystyczny połączony z  

pochodem wiosennym. 
21.03.2022 

Anna M. 

Monika C. 

Anna D. 

31.  Światowy Dzień Dzieci z Zespołem Downa 22.03.2022 
Michalina M. 

Anna M 

32. Dzień Wody. Udział przedszkolaków w akcji ,,Mamo, tato wolę wodę” 25.03.2022 

Izabela S. 

Emilia T-N. 

Anna S 

33. Międzynarodowy Dzień Teatru – Wyjazd do Teatru. marzec 2022 Alina S. 

34. Światowy Dzień Autyzmu 04.04.2022 

Izabela S. 

Emilia T-N. 

Michalina M. 
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35. Dzień Książki. Spotkanie z bibliotekarzem. 20.04.2022 Alina S. 

36. Dzień Ziemi 22.04.2022 Nauczyciele w grupach 

37. 

Święto Flagi Polskiej 

Święto Konstytucji 3 Maja 
29.04.2022 

Nina K. 

Emilia T. 

Monika C. 

Anna S. 

38. Dzień Strażaka 05.05.2022 

Nina K. 

Emilia T. 

Monika C. 

Anna S. 

39. Dzień dobrych uczynków 19.05.2022 Nauczyciele w grupach 

40. Udział w Maratonie Przedszkolaka 2020 maj 2022 

Nina K. 

Emilia T 

Monika C. 

Anna S. 

41. Dzień Mamy i Taty 26.05.2022 Emilia T, Anna D, Michalina M 

42. Dzień dziecka – impreza w ogrodzie lub w budynku w zależności od pogody. czerwiec 2022 Alina S, Martyna K 

43. Dzień przyjaciela 15.06.2022 Nauczyciele w grupach 

44. Wystawa prac dzieci Sensoryczna Książeczka Przedszkolaka czerwiec 2022 Nauczyciele w grupach 
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45. 
Uroczyste zakończenie roku szkolnego połączone z  

pożegnaniem starszaków. 
czerwiec 2022 

Nina K. 

Emilia T 

Monika C. 

Anna S. 

46. 
Mini Teatrzyk dla dzieci z wykorzystaniem literatury klasycznej, wprowadzający dzieci w świat 

wartości prawdy, dobra i szlachetności 
Czerwiec 2022 Wszyscy nauczyciele 

 

Uwaga! Przebieg uroczystości zależny od aktualnej sytuacji związanej z pandemią. W przypadku kształcenia na odległość – przygotować 

prezentacje multimedialne związane z danym świętem. Z kolei w przypadku braku możliwości uczestnictwa rodziców – przygotować transmisję on-

line z uroczystości.  

 

 

9. Przydział zadań i zajęć dodatkowych z dziećmi 

 

Lp. Zadanie dodatkowe  Nazwisko i imię nauczyciela 

1. Prowadzenie kroniki przedszkolnej Alina S., Monika C. 

3. Aktualizacja strony internetowej przedszkola Alina S., Martyna K. 

5. Dekoracja holu  
Góra – Anna S., Emilia T., Michalina M. 

Dół – Izabela S., Anna M., 
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6. Kącik dla rodziców  Nauczyciele grup przedszkolnych 

7. Protokoły rady pedagogicznej Martyna K., Alina S. 

8. Organizacja urodzin dzieci Nauczyciele grup przedszkolnych 

9. Organizacja urodzin dzieci Nauczyciele grup przedszkolnych 

10 

Spektakle teatralne na terenie przedszkola 

organizowane przy współpracy z Radą 

Rodziców 

Alina S. 

11. 

Wycieczki i spacery związane z realizacją 

planowanej tematyki kompleksowej 

organizowane wg miesięcznych planów pracy ( 

las, łąka, sady, ogródki , sklepy, boisko, 

gospodarstwo rolne itp 

Nauczyciele grup przedszkolnych 

12. Wycieczki autokarowe Nauczyciele grup przedszkolnych 

13. 

Akcje i projekty organizowane przez instytucje 

współpracujące z przedszkolem. Programy 

ogólnopolskie.  

Nina K., Anna M. 
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14. Konkursy organizowane przez inne instytucje. Nauczyciele grup przedszkolnych 

15. 
Spektakle teatralne i projekcje kinowe poza 

przedszkolem. 
Alina S. 

 

10. Zespoły zadaniowe nauczycieli 

 

Lp. Nazwa zespołu Skład zespołu 

1. Zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej  Anna S., Izabela S., Anna D. 

2.  Zespół do spraw promocji przedszkola  
Alina S., Elżbieta L., Izabela S, 

Martyna K. 

3.  
Zespół do spraw statutu, modyfikacji 

regulaminów i procedur  
Anna D, Emilia T., Elżbieta L. 

4.  
Zespół do spraw pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 

Emilia T-N., Anna D., Anna M. 

Michalina M., 

5.  Zespół ds. diagnoz i obserwacji Monika C., Nina K. 

6. Zespół ds. kształcenia na odległość Hanna R., Monika C., Elżbieta L,  
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Nina K  

7. 
Zespół do spraw Wczesnego Wspomagania 

Rozwoju Dziecka 

Anna D., Emilia T., Michalina M., 

Anna M. 

8. 
Zespół do spraw wewnętrznego 

doskonalenia nauczycieli 
Alina S., Martyna K. 

9. Zespół do spraw promocji zdrowia Martyna K, Izabela S 

 

 

11. Spodziewane efekty  

 

Nauczyciele:  

1) rozwijają kompetencje kluczowe dzieci dotyczące zdrowia psychicznego, prawidłowych relacji społecznych, cyfryzacji i patriotyzmu.  

2) rozwijają umiejętności dbania i troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo w czasie pobytu w domu, w przedszkolu, na placu zabaw. 

3) wykorzystują w procesach edukacyjnych narzędzia i zasoby cyfrowe oraz metody kształcenia na odległość. 

4) wspomagają rodziców w nabywaniu przez dzieci umiejętności społecznych  

5) komunikują się z rodzicami osobiście, ale również za pomocą strony internetowej przedszkola, poczty elektronicznej.  

6) zapewniają wysoką jakości kształcenia oraz wsparcie psychologiczno – pedagogicznego wszystkim dzieciom z uwzględnieniem 

zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

7) kształtują postawy odpowiedzialności za siebie oraz środowisko naturalne/postawa szacunku wobec innych i przyrody 

8) rozbudzają poczucia\e przynależności narodowej/przybliżanie przeszłości narodu (legendy, podania) 

9) budują i rozwijają zainteresowania innymi kulturami europejskimi 

10) zapoznają dzieci z ideą wolontariatu oraz ją propagują, 

11) uwrażliwią na cierpienie, samotność i potrzeby innych, 
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12) kształtują postawy prospołeczne. 

 

 

Dzieci:  

1) są aktywne, chętnie uczestniczą w zajęciach zarówno na terenie przedszkola, jak i podczas kształcenia na odległość    

2) są samodzielne, dbają o bezpieczeństwo własne i innych  

3) radzą sobie w sytuacjach trudnych 

 

Przedszkole:  

1) jest postrzegane w lokalnym środowisku jako placówka dobrze przygotowująca do szkoły 

2) dba o bezpieczeństwo dzieci, w tym bezpieczeństwo cyfrowe 

3) wychowuje do wartości moralnych takich jak: szacunek, odpowiedzialność, pokojowość, przyjaźń, piękno, patriotyzm.   

 

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej Przedszkola w Małej Nieszawce zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr …………z dnia 

30.08.2021 

 

Członkowie rady pedagogicznej: Podpis: 

1. Barbara Mrugalska  

2. Monika Cieplińska  

3. Joanna Chojnacka  

4. Anna Dombrowska  

5. Liliana Gardocka  
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6. Nina Komenda  

7. Beata Kruczkowska  

8. Martyna Kubiak  

9. Elżbieta Lewandowska  

10. Michalina Maj  

11. Anna Manelska  

12. Hanna Rowicka  

13. Ewa Rolirad  

14. Izabela Sicińska  

15. Alina Sobecka  

16. Anna Stefaniak  

17. Emilia Topij-Nydza  

 

 

Opracowały: Anna Dombrowska, Emilia Topij-Nydza, Nina Komenda, Anna Manelska 


