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Roczny Plan Pracy Przedszkola Publicznego nr 36 w Opolu 

 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Opolu 

rok szkolny 2019/2020 

 

 

KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA NA ROK SZKOLY 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 

zawodowego szkolnictwa branżowego. 
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WNIOSKI DYREKTORA 

ze sprawowanego nadzoru w roku szkolnym 2018/2019 

1. Organizować zajęcia dla uzdolnionych dzieci. 

2. Przy planowaniu pracy uwzględniać potrzeby i możliwości dzieci konkretnej grupy. 

3. Motywować i zachęcać do aktywniejszej współpracy rodziców w zakresie dodatkowych form działalności 

przedszkola. 

4. Zadbać o systematyczne i prawidłowe prowadzenie dokumentacji. 

5. Położyć nacisk na obszar działań wychowawczych w zakresie nawiązywania pozytywnych relacji i kontaktów dzieci 

z nowymi rówieśnikami oraz doskonalić umiejętności współdziałania, tolerancji, zrozumienia, przyjaźni, szacunku do 

siebie i innych ,co wynika z obserwacji poziomu rozwoju dzieci. 

6. Położyć nacisk na wzbogacanie wiedzy w zakresie prowadzenia rozmów z rodzicami i rozwiązywania problemów 

wychowawczych z dziećmi. 

7. W dalszym ciągu ulepszać bazę przedszkola, w miarę możliwości zakupić brakujące pomoce dydaktyczne. 

8. Przestrzegać prawa oświatowego i wdrażać nauczycieli do bieżącej pracy z przepisami prawa. 

9. Podejmować działania przygotowujące dzieci 6 letnie do I etapu edukacyjnego. 

10. W dalszym ciągu rozpoznawać potrzeby w zakresie opieki i zapewniać dzieciom wszelkie dostępne formy pomocy. 
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PODSTAWY PRAWNE 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz.996) ze zm. 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017r. poz. 2198) ze zm. 

 Rozporządzenie z dnia 25 sierpnia2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017r. poz.1658). 

 Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek oświatowych (Dz. U. z 2017r. 

poz.1611). 

 Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Dz. U. 

z 2017r. poz. 356). 

 Rozporządzenie MENiS z dnia 31.12 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i 

placówkach (Dz. U. z 2003r. nr 6, poz. 69 ze zm.). 

 Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r. poz. 1591). 

 Rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2018 w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne 

przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018r. poz. 1055). 

 Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych 

przedszkoli (Dz.U. z 2017r. poz. 649 ze zm.). 
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KALENDARZ ROKU SZKONEGO 

L.p. Nazwa miesiąca Wydarzenie 

1. Wrzesień 2019 1. Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 

2. Wizyta w gospodarstwie rolnym – „Dzień Pieczonego Ziemniaka” 

3. Spotkanie z Alpakami 

4. Akcja „Sprzątanie Świata” – zbiórka surowców wtórnych, porządkowanie 

terenu wokół przedszkola 

 

2. Październik 2019 1. „Dzień Pomarańczowy” 

2. Spacer na pocztę – Dzień Poczty Polskiej 

3. Warsztaty w Centrum Nauk Przyrodniczych 

 

3. Listopad 2019 1. 11 listopada – Święto Odzyskania Niepodległości 

2. Pasowanie na przedszkolaka 

3. Akcja charytatywna na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt 

4. Światowy Dzień Praw Dziecka – niebeski dzień w przedszkolu 

5. Andrzejki – zabawa z iluzjonistą 

6. Dzień Pluszowego Misia 

4. Grudzień 2019 1. Mikołaj w przedszkolu 

2. Warsztaty świąteczne w Agroturystyce Gripol 

3. Jasełka bożonarodzeniowe 

4. Spacer do żywej szopki – Szczepanowickie Betlejem 

 

5. STYCZEŃ 2020 1. Bal karnawałowy 

2. Przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka 
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6. 

 

MARZEC 2020 1. Prezentacja oferty szkoły – zajęcia otwarte dla przedszkolaków – Dzień 

Otwarty Szkoły (PSP 28 w Opolu) 

2. Powitanie wiosny 

7. Kwiecień 2020 1. Zajączek – szukamy wielkanocnego jajeczka 

 

8. Czerwiec 2020 1. Impreza w ogrodzie przedszkolnym z okazji Dnia Dziecka 

2. Festyn rodzinny Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Opolu 

3. Zakończenie roku szkolnego – pożegnanie dzieci odchodzących z przedszkola 

9. SIERPIEŃ 2020 PRZERWA WAKACYJNA 

 

PROCES WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI 

 

Cel/źródło planowania Zadania/sposób realizacji Osoba 

odpowiedzialna 

Termin realizacji 

 

 

 

 

 

Tworzenie warunków do 

realizacji podstawy 

programowej i aktywności 

dzieci 

Decyzja w sprawie podręczników do „0” na nowy rok 

szkolny 2019/2020 

 

nauczyciele do 28.06.2019 

 

Decyzja w sprawie kontynuowania programu 

wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 

2019/2020 

 

dyrektor  30. 08.2019 

Ustalenie ramowego planu dnia 

 

dyrektor  30. 08.2019 

Ustalenie obowiązującej dokumentacji nauczycieli i 

sposobu jej prowadzenie 

dyrektor  30. 08. 2019 
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Organizacja przestrzeni edukacyjnej sprzyjającej 

realizacji zadań z podstawy programowej. 

 

nauczyciele wrzesień 

Organizacja kącików tematycznych nauczyciele odpowiedni do 

tematu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowanie do wartości i 

kształtowanie patriotycznych 

postaw dzieci 

Analiza programu wychowania przedszkolnego pod 

kątem „Wychowania w duchu wartości” 

 

nauczyciele wrzesień 

Kontynuacja zadań wychowawczych z zakresu 

opracowanego w przedszkolu katalogu wartości 

 

nauczyciele cały rok szkolny 

Realizacja tematu „Moje miasto, mój region” – udział 

w projekcie MDK w Opolu „Mały Opolanin” 

(„Słoneczka”, „Żabki”): 

- Opole na mapie, 

- herb, pochodzenie nazwy, 

- nazwy geograficzne dotyczące miejscowości, 

- spacer szlakiem pomników miasta – poznane postaci i 

zdarzeń, które zostały w ten sposób upamiętnione, 

- domy, 

 - zabytki, 

- nazwy ulic, 

- znani ludzie z Opola i Opolszczyzny, 

- legendy dotyczące Opola i Opolszczyzny. 

 

 

Realizacja tematu „Polska – moja Ojczyzna” 

- położenie na mapie Europy, 

- Stolica, 

 - Hymn, 

- Flaga, 

- Godło, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny 
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- sławni Polacy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promocja zdrowia  

i bezpieczeństwo 

Kontynuacja tematu – „Bezpieczny przedszkolak”: 

- bezpieczne posługiwanie się sztućcami, 

- bezpieczna zabawa, 

- bezpieczne obchodzenie się z prądem, 

- bezpieczne poruszanie się po chodniku, na przejściu 

dla pieszych, 

- bezpieczne zachowanie się podczas spacerów, wyjść, 

wycieczek, 

- zasady uważania na środki chemiczne, 

- zasady kontaktu z osobą nieznajomą. 

 

  

 

 

 

nauczyciele 

 

 

 

 

cały rok szkolny 

Przygotowanie zbioru bajek terapeutycznych i tekstów 

literackich związanych z bezpieczeństwem  

i wykorzystywanie ich na zajęciach. 

 

nauczyciele  cały rok szkolny 

Bajkoterapia. Innowacja dla przedszkolaków: „Nasze 

bajkowe pomagajki na dobry dzień i jeszcze lepsze 

jutro”. 

 

 

 

 

Grupa „Żabki” p. 

Katarzyna Woszek we 

współpracy z 

psychologiem – 

pedagogiem szkolnym 

p. Małgorzatą Burian 

cały rok szkolny 

Realizacja Programu PCK dotyczącego zapobiegania 

próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku 

przedszkolnym „Biały ząbek”. 

 

Nauczyciele grup 

„Słoneczka” , „Żabki” 

cały rok szkolny 

Realizacja Programu PCK „Super Wiewiórka 

Przyjaciółka Oli i Kuby”. 

 

nauczyciele grup 

„Słoneczka” , „Żabki 

cały rok szkolny 
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Program wsparcia edukacji przedszkolnej w zakresie 

wychowania fizycznego „Aktywny przedszkolak”. 

 

 

 

nauczyciele grup 

„Słoneczka”, „Żabki”, 

Instruktor MOS p. 

Dariusz Kowalczyk 

 

cały rok szkolny 

Wprowadzenie zbioru bajek terapeutycznych i tekstów 

literackich i tekstów literackich związanych z 

bezpieczeństwem, wykorzystanie ich na zajęciach. 

 

nauczyciele  

cały rok szkolny 

Zajęcia dla dzieci,  w których nabędą umiejętności 

swobodnego posługiwania się alarmowymi numerami 

telefonów. 

 

nauczyciele 

 

wrzesień/ 

październik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie samodzielności 

dzieci 

Kontynuacja samodzielnego uczenia się czynności: 

- mycia i wycierania rąk, 

- ubierania i zdejmowania butów, 

- ubierania i zdejmowania bluzek, spodni, rajstop, itp. 

- zakładania i zapinania kurtki, 

- posługiwania się nożem i widelcem. 

 

 

nauczyciele 

 

cały rok szkolny 

Tworzenie sytuacji sprzyjających samodzielności: 

- samodzielny dobór materiałów do wykonywania 

zadania, 

- stacje zadaniowe, 

- i inne. 

 

 

nauczyciele 

 

cały rok szkolny 

Ustalenie dyżurów dzieci, obowiązków dyżurnego, 

sposobu wprowadzania i czasu trwania dyżuru w 

poszczególnych grupach. 

 

 

nauczyciele 

 

cały rok szkolny 

Prace użyteczne wykonywane przez dzieci, w tym na 

rzecz najbliższego otoczenia: 

- porządkowanie sali, np. kompletowanie gier, klocków, 

 

nauczyciele 

 

cały rok szkolny 
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układanie na półkach, 

- dbanie o rośliny, 

- inne, w zależności od potrzeb grupy. 

 

 

 

 

 

Rozwijanie aktywności 

poznawczej dziecka oraz 

stwarzanie sytuacji do badań i 

obserwacji otaczającego ich 

świata 

Zabawy badawcze, eksperymenty przyrodnicze. 

 

 

nauczyciele  cały rok szkolny 

Stworzenie kącików matematycznych, technologii 

informacyjnej lub/i konstrukcyjnych  w salach. 

 

 

nauczyciele 

 

cały rok szkolny 

Systematyczne obserwacje przyrodnicze w ogrodzie 

przedszkolnym oraz w czasie wyjść, spacerów, 

wycieczek. 

 

 

nauczyciele 

 

cały rok szkolny 

Poznawanie różnych ekosystemów, np.: 

- park, 

- las, 

 - łąka, 

- pole, 

- sad, 

 - ogród warzywny i kwiatowy 

oraz korzyści płynące z ekosystemów. 

 

 

nauczyciele 

 

cały rok szkolny 

Poznanie różnych zawodów w toku realizacji tematów z 

podstawy programowej: 

- kucharz, 

- leśniczy, 

- rolnik, 

- inne… 

 

 

nauczyciele 

 

cały rok szkolny 
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Poznanie zawodów rodziców dzieci uczęszczających do 

przedszkola. 

 

 

 

nauczyciele 

 

cały rok szkolny 

Poznanie instytucji użyteczności społecznej oraz ludzi 

pracujących w tych instytucjach poprzez tematy 

kompleksowe: 

- poczta, 

- przychodnia lekarska, 

- sklep, 

- apteka, 

- straż pożarna, 

- biblioteka, 

- weterynarz. 

 

 

nauczyciele 

 

cały rok szkolny 

Organizowanie zabaw tematycznych odpowiednio do 

poznawanych zawodów i instytucji. 

 

nauczyciele cały rok szkolny 

Przedszkolny konkurs plastyczny w dowolnej formie 

„Poznajemy zawody” 

Koordynatorzy: 

p. M. Fister – Pasek 

p. T.Ryczek 

II półrocze 

2019/2020 

kwiecień/maj 
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WSPOMAGANIE INDYWIDUALNEGO ROZWOJU DZIECKA 

 

Cel Zadanie Osoba/osoby 

odpowiedzialne 

Termin realizacji 

 

 

 

 

 

Doskonalenie systemu 

wspierania rozwoju każdego 

dziecka i udzielania pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej 

Prowadzenie obserwacji: 

- obserwacje wstępne: ustalenie wniosków do pracy z 

dziećmi, 

- dokonanie wielospecjalistycznej oceny 

funkcjonowania dzieci z orzeczeniami o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

 

 

nauczyciele 

 

do 20 .09.2019 

Ustalenie listy dzieci, które powinny być objęte pomocą 

psychologiczno – pedagogiczną (rodzaj pomocy, 

zajęcia indywidualne, grupowe, zespołowe). 

 

 

nauczyciele 

 

do 20.09.2019 

Opracowanie IPET przez wyznaczonych 

koordynatorów i specjalistów. Zaproszenie rodziców na 

spotkania zespołów. 

 

 

dyrektor 

koordynatorzy (K. 

Woszek, M. Guzińska) 

specjaliści 

 

20 – 30.09. 2019 

Indywidualizacja oddziaływań podczas zajęć 

dydaktycznych i sytuacji edukacyjnych, odpowiednio 

do potrzeb i możliwości dzieci. 

 

nauczyciele cały rok szkolny 

Realizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

zajęć terapeutycznych, rewalidacyjnych. 

Dokumentowanie w odrębnych dziennikach. 

 

specjaliści Od 

września/października 
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Analiza gotowości szkolnej. 

 

 

 

nauczyciele dzieci 6 

letnich, wybranych 5 

letnich 

do 2.04.2020 

Przygotowanie informacji o gotowości szkolnej i 

przekazanie jej rodzicom. 

 

 

 

nauczyciele dzieci 6 

letnich, wybranych 5 

letnich 

 do 30.04.2020 

Opracowanie zestawienia zbiorczego ilościowo – 

jakościowego wyników badania gotowości szkolnej: 

przekazanie dyrektorowi. 

 

Nauczyciele grup 

„Żabki”, „Słoneczka” 

do 31.05.2020 

Ocena efektywności realizowanych form pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej. 

 

 

 specjaliści Maj/czerwiec2020 

Ocena funkcjonowania dzieci – podsumowanie 

pierwszego półrocza, roku szkolnego – wnioski do 

pracy w nowym roku szkolnym. 

 

nauczyciele styczeń/luty 

maj/czerwiec 2020 

Prowadzenie indywidualnych teczek dla każdego 

dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego zawierającego dziennik 

indywidualnej pracy rewalidacyjnej, wyniki obserwacji, 

diagnozy, opinie, orzeczenia, zalecenia do pracy z 

dzieckiem. 

koordynatorzy: 

p. Marta Guzińska 

p. Katarzyna Woszek 

od dnia otrzymania 

orzeczenia  

o potrzebie 

kształcenia 

specjalnego 

 

 

 

Rozwój zainteresowań 

Zajęcia dodatkowe, kółka zainteresowań: 

- zajęcia szachowe „Czarny koń”, 

- zajęcia sportowe „Aktywny przedszkolak” 

 

 

nauczyciele 

 

od października 

Organizacja warsztatów, spotkań związanych ze sztuką dyrektor cały rok szkolny 
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(koncerty, pokazy, teatrzyki). 

 

 

nauczyciele 

 

Promocja przedszkola i system 

obiegu informacji 

Zbieranie ofert, przekazywanie informacji do grup i 

organizacja udziału w konkursach, przeglądach. 

Wykorzystanie poczty Home. Informacje dla 

nauczycieli zamieszczane na tablicy informacyjnej w 

pokoju socjalnym. 

 

 

dyrektor 

nauczyciele 

na bieżąco 

Zamieszczenie na bieżąco informacji o przedszkolu na 

stronie internetowej. 

 

Katarzyna Woszek na bieżąco 

Prowadzenie grupowych tablic informacyjnych dla 

rodziców: 

- ogłoszenia bieżące, 

- prace plastyczne dzieci, 

- wydarzenia grupowe 

nauczyciele na bieżąco 

 

Wycieczki 

Jednodniowa wycieczka dla wszystkich grup. 

Koordynator wycieczki przedstawia pełną 

dokumentację wycieczki dyrektorowi. 

 

Koordynator + 

nauczyciele 

maj/czerwiec 2020 

Spacery, wyjścia do biblioteki, muzeum, teatru, itp. 

 

nauczyciele cały rok szkolny 

Wyjścia w ramach projektu „Mały Opolanin” p. K. Woszek, p. M. 

Guzińska 

według 

harmonogramu 

projektu 

 

 

 

 

Udział w akcji wspierania schroniska dla zwierząt w 

Opolu (zbiórka żywności i innych akcesoriów 

potrzebnych dla zwierząt). 

 

nauczyciele 

dyrektor 

okazjonalnie 
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Działania na rzecz środowiska 

Udział w akcji charytatywnej – zbieranie nakrętek na 

rzecz dzieci niepełnosprawnych. 

 

nauczyciele 

dyrektor 

 

okazjonalnie 

Udział w akcjach na rzecz ochrony środowiska: 

- program „Sprzątanie Świata”, 

 

- Realizacja programu „Czyste powietrze”, 

 

 

- udział w programie „Śmieci mniej, Ziemi lżej” 

 

nauczyciele grup 

 

 

koordynator M. Fster – 

Pasek 

 

nauczyciele grup 

wrzesień 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

do grudnia 2019 i od 

stycznia 2020 

 

 

 

Współpraca z rodzicami 

 i wspieranie rodziny  

w wychowaniu dzieci 

„Rodzice są partnerami 

przedszkola” 

Zebrania z rodzicami: 

- prezentacja planu pracy na dany rok szkolny oraz 

rytmu dnia, 

- prezentacja podstawy programowej, informacja o 

realizowanym programie, 

- metody wychowawcze, systemy motywacyjne, 

nagrody i kary – uzgodnienia, współpraca z rodzicami, 

- ustalenie w grupach, wspólnie z rodzicami, planu 

wzajemnej współpracy, 

- wybór reprezentantów do Rady Rodziców, 

- zgody rodziców. 

 

 

 

 

 

 

dyrektor 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

wrzesień 2019 

Zajęcia otwarte dla rodziców, zgodnie z planami pracy 

nauczycieli w poszczególnych grupach. 

 

 

nauczyciele 

 

cały rok szkolny 

Wywieszanie informacji dla rodziców o wydarzeniach, 

ważnych terminach na tablicy ogłoszeń oraz na 

tablicach grup. 
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Przekazywanie informacji przez wychowawców i 

specjalistów o postępach dzieci. 

 

dyrektor 

nauczyciele 

specjaliści 

luty 

czerwiec 

Rozmowy, porady, konsultacje nauczycieli i 

specjalistów. 

 

nauczyciele 

specjaliści 

na bieżąco 

Wspieranie rodziców w wychowywanie dzieci – 

przygotowywanie i prezentacja materiałów dla 

rodziców. Zamieszczanie informacji na stronie 

internetowej przedszkola. Przekazywanie informacji 

rodzicom na spotkaniach: 

- adaptacja do przedszkola, 

- wspieranie samodzielności dziecka, 

- rozwijanie aktywności poznawczej i twórczej dziecka, 

 - wyznaczanie granic, 

- kształtowanie systemu wartości. 

 

 

 

nauczyciele 

 

 

na bieżąco 

Dokumentowanie współpracy z rodzicami: 

- listy obecności na zebraniach, 

- rejestr kontaktów z rodzicami, 

- protokoły z zebrań, 

- zgody rodziców, 

- upoważnienia. 

 

nauczyciele 

 

na bieżąco 

Współpraca z instytucjami i 

innymi podmiotami środowiska 

Władze lokalne – Urząd Miasta Opola 

 

dyrektor, nauczyciele okazjonalnie 

Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w 

Opolu 

dyrektor, nauczyciele według potrzeb 

Komenda Miejska Policji w Opolu dyrektor, nauczyciele okazjonalnie 

Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej w Opolu nauczyciele okazjonalnie 
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Straż Miejska w Opolu 

 

dyrektor, nauczyciele okazjonalnie 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu – 

wspieranie rodzin potrzebujących pomocy odnośnie 

udzielania wsparcia materialnego oraz doraźnej opieki 

rzeczowej i finansowej. 

 

dyrektor, nauczyciele w miarę potrzeb 

Polski Czerwony Krzyż – realizacja programów 

prozdrowotnych. 

 

 

 

nauczyciele cały rok szkolny 

Biblioteki miasta Opola. 

 

nauczyciele okazjonalnie 

Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu. 

 

 

nauczyciele okazjonalnie 

Muzeum Śląska Opolskiego oraz Muzeum Wsi 

Opolskiej w Bierkowicach. 

 

nauczyciele w miarę potrzeby 

Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu – uczestnictwo w 

projekcie „Mały Opolanin”. 

 

p. K. Woszek, M. 

Guzińska 

według 

harmonogramu 

Lokalne zakłady i punkty usługowe (WSDZ) 

 

nauczyciele według potrzeb 

Nadleśnictwo Prószków, Izba Leśna w Opolu 

 

nauczyciele okazjonalnie 

Parafia pw. Św. Józefa w Opolu 

 

nauczyciele, katechetka okazjonalnie 

Rada dzielnicy Szczepanowice dyrektor, nauczyciele okazjonalnie 

Współpraca z Publiczną Szkołą - spotkania integracyjne w szkole:   
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Podstawowa nr 28 im. Św. 

Wojciecha w Opolu 

- gry i zabawy na ssali gimnastycznej, boisku szkolnym; 

- zapoznanie z biblioteką szkolną – wspólne czytanie 

książek; 

- zapraszanie uczniów z klasy pierwszej na 

przedstawienia w wykonaniu przedszkolaków, wspólne 

imprezy okolicznościowe; 

- wspólne zabawy na placu zabaw; 

- uczestnictwo przedszkolaków w imprezach 

organizowanych przez społeczność szkolną; 

- zaproszenie nauczycielki klasy pierwszej na rade 

pedagogiczną nauczycieli przedszkola oraz na spotkanie 

z rodzicami przyszłych pierwszoklasistów; 

- udział sześciolatków w zajęciach szkolnych (wspólna 

lekcja 6- latków i uczniów klasy 1, zapoznanie z  pracą 

na lekcji, przygotowanie przedszkolaków do 

przekroczenia progu – wymiana nauczycieli nauczyciel 

edukacji wczesnoszkolnej prowadzi zajęcia w 

przedszkolu, a nauczyciel wychowania przedszkolnego 

w tym czasie opiekuje się uczniami); 

- zorganizowanie wyjścia do szkoły pod ogólnym 

hasłem „Pierwsze spotkanie z moją szkołą”; 

- udział dzieci, uczniów i rodziców w organizowanych 

na terenie zespołu imprezach (ogólnoszkolne jasełka, 

festyn rodzinny, zabawa karnawałowa organizowana 

przez Radę Rodziców); 

- udział przedszkolaków w uroczystościach z 

kalendarza UNESCO – podjęcia współpracy ze szkołą 

mające na celu kandydowanie przedszkola do Sieci 

Szkół Stowarzyszonych UNESCO; 

- bajoterapia – zajęcia prowadzone we współpracy z 

pedagogiem – psychologiem szkolnym. 

 

cały rok szkolny Dyrektor Zespołu 

Rada Pedagogiczna 

Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego Nr 1 

w Opolu; 

Rada Rodziców 

Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego Nr 1 

w Opolu 
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Rozpoczęcie współpracy z 

Polskim Komitetem do spraw 

UNESCO 

1. Uczestnictwo wspólnie z PSP 28 w Światowym Dniu 

Praw Dziecka 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 listopada - Samorząd 

uczniowski PSP 28, 

opiekun samorządu p. 

K. Warzecha, 

- nauczyciele 

przedszkolni 

 

1.Realizacja zagadnień związanych z dziedzictwem 

kulturowym – uczestniczenia w projekcie „Mały 

Opolanin” 

 

 

2. Realizacja działań związanych  z dziedzictwem 

kulturowym – pielęgnowanie tradycji związanych ze 

świętami Bożego Narodzenia – wyjazd na warsztaty 

świąteczne do gospodarstwa agroturystycznego Gripol 

 

 

3. Realizacja działań związanych z dziedzictwem 

kulturowym – organizacja „Jasełek” 

 

4.Realizacja działań związanych z dziedzictwem 

kulturowym – odwiedziny w Szczepanowickim 

Betlejem 

 

 

według harmonogramu 

spotkań 

 

 

 

 

10.12.2019 

 

 

 

 

grudzień 2019/styczeń 

2020  

 

grudzień 2019/styczeń 

2020 

Współpraca z MDK 

w Opolu 

K. Woszek 

M. Guzińska 

 

Kierownik wycieczki 

M.Guzińska, 

nauczyciele 

przedszkolni 

 

 

nauczyciele 

przedszkolni 

 

nauczyciele 

przedszkolni 

1.Dziełania na rzecz zrównoważonego rozwoju i 

ochrony środowiska – realizacja projektów „Czysta 

powietrze”, „Sprzątanie świata”, „Śmieci mniej – Ziemi 

cały rok szkolny 

2019/2020 

M. Fister – Pasek 

Nauczyciele 

przesdszkolni 
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lżej”. 

 

Organizacja i zarządzanie przedszkolem 

Cel Zadanie Osoba/ osoby 

odpowiedzialne 

Termin realizacji 

Doskonalenie systemu pracy 

zespołowej w przedszkolu 

Przydział zadań nauczycielom. 

 

dyrektor 30. 08.2019 

Opracowanie planów i terminów realizacji zadań. 

 

 

 

 

nauczyciele zgodnie z 

terminarzem 

Doskonalenie przestrzeni 

edukacyjnej i warunków do 

statutowej działalności 

przedszkola 

Przegląd budynku, urządzeń i terenu przedszkolnego 

pod względem technicznym, w tym bezpieczeństwa. 

 

dyrektor do 1.09.2019 

Doposażanie przedszkola w pomoce do zajęć.  

 

 

dyrektor cały rok szkolny – 

według potrzeb 

Doposażanie biblioteczek w salach grup. 

 

 

dyrektor cały rok szkolny – 

według potrzeb 

Planowany remont: malowanie Sali „Słoneczek”, 

wymiana lamp sufitowych. 

 

dyrektor sierpień 2020 

Aktualizacja zmian w regulaminach wewnętrznych. dyrektor cały rok szkolny 
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ORGANIZACJA WYDARZEŃ PRZEDSZKOLNYCH, TRADYCJE 

L.p. Data Wydarzenie/uroczystość Forma realizacji Osoby odpowiedzialne 

1. 2.09.2019 Uroczyste rozpoczęcie nowego roku 

szkolnego 2019/2020 

Spotkanie w salach  z 

nauczycielami 

nauczyciele 

2. wrzesień 2019 Dzień Pieczonego Ziemniaka Spacer - wizyta w gospodarstwie 

rolnym 

M. Fister – Pasek 

I. Mikłuszka 

M. Guzińska 

K. Woszek 

3. wrzesień 2019 Alpaki Spotkanie K. Woszek 

3. wrzesień 2019 Akcja „Sprzątanie Świata” Całoroczna zbiórka surowców 

wtórnych 

nauczyciele 

4. październik 2019 Dzień Pomarańczowy Zajęcia kulinarne – wykonywanie 

soków, szaszłyków, sałatek 

nauczyciele 

5. październik 2019 Dzień Poczty Polskiej Spacer grupy 5 i 6 – latków na 

pocztę 

K. Woszek 

M. Guzińska 

6. październik 2019 Warsztaty w Centrum Nauk Przyrodniczych Wyjście grupy 5, 6 - letniej M. Guzińska 

K. Woszek 

7. listopad 2019 11 listopada – obchody 101 rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości 

Patriotyczny poranek I. Mikłuszka 

K. Woszek 

8. listopad 2019 Pasowanie na przedszkolaka Uroczystość przedszkolan I.Mikłuszka 

T.Ryczek 

 

9. listopad 2019 Akcja charytatywna na rzecz schroniska dla 

zwierząt 

Zbiórka karmy i innych akcesoriów 

potrzebnych dla zwierząt. 

nauczyciele 

10. listopad 2019 Andrzejki 

 

 

 

 

 

Andrzejkowe spotkanie z 

iluzjonistą. 

K. Woszek 

(nawiązanie 

współpracy z 

wychowawczynią 

klasy 1) 

11. listopad 2019  Dzień Pluszowego Misia  nauczyciele 
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12. listopad 2019 Udział w obchodach Świtowego Dnia Praw 

Dziecka we współpracy z PSP 28 – 

Kalendarz imprez UNESCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia o Prawach Dziecka 

prowadzone przez przedstawicielkę 

Samorządu  Uczniowskiego, 

- zajęcia plastyczne – malowanie na 

tęczowo papierowych dłoni, 

- osłuchanie z piosenką o prawach 

dziecka, 

- udział w dwóch niebieskich 

dniach – wspólnie z uczniami 

budowanie niebieskiego serca 

poświęconego wszystkim dzieciom 

na świecie, szczególnie tym 

najbiedniejszym. 

nauczyciele 

opiekun Samorządu 

Uczniowskiego p. K. 

Warzecha – 

koordynator akcji, 

młodzież szkolna 

13. grudzień 2019 Odwiedziny Mikołaja 

 

 

uroczystość w Zespole M. Fister – Pasek 

ksiądz wikary 

14. grudzień 

2019 

Zajęcia świąteczne w gospodarstwie 

agroturystycznym Gripol 

Wycieczka całodniowa – warsztaty 

świąteczne WSDZ 

M. Guzińska -

kierownik wycieczki 

nauczyciele 

 

15. grudzień 2019 Wycieczka całodniowa grupy 5, 6 – letniej 

do kopalni odkrywkowej w folwarku 

Wycieczka związana ze Świętem 

Górnika oraz WSDZ 

K. Woszek – 

kierownik wycieczki 

nauczyciele 

16. grudzień 

2019 

Jasełka w przedszkolu Przedstawienie dla rodziców i 

przyjaciół przedszkolaków 

Każda grupa 

indywidualnie 

17. grudzień  

2019/styczeń2020 

Odwiedziny w Szczepanowickim Betlejem Spacer do żywej szopki grupy 5, 6 - 

latków 

nauczyciele 

18. styczeń 2020 Bal karnawałowy Zabawa taneczna dla 

przedszkolaków 

nauczyciele 
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19. styczeń 2020 Dzień Babci i Dziadka Uroczystość dla babć i dziadków. Każda grupa 

indywidualnie 

20. marzec 2020 Dzień Otwarty Szkoły nr 28 w Opolu Prezentacja oferty szkoły, zajęcia 

otwarte dla przyszłych uczniów 

prowadzone przez nauczycieli. 

nauczyciele z PSP 

28 w Opolu 

21. marzec 2020 Powitanie wiosny Udział w święcie zorganizowanym 

w szkole 

Wychowawca kl.2 p. 

M. Buczarska oraz 

nauczyciele szkolni  

i przedszkolni 

22. kwiecień 2020 Zajączek Poranek – szukamy zajączka nauczyciele 

 

23. czerwiec 2020 Dzień Dziecka Impreza w ogrodzie przedszkolnym nauczyciele 

rodzice 

24. czerwiec 2020 Festyn Rodzinny w Zespole Festyn  Rada Rodziców 

Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego, 

nauczyciele 

25. 22 czerwiec 2020 Pożegnanie 6 – latków z przedszkolem, 

zakończenie roku szkolnego dla 

przedszkolaków 

Uroczystość przedszkolna  

M. Guzińska 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

ZADANIA DODATKOWE DLA NAUCZYCIELI 
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Zadanie Odpowiedzialne osoby Termin realizacji 

Praca w zespole ds. pomocy psychologiczno 

– pedagogicznej. Tworzenie, aktualizacja 

IPET. Podsumowanie IPET. 

Koordynatorzy i nauczyciele współpracujący do 30 września 2019 

maj/czerwiec 2020 

Zbieranie, aktualizowanie i przekazywanie 

informacji na stronę internetową 

K. Woszek, M. Fister - Pasek cały rok szkolny 

Wykonywanie zdjęć  z przedszkolnych 

imprez, wyjść, wyjazdów, itd. 

nauczyciele cały rok szkolny 

Praca w zespole ds. ewaluacji wewnętrznej 

„Kształtowane są postawy i respektowane są 

normy społeczne” 

Koordynator M. Guzińska 

wszyscy nauczyciele  

według harmonogramu 

Protokołowanie rad pedagogicznych M. Guzińska według harmonogramu 

Podjęcie działań zmierzających do wpisania 

PP 36 w Opolu na listę Sieci Szkół 

Stowarzyszonych UNESCO 

Koordynator Małgorzata Fister – Pasek 

wszyscy nauczyciele 

cały rok szkolny 

Układanie harmonogramu pracy przedszkola  Małgorzata Fister - Pasek sierpień 2019 

Układanie zastępstw Małgorzata Fister - Pasek cały rok szkolny 2019/2020 

Ewaluacja WSDZ Katarzyna Woszek, Teresa Ryczek, Iwona 

Mikłuszka 

na koniec roku szkolnego 2019/2020 

Ewaluacja programu wychowawczo - 

profilaktycznego 

Teresa Ryczek 

Wszyscy nauczyciele 

na koniec roku szkolnego 2019/2020 

 


