Plan pracy
wychowawczo – opiekuńczo dydaktycznej
Przedszkola nr 7 w Suwałkach
na rok szkolny 2018/2019
GŁÓWNE ZAŁOŻENIE
• Promowanie zdrowego trybu życia , bezpieczeństwa i aktywności ruchowej oraz
zachowań proekologicznych.
• Tworzenie warunków do rozwijania twórczej aktywności dzieci w różnych
formach działalności: literackiej, teatralnej, plastycznej.
• Tworzenie warunków do rozwijania budzenie poczucia tożsamości narodowej i
patriotyzmu.
Cele ogólne:
•

podniesienie poziomu wiedzy dzieci przedszkolnych na temat podstawowych zasad
zdrowego, bezpiecznego trybu życia,

•

umożliwianie wychowankom rozwijanie ich potencjału fizycznego, psychicznego oraz
społecznego ,wzmacnianie własnego poczucia wartości

•

wyrabianie prawidłowych nawyków prozdrowotnych oraz propagowanie zdrowego,
bezpiecznego stylu życia.

•

kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu
pobudzanie inicjatywy, inwencji i aktywności własnej dzieci poprzez oddziaływanie
na wyobraźnię, fantazję i sferę uczuciowo- intelektualną,

•

rozwijanie swobodnego, twórczego wyrażania własnych przeżyć i myśli w twórczości
i aktywności własnej,

•

kształtowanie zaangażowanej postawy wobec otaczającego świata oraz uwrażliwianie
na jego piękno, wzbudzanie przeżyć estetycznych.

•

wzbogacenie przeżyć, wiedzy i zainteresowań dzieci dziedzictwem kulturowym
naszego kraju i regionu.

DZIAŁANIA:
1. Codzienne zabawy i zajęcia ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, spacery i wycieczki.
2. Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę przedszkola - np. policja, straż pożarna.
3. Prelekcje i spotkania z pielęgniarką, lekarzem, stomatologiem.
4. Udział w konkursach, spartakiadach i zawodach sportowych np. Wielka Olimpiada Małych
Sportowców
5. Realizacja ogólnopolskich akcji i programów profilaktycznych -np. Sprzątanie świata ,
Akademia Aquafresh.
6. Stosowanie różnorodnych metod i form pracy jako inspiracji do podejmowania działań
twórczych.
7. Tworzenie warunków do podejmowania działalności artystycznej w korelacji z innymi
obszarami edukacji, aranżacji sal przedszkolnych.
-kąciki plastyczne, teatralne, skrzynie skarbów, ekspozycje prac dzieci w salach i na terenie
całej placówki.
8. Bezpośrednie obcowanie ze sztuką:
- koncerty muzyczne, teatrzyki w przedszkolu, wyjścia do teatru, kina, wystawy i pokazy
sztuki ludowej,
9. Udział w akcjach organizowanych przez środowisko lokalne, akcjach o zasięgu
ogólnopolskim
10. Przygotowania dziecka do uczestnictwa w kulturze, do prawidłowego odbioru sztuki i
muzyki, tworzenie warunków do rozwijania budzenie poczucia tożsamości narodowej i
patriotyzmu.

Zadanie I. Promowanie zdrowego trybu życia, bezpieczeństwa i aktywności
ruchowej oraz zachowań proekologicznych.
Planowane działania:
Sposoby i środki realizacji

Koordynatorzy

Termin

1.Organizacja zajęć i zabaw
ruchowych na powietrzu , w
ogrodzie przedszkolnym

nauczycielki grup

cały rok

2. Akademia Aquafresh- realizacja
programu profilaktycznego
(kontynuacja)

B.Ołów

cały rok

3.Spotkania z policją, strażą
miejską, ratownictwem
medycznym, stomatologiem, strażą
pożarną
4. Zajęcia dotyczące
bezpieczeństwa:
-alarmowe, podstawowe zasady
bezpieczeństwa w ruchu
drogowym,
5. Udział dzieci w zawodach
sportowych:
-Wielka Olimpiada Małych
Sportowców
-Mistrzostwa Przedszkolaków w
piłce nożnej
-Unihokej
6.Współpraca z WPN w Krzywym
i nadleśnictwem Suwałki organizacja wycieczek, lekcji
przyrodniczych

B.Czyżyk

cały rok

7. Akcje środowiskowe (doraźnie)

nauczycielki 5-6latków cały rok

B.Czyżyk

V2019

E.Romanowska

VI 2019

Z. Nowalska

III 2019

Z.Nowalska

cały rok

nauczycielki 6-latków

IX 2018

-sprzątanie świata
-dokarmianie zwierząt i ptaków
zimą

XII- II 2019

8. Konkurs Plastycznokonstrukcyjny "Eko -zabawka "

B.Ołów
J. Cebelińska

X 2018

9. Rodzinny Konkurs
Fotograficzny
"Przyroda wokół nas "

A.Orłowska

cały rok

Uwagi

10.Organizacja Festynu
Ekologicznego

B.Zdancewicz,B.Ołów, VI 2019

11.Pozyskiwanie Środków
finansowych z MFOSiGW

Nauczycielki 6 latków

I 2019

nauczycielki grup

cały rok

1212. Tworzenie warunków
sprzyjających spontanicznej i
zorganizowanej aktywności
ruchowej: kąciki sportowe,
atrakcyjne rekwizyty, różnorodne
i innowacyjne metody i formy
pracy z dziećmi

J.Taraszkiewicz

Zadanie II
Przygotowanie dziecka do uczestnictwa w kulturze, do prawidłowego odbioru sztuki
i muzyki, stwarzanie warunków do rozwijania zainteresowań matematycznych,
muzycznych, plastycznych, teatralnych.
Planowane działania:
Sposoby i środki realizacji

Koordynatorzy

Termin

1. Dziecko widzem i aktorem :
cykliczne spotkania teatralne prowadzenie współpracy z
profesjonalnymi teatrami;

E. Romanowska

cały rok

2. Pasowanie na przedszkolaka prezentowanie umiejętności dzieci
podczas uroczystości przedszkolnych.

nauczycielki dzieci

XI – XII 2018

3.”Cztery pory roku”- wystawa prac
plastycznych dzieci - jesień, zima,
wiosna, lato
4.„Jasełka” – przedstawienie
przygotowane przez dzieci z grupy 5l.
5. Przegląd kolęd i pastorałek
w Przedszkolu 4 w Suwałkach

M. Górzyńska

cały rok

J. Cebelińska

XII 2018

M. Jakubowska

XII 2018

6.„Spotkanie z Panią Marią”

J. Taraszkiewicz,

III 2019

3- letnich

konkurs recytatorski poezji poetki

Z. Nowalska

7. Przegląd Piosenki Przedszkolnej
- eliminacje wewnętrzne przed
XVI Festiwalem Piosenki
Przedszkolnej.

AOrłowska

8. XVII Festiwal Piosenki
Przedszkolnej

B. Borkowska –
koordynator
B. Zdancewicz
Z. Nowalska
B. Czyżyk
Ż. Andruczyk

II poł. II 2019

A. Luty

III 2019

Uwagi

cały rok

9. Rozwijanie zainteresowań
muzycznych i tanecznych:
-uczestnictwo dzieci w koncertach
muzycznych organizowanych na
terenie przedszkola oraz w Państwowej
Szkole Muzycznej w Suwałkach
-prowadzenie zajęć nauki gry na bum
rurkach
-prowadzenie zajęć z zakresu tańca
nowoczesnego
-prowadzenie zajęć tanecznych

10. Budzenie wrażliwości plastycznej
dzieci w bezpośrednich kontaktach
z przyrodą i sztuką.
- plenery plastyczne – rozwijanie
zainteresowań pięknem krajobrazu
- oglądanie wystaw w galerii
- zwiedzanie muzeów
- udział dzieci w konkursach
plastycznych w przedszkolu i poza
nim.
11. Rozwijanie zainteresowań
matematycznych
- realizacja innowacji pedagogicznej
„Mały matematyk”
- kółko matematyczne
12. ”Z matematyką na ty”
wewnętrzny konkurs matematyczny

G. Górzyńska
Z. Nowalska
B. Ołów

A. Luty
J. Taraszkiewicz

nauczycielki 4, 5 i 6

cały rok

– latków

M. Górzyńska

E. Romanowska

cały rok

E. Romanowska

IV-V 2019

B. Czyżyk
J. Cebelińska

13. Udział dzieci w zajęciach
prowadzonych na terenie Biblioteki
Publicznej i Muzeum im. Marii
Konopnickiej

Nauczycielki 5-6

14. Zakup nowych pozycji
książkowych, multimedialnych, płyt,
kaset i instrumentów muzycznych.

nauczycielki grup

cały rok

latków

cały rok

Zadanie III
Edukacja regionalna i patriotyczna– dziedzictwo kulturowe Polski
i Suwalszczyzny
Sposoby i środki realizacji

Koordynatorzy

1.Rozwijanie poczucia własnej
tożsamości
- budzenie świadomości narodowej
nauczycielki 5 i 6 poprzez:
- zapoznanie dzieci z historią Suwałk latków
oraz legendami naszego regionu
- poznanie własnego miasta, miejsc
charakterystycznych, instytucji
lokalnych

Termin

cały rok

- poznawanie symboli Unii
Europejskiej, flagi, hymnu w różnych
sytuacjach edukacyjnych.

2.Organizowanie wycieczek
Z. Nowalska
- Muzeum im. M. Konopnickiej
Ż. Andruczyk
- Muzeum Okręgowe
- Ratusza – siedziba władz miasta
- Klub podróżnika (Park Konstytucji 3
Maja)
3.”Podróż do krainy suwalskiej
A. Orłowska
przyrody” konkurs fotograficzny
4.”Jestem Polakiem i kocham swój B. Borkowska
kraj” rodzinny konkurs
patriotyczny
5. „Święto Niepodległości” –
M. Jakubowska
upamiętnienie rocznicy uzyskania
E. Romanowska
przez naród Polski niepodległości

cały rok

6.„Suwalszczyzna w drodze do
Nauczycielki grup 6
niepodległości” –udział w zajęciach
latków
muzealnych- Muzeum Okręgowe
7.„Suwalszczyzna w drodze do
Nauczycielki grup 6
niepodległości” –udział w zajęciach
latków
muzealnych- Muzeum M.
Konopnickiej- obejrzenie filmu z
„kartek historii”
8. Wigierska sieja” przygotowanie E. Romanowska
spektaklu na Galę Teatrów
G. Górzyńska
Przedszkolnych
9.„Święto Flagi” -– przybliżenie
nauczycielki
dzieciom ważniejszych dat i świąt
wszystkich grup
patriotycznych
10. Tańce ludowe - poznawanie przez M. Jakubowska
dzieci polskich tańców ludowych –

XI 2018

IX 2018
XI 2018

XI. 2018

XI 2018

V 2019

V.2019

VI.2019

Uwagi

udział dzieci w przeglądzie tańców
ludowych w Przedszkolu nr 5 w
Suwałkach
11.Przegląd Pieśni Patriotycznych i A. Luty
Religijnych - udział dzieci w
przeglądzie organizowanym przez
Przedszkole nr 3 w Suwałkach

V.2019

Plan Współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym
w roku szkolnym 2018/2019
Zadania
Organizacja
spotkań z
rodzicami.

Formy realizacji

Termin realizacji Uwagi

- Spotkanie organizacyjne:
zapoznanie z podstawą
programową, procedurą
przyprowadzania i odbierania
dzieci, Statutem, rocznym planem
pracy.

wrzesień 2018

- Spotkania indywidualne – podczas
przyprowadzania i odbierania dzieci
z przedszkola- włączania rodziców
do kształtowania u dzieci
określonych w podstawie
programowej wiadomości i
umiejętności

w zależności od
potrzeb

- Zajęcia otwarte

wg harmonogramu
min. 2x w roku

- Udział członków rodzin w
uroczystościach przedszkolnych
- Informowanie o postępach dziecka na bieżąco
w nauce i zachowaniu
- Zebranie grupowe podsumowujące wg harmonogram
diagnozę rozwoju dziecka
X – IV 2018/2019
Pedagogizacja
rodziców.

- Przeprowadzenie na zebraniach
pogadanek o tematyce
wychowawczo – rozwojowej wg
potrzeb grup.

wg kalendarza
zebrań z rodzicami

- Zamieszczanie na tablicy
cały rok
informacyjnej ciekawych artykułów
z różnych dziedzin
- Ksero ciekawych artykułów dla
rodziców

wg potrzeb

- Rozdawanie ulotek
informacyjnych
Systematyczne
prowadzenie
tablic dla

- Prowadzenie kącika dla rodzicówaktualne gazetki na tematy
wychowawcze, prezentacja

cały rok

rodziców „Kącik nauczonych treści – wiersze,
rodzica”
piosenki, zapoznanie z tematami
kompleksowymi)
- Ekspozycja prac plastycznych i
wszelkich wytworów twórczości
dziecięcej

na bieżąco

- Wywieszanie informacji i
ogłoszeń o spotkaniach,
uroczystościach , akcjach i
imprezach organizowanych przez
przedszkole

na bieżąco

- Redagowanie przebiegu
ciekawych wydarzeń i ważnych
momentów z życia przedszkola w
formie zdjęć na tablicy i stronie
internetowej przedszkola

na bieżąco

- Relacjonowanie uroczystości i
spotkań organizowanych przez
nasze przedszkole w lokalnej
gazecie
Współudział
nauczyciela i
rodziców w
rozwiązywaniu
problemów
wychowawczych
dzieci

Angażowanie
rodziców w prace
na rzecz grupy,
przedszkola i
środowiska
lokalnego

- Informowanie rodziców o
możliwości korzystania z usług
poradni psychologicznopedagogicznej.

na bieżąco

w zależności od
potrzeb

- Wspólne rozwiązywanie
zaistniałych problemów
wychowawczych, porady ,
konsultacji, rozmowy indywidualne
- pomoc w organizowaniu
uroczystości i imprez
przedszkolnych
- aktywny udział w akcjach
charytatywnych np.: „Góra grosza”
- pomoc w naprawie sprzętu
przedszkolnego, drobnych
remontach
- pomoc w przygotowaniu
rekwizytów do inscenizacji
- pomoc w wykonaniu strojów

w ciągu roku
szkolnego
wg potrzeb

karnawałowych
- działalność w ramach Rady
Rodziców
- pozyskiwanie sponsorów
- pomoc w zorganizowaniu
Ekologicznego Festynu
Angażowanie
rodziców do
tworzenia,
realizowania i
modyfikowania
koncepcji pracy
przedszkola

- współudział w realizacji
podstawowych funkcji przedszkola

- Zbieranie informacji o realizacji
koncepcji pracy przedszkola
(ankietowanie, opiniowanie),
wspólne formułowanie wniosków i
ustalanie ewentualnych
modyfikacji.

Współpraca z
- czynny udział rodziców w
przedstawicielami doposażaniu i wzbogacaniu bazy
Rady Rodziców
materialnej przedszkola
- pomoc i aktywny udział w
organizacji wycieczek, uroczystości,
festynów.

czerwiec 2019

w terminach
realizacji ewaluacji
w zakresie, w którym
uczestniczą rodzice
jako respondenci

cały rok

Kalendarz imprez i uroczystości na rok szkolny 2018/2019:
Działania

Termin

WRZESIEŃ

Osoba odpowiedzialna

Sprzątanie Świata WPN

Nauczycielki 6-latków

Dzień Przedszkolaka

J. Taraszkiewicz

Wystawa prac plastycznych
„Cztery pory roku – Jesień”

M. Górzyńska

Zajęcia w Bibliotece Publicznej

Nauczycielki 6-latków

PAŹDZIERNIK

VIII Edycja Konkursu Plastyczno- J. Cebelińska, B. Ołów
Konstrukcyjnego „Eko zabawka”
LISTOPAD

Święto Niepodległości –

M. Jakubowska

Przedszkolna Akademia Dnia

E. Romanowska

Niepodległości

GRUDZIEŃ

Pasowanie na przedszkolaka

Nauczycielki 3-latków

Dzień Pluszowego Misia

Nauczycielki wszystkich
grup

Wizyta Mikołaja w przedszkolu

B. Zdancewicz

Akcja charytatywna „Góra

M. Górzyńska

Grosza”
Akcja charytatywna „I ty możesz
zostać Świętym Mikołajem”

B. Ołów

STYCZEŃ

Jasełka w przedszkolu

J. Cebelińska

Dzień Babci i Dziadka

Nauczycielki wszystkich
grup

Bal karnawałowy

B. Czyżyk
M.Górzyńska

LUTY

Przegląd wierszy M. Konopnickiej

Z. Nowalska
J.Taraszkiewicz

Akcja charytatywna „Dokarmiamy Grupy 5-6 latków
zwierzęta zimą”
MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

Przegląd Piosenki Przedszkolnej - Alina Orłowska
eliminacje wewnętrzne
Agnieszka Luty

XVIII Festiwal Piosenki
Przedszkolnej

B. Borkowska-koordynator
Z. Nowalska
Ż. Andruczyk
B. Zdancewicz

Eliminacje wewnętrzne do

E, Romanowska

konkursu matematycznego-

J. Cebelińska

5 -6 latki

B. Czyżyk

III Rozgrywki Unihokeja

Z. Nowalska

Wielka Olimpiada Małych
Sportowców

B. Czyżyk

Święto Rodziny

Nauczycielki wszystkich
grup

CZERWIEC

Gala Teatrów Przedszkolnych

E. Romanowska
M. Górzyńska

Wycieczka z okazji Dnia Dziecka

Z. Nowalska

Mistrzostwa Przedszkolaków w
piłce nożnej

E. Romanowska
M. Górzyńska

Przegląd Tańca Ludowego

M. Jakubowska

Festyn Ekologiczny

B. Ołów
J. Cebelińska
Ż. Andruczyk

