ROCZNY PLAN PRACY
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
W TRZEBIECHOWIE
na rok szkolny 2017/2018

1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok 2017/18.
2. Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora przedszkola w poprzednim roku szkolnym.
3. Koncepcja pracy przedszkola.
4. Wnioski z badań zewnętrznych (bieżący plan – wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora
Oświaty w roku szkolnym 2017/2018).

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dn.14.12.2016r.
2. Prawo Oświatowe poz. 59,
3. Ustawa o Systemie Oświaty z dn. 7.09.1999r.,
4. ustawa z dn. 26.01.1982r., Karta Nauczyciela

I.

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z KIERUNKÓW REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
1.

Metody pracy z nową podstawą programową – szkolenie.

A. Pawlik
E. Kotara
K.Śliwińska

cały rok

2.

Rozwijanie umiejętności plastycznych.

Wszystkie grupy

cały rok

3.

Organizowanie gier i zabaw ruchowych.

Wszystkie grupy

cały rok

4.

Opracowanie kart do monitorowania.

z-ca dyrektora

wrzecień

5.

Monitorowanie realizacji podstawy programowej.

z-ca dyrektora

Na bieżąco

2. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiednie korzystanie z mediów społecznych.
1.

Organizowanie bezpiecznych zabaw z wykorzystaniem urządzeń
multimedialnych.

A.Pawlik

Luty - czerwiec 2018

2.

Szkolenie dla nauczycieli -Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.

pedagog

grudzień 2017

3.

Pogadanki o bezpieczeństwie w mediach społecznych.

Wszystkie grupy

Cały rok

Wszystkie grupy

Cały rok

3. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
1.
2.
3.

Kształtowanie świadomości do akceptacji siebie i innych oraz
przestrzegania tolerancji
Zorganizowanie spotkania z rodzicami- Rozwój emocjonalnospołeczny dziecka w wieku przedszkolnym.
Diagnozowanie potrzeb rozwojowych i możliwości
psychofizycznych dziecka.

psycholog
A. Pawlik
E. Kotara
K.Śliwińska

Listopad 2017
Cały rok

II.

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA

Cel strategiczny 1, cel szczegółowy 1: Wprowadzenie nowatorskich sposobów realizacji oferty edukacyjnej wzmacniających u dzieci
nieskrępowaną radość poznawania i doświadczania.
Informować rodziców o działaniach podejmowanych przez
- strona internetowa,
1.
Wszystkie grupy
cały rok
nauczyciela.
- kąciki dla rodziców
Wprowadzać nowatorskie metody pracy: zabawy rozwijające
2.
Wszystkie grupy
cały rok
empatię,drama, bajkoterapia, zabawy i ćwiczenia integracyjne.
Sierpień 2017,
3. Organizować „Dni Otwarte” dla dzieci.
Wszystkie grupy
czerwiec 2018
Organizować wycieczki przyrodnicze, przeprowadzać proste
Wszystkie grupy
4.
Cały rok
doświadczenia.
Cel strategiczny 2, cel szczegółowy 1: Tworzenie przestrzeni współpracy przedszkola z rodzicami i środowiskiem w zakresie wychowania
dzieci w kierunku uniwersalnych wartości.
1.

Systematyczne włączanie rodziców do przygotowywania i
uczestniczenia w przedstawieniach teatralnych dzieci
przedszkolnych

2.

Włączanie rodziców i dzieci do uczestniczenia w warsztatach
bożonarodzeniowych.

A. Pawlik
E. Kotara
K.Śliwińska
A. Pawlik
E. Kotara
K.Śliwińska

Cały rok

Grudzień 2017

Październik 2017
Wprowadzenie cyklu „Kąciki tematyczne” jako motywu
styczeń 2018
3.
nauczycielki grup
przewodniego w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
marzec 2018
czerwiec 2018
Cel strategiczny 2, cel szczegółowy 2: Urozmaicenie działań placówki powodujących wzrost liczby zwolenników prowadzenia zdrowego stylu
życia wśród społeczności przedszkolnej.
Wszystkie grupy
1. Kontynuowanie programu „Czyste powietrze wokół nas”.
cały rok
2.

Udział w programie "Cambridge Penfriend".

3.

Udział w programie „Dzieciństwo bez próchnicy”.

Wszystkie grupy
Wszystkie grupy

cały rok
Cały rok

4.

Udział w programie "Kubusiowi przyjaciele natury ”

5.

Spotkanie z policjantem „Wiem i jestem bezpieczny”.
III.

1.
2.
3.
4.
5.

z-ca dyrektora

cały rok
październik 2017

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z WNIOSKÓW Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA

Kontynuować nowatorskie metody pracy, podnoszące jakość
edukacji w przedszkolu.
Zwiększyć ilość zajęć otwartych dla rodziców i zachęcić ich do
udziału w nich.
Wygospodarować na gazetkach grupowych oraz stronie
internetowej miejsce, gdzie będą umieszczone informacje
dotyczące współpracy przedszkola ze środowiskiem lokalnym.
Przekazywać informacje z udziału w doskonaleniu podczas
zebrań rady pedagogicznej.
Zorganizować spotkanie rodziców z logopedą i nauczycielem
języka angielskiego.

6.

Organizować warsztaty dla rodziców.

7.

Organizować konkursy dla społeczności przedszkolnej.

8.

Zorganizować przegląd międzyprzedszkolnych teatrzyków.

9.

Zorganizować Przegląd Piosenki i Tańca Przedszkolnego.

10.

Zorganizować coroczne święto rodziny
IV.

1.

Wszystkie grupy

Nauczycielki grup

Cały rok

z-ca dyrektora,
nauczycielki grup

kwiecień - maj 2018

nauczycielki grup

cały rok

z-ca dyrektora,
nauczycielki grup
z-ca dyrektora,
nauczycielki grup
z-ca dyrektora,
E. Kotara

październik 2017

nauczycielki grup

cały rok

z-ca dyrektora,
A. Pawlik
z-ca dyrektora,
K.Śliwińska
z-ca dyrektora,
E. Kotara

cały rok

2 razy w roku

luty 2018
maj 2018
czerwiec 2018

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z BADAŃ ZEWNĘTRZNYCH, W TYM EWALUACJI ZEWNĘTRZNYCH

Monitorowanie i analiza osiągnięć dzieci zgodnie z nową
podstawą programową..

A.Pawlik

luty – maj 2018

V.

1.

2.

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLA

tematykę posiedzeń Rady Pedagogicznej

14 wrzesień 2017

plan nadzoru pedagogicznego

14 wrzesień 2017

ramowy rozkład dnia

4 wrzesień 2017

kalendarz roku szkolnego

wrzesień 2017

Opracować plan finansowy przedszkola

dyrektor

październik 2017

sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

luty 2018
sierpień 2018

arkusz organizacji przedszkola na nowy rok szkolny

kwiecień 2018

zestaw programów wychowania przedszkolnego

do końca sierpnia 2018

plan rozwoju przedszkola na nowy rok szkolny

sierpień 2018

Opracować szczegółowe rozkłady dnia

nauczyciele

wrzesień 2017

plany współpracy z rodzicami i środowiskiem

wrzesień 2017

miesięczne projekty edukacyjne

cały rok

sprawozdania z pracy dydaktyczno-wychowawczej
wyniki diagnozy pedagogicznej 2,5-3-4 latków
wyniki badania dojrzałości szkolnej 6 latków

luty 2018,
czerwiec 2018
Listopad 2017,
luty, czerwiec 2018
listopad 2017,
kwiecień 2018

n-le/koordynatorzy
specjaliści

wrzesień 2017
styczeń 2018
czerwiec 2018

plan pracy zespołu zawierający: cel i przedmiot
badań, harmonogram oraz narzędzia i sprawozdanie
końcowe
Przeprowadzić procedury zatwierdzenia wybranych dokumentów
spośród ww. wymienionych.
Przeprowadzić procedurę zatwierdzenia zestawu programów
wychowania przedszkolnego na nowy rok szkolny.
Ogłosić zestaw programów wychowania przedszkolnego na nowy
rok szkolny.

przewodniczący
stałych zespołów
nauczycieli

wrzesień 2017
maj 2018

dyrektor

wrzesień 2017

dyrektor

do 31.08.2018

dyrektor

do 31.08.2018

6.

Realizować zaplanowane działania.

wg planów pracy

cały rok

7.

Realizować nadzór pedagogiczny.

dyrektor

wg planu nadzoru

8.

Przedstawić Radzie Pedagogicznej informacje o działalności
przedszkola oraz wnioski z nadzoru pedagogicznego.

dyrektor

luty 2018
sierpień 2018

indywidualne programy edukacyjne dla dzieci oraz
uzyskane efekty

3.
4.
5.

VI.

EWALUACJA PLANU ROZWOJU

Analizowanie i ocenianie stopnia realizacji planu pracy poprzez:
- monitoring realizacji zadań bieżących,
- analizowanie jakości i ocenianie stopnia realizacji planu,
- przygotowanie wniosków do pracy na kolejny rok szkolny.

cały rok
dyrektor

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 14 września 2017 r.

luty, czerwiec 2018

