ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 113
„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA”
NA ROK SZKOLNY 2017/2018
WROCŁAW UL. LOTNICZA 22

Opracowany w oparciu o:
1. Wnioski wynikające z analizy pracy dydaktyczno – wychowawczej przedszkola
w roku szkolnym 2016/2017.
2. Wnioski wynikające z prowadzonego przez Kuratorium Oświaty nadzoru
pedagogicznego nad placówkami wychowania przedszkolnego
w roku szkolnym 2016/2017.
3. Program wychowania przedszkolnego.

Roczny Plan Pracy zatwierdzony
na Radzie Pedagogicznej
w dniu 31.08.2017
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ZADANIE I : WROCŁAW MOJE MIASTO
Cele:

 poznawanie naszego miasta,
 kształtowanie postaw patriotycznych,
 wzbogacenie wiedzy o ciekawych miejscach oraz rozwijanie zainteresowania historią miasta i
współczesnym Wrocławiem.
L.p.
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sposoby realizacji

Termin
realizacji
Cały rok
szkolny

Zajęcia biblioteczne pod hasłem : „Wrocław moje
miasto” (legendy, zabytki Wrocławia), poznanie
biblioteki i pracy bibliotekarza.
Wycieczki po Wrocławiu – zabytki miasta, współczesny Cały rok
Wrocław, mosty, parki, szlakiem wrocławskich krasnali, szkolny
organizowane przez nauczycieli i przewodnika dla
chętnych dzieci i ich rodziców.
Przegląd Piosenki o Wrocławiu z udziałem dzieci z kl. I XI 2017
S.P 118.
Prezentacja prac plastycznych dzieci dotyczących
Wrocławia
I 2018
Wewnątrz przedszkolny QUIZ wiedzy o Wrocławiu
Między przedszkolny Przegląd wiersza „Wrocław moje
miasto”.
Konkurs fotograficzny dla dzieci i rodziców : „Ciekawe
miejsca we Wrocławiu”
Wycieczka na Wierzę matematyczną przy
Uniwersytecie Wrocławskim
Wizyta w Domu Seniora Wrocław - Pilczyce z okazji
Dnia Babci i Dziadka z przedstawieniem Jasełkowym
Wrocławski Rynek – konkurs plastyczny na pracę w
formie przestrzennej dzieci i rodziców

IV 2018

Osoby
odpowiedzialne
Wszyscy nauczyciele

Pani Sylwia,
Pani Karolina

Pani Teresa,
Pani Karolina

Pani Teresa,
Pani Karolina

X 2017

Pani Teresa,
Pani Karolina
Pani Karolina

III/IV 2018

Pani Teresa

I 2018

Pani Teresa,
Pani Karolina
Pani Sylwia,
Pani Monika

IV 2018
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ZADANIE II: BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK
Cele:

 kształtowanie u dzieci nawyków bezpiecznej zabawy w domu, przedszkolu i placu zabaw,
 zapoznanie dzieci w procesie dydaktyczno – wychowawczym z sytuacjami zagrażającymi ich życiu i
zdrowiu oraz sposobami przeciwdziałania tym zagrożeniom – profilaktyka przeciwpożarowa,
pierwsza pomoc przedmedyczna,
 kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie i bezpieczeństwo

L.p.
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

Sposoby realizacji

Termin
realizacji

Osoby
odpowiedzialne

Bezpieczny Przedszkolak –wdrażanie dzieci do
przestrzegania zasad bezpiecznego poruszania się po
przedszkolu i jego okolicy, bezpiecznej zabawy w
ogrodzie przedszkolnym, szanowania zieleni,
bezpiecznego korzystania z urządzeń jordanowskich,
bezpiecznego i kulturalnego zachowania w środkach
transportu i miejscach publicznych (wyjścia, wycieczki,
spacery). Wdrażanie dzieci do przestrzegania wcześniej
ustalonych norm i zasad ustalonych w grupie – Kodeks
Przedszkolaka.
Bezpieczna droga do Przedszkola - wycieczki na
skrzyżowania, nauka prawidłowego przejścia przez
jezdnię, poznanie wybranych znaków drogowych,
uświadomienie zagrożeń wynikających z
nieprzestrzegania podstawowych zasad ruchu
drogowego, wyrabianie umiejętności chodzenia w
parach, zwartą grupą.
Wycieczka na Komisariat Policji, poznanie pracy
policjanta.
Prelekcja n.t. : „Bezpieczny Przedszkolak w drodze do
Przedszkola” przedstawiona przez Policjantów z
Komisariatu Policji
Wewnątrz przedszkolny Przegląd Piosenki i wiersza
„Bezpieczeństwo na drodze” połączony z zabawami
integracyjnymi na w/w temat
Pies, przyjaciel i przewodnik - spotkanie z treserem

Cały rok
szkolny

Wszyscy
nauczyciele

cały rok szkolny

Wszyscy
nauczyciele

III 2018

Pani Mariola,
Pani Danusia
Pani Mariola,
Pani Danusia

II 2018

Pani Asia
Pani Sylwia,
Pani Monika
Pani Mariola

Znaczek odblaskowy – konkurs na najciekawszy projekt
– praca dzieci i rodziców
Zajęcia integracyjne „Kolorowe znaki” połączone z
warsztatami plastycznymi n.t. „Znaki drogowe”

III 2018

Pani Mariola

X 2017

Pani Monika,
Pani Sylwia,
Pani Asia

X 2017

III 2018

3

ZADANIE III: EKO PRZEDSZKOLAKI DBAJĄ O SWOJE ŚRODOWISKO.
CELE:






Kształtowanie emocjonalnego stosunku do określonych zjawisk przyrodniczych i czynów człowieka,
Poznawanie sposobów ochrony środowiska,
Rozumienie zależności działalności człowieka na środowisko naturalne,
Poznawanie zjawisk zachodzących w przyrodzie przez badanie, eksperymentowanie, przeżywanie,
poszukiwanie,
 Kształtowanie nawyku dbania o własne i zdrowie innych.
L.P.

Sposoby realizacji

Termin realizacji

Osoby
odpowiedzialne
Wszyscy
nauczyciele

1. Systematyczne prowadzenie zajęć o tematyce
ekologicznej we wszystkich grupach wiekowych :
- co dają nam drzewa?
- jak dbać o czyste powietrze?
- woda źródłem życia
- warzywa i owoce dbają o nasze zdrowie

Cały rok

2. Wystawa prac plastycznych wykonanych z materiałów
przyrodniczych pt: „Dary natury” . Zabawy
matematyczne w poszczególnych grupach z
wykorzystaniem materiału przyrodniczego ((kasztany,
żołędzie, liście itp.)
3. Zabawy z wykorzystaniem: labiryntu, ścieżki
ekologiczno – edukacyjnej i naturalnego toru przeszkód
w ogrodzie przedszkolnym oraz tablic edukacyjnych

XI 2017

Pani Elwira

Cały rok

Wszyscy
nauczyciele

Cały rok

Wszyscy
nauczyciele

XI 2017

tablicach poszczególnych grup KODEKSU
ZDROWEGO STYLU ŻYCIA – forma : plakat
5. Wystawa prac plastycznych na temat : „Kolorowe dymy”

Wszyscy
nauczyciele

II 2018

Pani Elwira

6. Tydzień Ziemi

IV 2018

Pani Elwira,
Pani Magda

7. Zajęcia praktyczne w ogródku „Tęcza”: pilenie,
wyrywanie chwastów, grabienie, sianie…...

Jesień 2017
Wiosna 2018

Nauczyciele gr.
III, IV, VA, VB

XI 2017

Wszyscy
nauczyciele

4.

 Ułożenie i ekspozycja w holu przedszkola na

8. Dzień czystego powietrza :
- doświadczenia z powietrzem we wszystkich grupach
wiekowych
- konkurs plastyczny „Latawiec” – dzieci i rodzice
Systematyczny monitoring powietrza na stronie
internetowej Wrocławia

X 2017
XI/XII 2017
II/II 2018
1V/V 2018
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ZADANIE IV: SPORT TO ZDROWIE
Cele:






rozbudzanie zainteresowania sportem
propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i ich rodziców,
zachęcanie do aktywności ruchowej,
uświadomienie dzieciom znaczenia aktywności ruchowej dla ich zdrowia i życia.

L.P.

Sposoby realizacji

1.

Systematyczne prowadzenie zajęć ruchowych w
poszczególnych grupach wiekowych : zestawy
ćwiczeń porannych, zestawy ćwiczeń gimnastycznych,
zabawy ruchowe, zabawy muzyczno – ruchowe,
zabawy i ćwiczenia ruchowe na świeżym powietrzuzachęcanie dzieci do aktywności ruchowej,
wprowadzanie elementów współzawodnictwa, zasad
sportowego zachowania „fair play”.
Zawody sportowe w ogrodzie przedszkolnym przy
współudziale i we współpracy z nauczycielem
gimnastyki korekcyjnej.
Wycieczka do wybranego obiektu , klubu sportowego
– zwiedzanie, nawiązanie współpracy z klubem
sportowym, zajęcia dla dzieci na temat wybranej
dyscypliny sportowej
Mini aerobik zabawy sportowe dla poszczególnych
grup wiekowych – zabawy i ćwiczenia ruchowe przy
muzyce, pokazy dla dzieci
Przegląd małych form sportowych MINI aerobik –
prezentacja poszczególnych grup (podział na grupy
wiekowe)
Między przedszkolny konkurs plastyczny na plakat w
formie coolage propagujący zdrowy styl życia

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Zawody sportowe na ogrodzie przedszkolnym przy
współpracy z nauczycielem gimnastyki korekcyjnej –
bieg na orientację
Między przedszkolne zawody w biegach na Stadionie
Pilczyckim

Termin
realizacji
Cały rok szkolny

Osoby
odpowiedzialne
Wszyscy nauczyciele

IX 2017

Pani Teresa,
Pani Karolina

V 2018

Pani Asia ,
Pani Monika

I/II 2018

Pani Sylwia
Pani Monika,
Pani Asia

IV /V 2018
III/IV 2018

VI 2018

X 2017

Pani Monika,
Pani Sylwia,
Pani Asia
Pani Teresa,
Pani Karolina
Pani Teresa,
Pani Karolina
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ZADANIE V : PRZEDSZKOLAK ZDROWO JE
Cele:

 nabywanie wiedzy i umiejętności dbania o własne zdrowie
 praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy – kształcenie umiejętności samodzielnego wykonywania
prostych posiłków

 propagowanie zdrowego stylu życia od wieku przedszkolnego – angażowanie rodziców do aktywnej
współpracy
L.P.

Sposoby realizacji

1.

Wiem co jem : wizyta dzieci w kuchni przedszkolnej –
poznanie pracy kucharek, pomieszczeń kuchennych i
różnych produktów spożywczych, z których
przygotowywane są posiłki
Systematyczne prowadzenie zajęć w poszczególnych
grupach na temat zdrowego żywienia : Piramida
zdrowia : zdrowie w witaminach
Festiwal dyni i marchewki - propagowanie zdrowego
stylu życia. Przeliczanie i porównywanie wielkości z
wykorzystaniem materiały konkretnego – dynia,
marchew.
Od ziarenka do bochenka – poznawanie procesu
powstawania chleba w kuchni przedszkola –
przygotowanie mąki i ziaren – wypiek chleba przy
udziale Pani kucharki oraz jego degustacja.
Przygotowanie i wypiek w kuchni przedszkolnej
ciasteczek owsianych - degustacja
Dzień jajka – poznawanie pochodzenia jajek, ich
wartości odżywczych, rozszyfrowanie liczb na jajku.
Przygotowywanie potraw z jajka w poszczególnych
grupach - degustacja
Co tam u pszczółki słychać – zaproszenie pszczelarza,
wyjaśnienie pochodzenia miodu, sposobu produkcji i
jego rodzajów. Degustacja.
Wycieczki do sklepów ze zdrową żywnością w okolicy
Przedszkola (Astra) , zakupienie wybranych
produktów i ich wykorzystanie w grupach
Naturalne przyprawy ziołowe : sadzenie w doniczkach
, skrzynkach: mięty, oregano, szałwii…… kiełków.
Obserwacja wzrostu ziół, wykorzystanie ich w
codziennych posiłkach. Wysadzanie dojrzałych
sadzonek w ogródku Tęcza
Warsztaty kulinarne – samodzielne komponowanie
kanapek , sałatek ,surówek, itp.
Owocowo – warzywny bal zabawy , konkursy dla
wszystkich grup wiekowych. Przeliczanie ,
porównywanie wielkości, liczby elementów z
wykorzystaniem materiału konkretnego w postaci
warzyw i owoców.
Jarmark zdrowej żywności dla rodziców i dziecidegustacja. Przygotowanie posiłków i wystawa

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

Termin
realizacji
Cały rok szkolny

Osoby
odpowiedzialne
Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Wszyscy nauczyciele

X/XI 2017

Pani Monika,
Pani Sylwia,
Pani Asia

Cały rok szkolny

Nauczyciele gr. III,
IV, V A, V B

III/IV 2018

Wszyscy nauczyciele

X – IX 2017

Pani Asia

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup –
III, IV , V A, VB

III/IV

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Wszyscy nauczyciele

IV 2018

Pani Asia,
Pani Sylwia,
Pani Monika

V 2018

Pani Asia
Pani Monika,
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12.

produktów zdrowej żywności - aktywna współpraca
rodziców
Przedszkolna książka kucharska wydana z
wykorzystaniem przepisów i ilustracji
przygotowanych przez dzieci i rodziców

Pani Sylwia
III/IV /V 2018

Wszyscy nauczyciele
Koordynator –
Joanna, Monika

Przedszkole Nr 113 „Akademia Przedszkolaka” w roku szk 2017/2018 kontynuuje projekty i akcje :
 „Cały Wrocław czyta dzieciom” - podnoszenie kompetencji czytelniczych i komunikacyjnych
dzieci: koordynator Pani Mariola gr. III
 „Szkoła w mieście” – kontynuacja koordynator: Pani Asia gr. IV
 „Aniołkowe granie” – pomoc na rzecz rodzin zastępczych, koordynator: Pani Teresa gr. V A
 „Zaczytani” - zbieranie książek dla dzieci ze szpitali , np. pacjentów Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego: koordynator Pani Sylwia gr. I
 „Góra grosza”- pomoc i wsparcie dla dzieci z domów dziecka: koordynator Pani Sylwia gr. I
 „Pola nadziei”kontynuacja akcji charytatywnej, koordynator:Pani Magda gr. V B
 „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową- kontynuacja, koordynator: Pani Magda Pani
Elwira gr. V B
Współpraca z instytucjami:

 Szkoła Podstawowa Nr 118 – udział w konkursach, przeglądach, śledzenie losów absolwentów;
 Biblioteka Ikar, Biblioteka Miejska, Biblioteka na Osiedlu Kozanów – zajęcia biblioteczne;
 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 4 przy ul. Starogajowej
 Fundacja na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową – sprzedaż kartek i ozdób świątecznych z
przeznaczeniem na ww fundację;

 Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska – udział w akcji Pola nadziei;
 Policja zajęcia dla dzieci dotyczące bezpieczeństwa, pokaz umundurowania oraz wozów policyjnych







podczas Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka.
Straż Miejska -zajęcia dla dzieci dotyczące bezpieczeństwa, pokaz koni podczas Festynu Rodzinnego z
okazji Dnia Dziecka
Straż Pożarna – udział dzieci w treningach ewakuacji; pokaz wozów strażackich oraz sprzętu używanego
przez straż podczas Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka.
Udział w konkursach i przeglądach proponowanych przez Wrocławskie Przedszkola;
Wspólne Rady Pedagogiczne z Przedszkolem Nr 122 i 110.
Dom seniora- Wrocław - Pilczyce
Wrocławskie rodziny zastępcze - MOPS
Zajęcia opłacane z budżetu w roku szkolnym 2017/2018

Zajęcia

Prowadzący

Dni tygodnia

Gimnastyka korekcyjna

mgr Edyta Teisler

Poniedziałek, czwartek

Logopedia

mgr Izabela Małecka

Poniedziałek , czwartek

Religia

dr Katarzyna Wojtowicz

Poniedziałek, czwartek
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KALENDARZ IMPREZ - ROK SZKOLNY 2017/2018
L.P.
1.

IMPREZA
PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA – Gr. I

TERMIN
PAŹDZIERNIK/
LISTOPAD

2.

FESTIWAL DYNI I MARCHEWKI

PAŹDZIERNIK/LIS
TOPAD

3.

IMIENINY MARTINA – ZABAWY Z J. NIEMIECKIM

LISTOPAD

4.

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

LISTOPAD

5.

WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

GRUDZIEŃ

6.

ŚWIĄTECZNE KOLĘDOWANIE Z RODZICAMI W

GRUDZIEŃ

POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH
7.

WSPÓLNA WIGILIA Z UDZIAŁEM DZIECI, PERSONELU, RADY

GRUDZIEŃ

RODZICÓW I ZAPROSZONYCH GOŚCI
8.

RODZINNY BAL KARNAWAŁOWY

STYCZEŃ

9.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH

STYCZEŃ

10.

DNI OTWARTE W NASZYM PRZEDSZKOLU

KWIECIEŃ

PRZED REKRUTACJĄ DZIECI
11.

WYCIECZKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 118 GRUP V A I VB

MAJ

12.

TYDZIEŃ DLA ZIEMI

KWIECIEŃ

13.

TYDZIEŃ Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM

KWIECIEŃ / MAJ

14.

DZIEŃ MAMY I TATY, ŚWIĘTOWANY W POSZCZEGÓLNYCH

MAJ

GRUPACH
15.

UROCZYSTOŚĆ 40-LECIA PRZEDSZKOLA

MAJ

TYDZIEŃ DLA DZIECKA

CZERWIEC

PIKNIK RODZINNY

CZERWIEC

UROCZYSTE POŻEGNANIE 6 - LATKÓW

CZERWIEC

16.

17.

18.
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WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
L.P.
SPOTKANIA- FORMY REALIZACJI
1. Zebranie informacyjno - organizacyjne:
 Przedstawienie nauczycieli prowadzących grupę,
 zapoznanie ze statutem przedszkola, planem rocznym, koncepcją pracy
przedszkola, podstawą programową
 analiza umowy o świadczeniu usług-aneksy
 informacje o kierunkach pracy dydaktyczno- wychowawczej placówki,
metody, formy pracy z dziećmi, realizowane programy, projekty.

TERMIN
wrzesień 2017

2. Konsultacje z nauczycielami:
 wymiana informacji między rodzicami i nauczycielami
 poruszanie ważnych spraw bieżących
 przekazanie informacji o wstępnej, śródrocznej i końcowej obserwacji
 przekazanie informacji o gotowości do podjęcia nauki w szkole w
formie papierowej
 ujednolicenie oddziaływań wychowawczych w relacjach
nauczyciel - rodzic, przedszkole – dom

cały rok w
zależności od
potrzeb

3. Warsztaty dla rodziców w poszczególnych grupach wiekowych – wspólne
działania – zadania wykonywane z dziećmi

raz na półrocze

4. Zebranie Rady Rodziców i przedstawicieli trójek grupowych z dyrektorem
przedszkola.

wrzesień 2017

5. Zakup paczek mikołajkowych przez Radę Rodziców.

grudzień 2017

6. Udział Przedstawicieli Trójek Grupowych w tradycyjnej Wigilii z udziałem
zaproszonych gości, dzieci i personelu przedszkola.

grudzień 2017

7. Świąteczne kolędowanie w poszczególnych grupach wiekowych

grudzień 2017

8.

Rodzinny bal karnawałowy

styczeń 2018

9

Dzień Babci i Dziadka – uroczystość w poszczególnych grupach wiekowych

styczeń 2018

10.

Bożonarodzeniowa i wielkanocna wystawa prac dzieci połączona z
kiermaszem.

grudzień 2017
kwiecień 2018

11.

Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Mamy i Taty w poszczególnych grupach

maj 2018

12.

Piknik Rodzinny w ogrodzie przedszkolnym.

maj/czerwiec 2018
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Wykaz Rad Pedagogicznych w roku szkolnym 2017/2018:
L.p
1.
2.
3.

Rada Pedagogiczna
RADA PEDAGOGICZNA INAUGURUJĄCA ROK SZKOLNY
2017/2018
RADA PEDAGOGICZNA - PRZEDSTAWIENIE PLANU
NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK 2017/2018
RADA SZKOLENIOWA – NOWA PODSTAWA
PROGRAMOWA WYCHOWANIA W PRZEDSZKOLU
RADA SZKOLENIOWA – zmiany w udzielaniu Pomocy
Psychologiczno- Pedagogicznej

Termin
Sierpień 2017
Wrzesień 2017
Wrzesień/Październik
Październik/Listopad

3.

RADA PEDAGOGICZNA PODSUMOWUJĄCA
OBSERWACJĘ WSTĘPNĄ

Listopad 2017

4.

RADA PEDAGOGICZNA PODSUMOWUJĄCA PRACĘ
WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNĄ W I PÓŁROCZU
RADA SZKOLENIOWA – metoda D. Dziamskiej
RADA PEDAGOGICZNA PODSUMOWUJĄCA PRACĘ
WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNĄ W ROKU
SZKOLNYM 2017/2018

Luty 2018

5.

Luty/ Marzec 2018
Czerwiec 2018
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