ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 113
„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA”
NA ROK SZKOLNY 2018/2019
WROCŁAW UL. LOTNICZA 22

Opracowany w oparciu o:
1. Wnioski wynikające z analizy pracy dydaktyczno – wychowawczej przedszkola
w roku szkolnym 2017/2018.
2. Wnioski wynikające z prowadzonego przez Kuratorium Oświaty nadzoru
pedagogicznego nad placówkami wychowania przedszkolnego
w roku szkolnym 2017/2018.
3. Program wychowania przedszkolnego.

Roczny Plan Pracy zatwierdzony
na Radzie Pedagogicznej
w dniu 31.08.2018
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ZADANIE I : PRZEDSZKOLAKI KOCHAJĄ SWÓJ KRAJ
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.
10.
11.

Sposoby realizacji
Zajęcia biblioteczne pod hasłem : „Wrocław moje
miasto” (legendy, zabytki Wrocławia), poznanie
biblioteki i pracy bibliotekarza.
Biblioteka Ikar
Wycieczki po Wrocławiu – zabytki miasta,
współczesny Wrocław, mosty, parki, szlakiem
wrocławskich krasnali, organizowane przez
nauczycieli.
Przegląd Piosenki Patriotycznej z udziałem dzieci z
kl. I S.P 118.
Prezentacja prac plastycznych dzieci dotyczących
Wrocławia
Wewnątrz przedszkolny QUIZ wiedzy o
Wrocławiu
Między przedszkolny Przegląd wiersza „Wrocław
moje miasto”.
Zajęcia o tematyce patriotycznej, rodzinnej i
europejskiej.
Wystawa prac o tematyce patriotycznej w holu
przedszkola
Wrocławski Rynek – konkurs plastyczny na pracę
w formie przestrzennej dzieci i rodziców
Przedszkolny konkurs recytatorski : „Kto ty jesteś?
Polak mały.”
II Między przedszkolny konkurs plastyczny
„Wrocław – miasto mostów”
II Ogólnopolski konkurs plastyczny
„Najpiękniejszy zabytek mojego miasta”

Termin
realizacji
Cały rok
szkolny

Osoby
odpowiedzialne
Wszyscy
nauczyciele

Cały rok
szkolny

Wszyscy
nauczyciele

XI 2018

Teresa, Karolina

I 2019

Teresa, Karolina

IV 2019

Teresa, Karolina

Cały rok
szkolny
XI 2018

Wszyscy
nauczyciele
Wszyscy
nauczyciele
Monika ,Danuta

IV 2019
XI 2019

Teresa , Karolina

II 2019

Karolina, Teresa

III 2019

Karolina, Teresa
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ZADANIE II: WIEM JAK BYĆ ODPOWIEDZIALNYM I BEZPIECZNYM
PRZEDSZKOLAKIEM.
Cele:
 kształtowanie u dzieci nawyków bezpiecznej zabawy w domu, przedszkolu i placu zabaw
 zapoznanie dzieci 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.

4.

5.

Sposoby realizacji
1.Bezpieczny Przedszkolak –wdrażanie dzieci do
przestrzegania zasad bezpiecznego poruszania się po
przedszkolu i jego okolicy, bezpiecznej zabawy w
ogrodzie przedszkolnym, szanowaniu 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.
2.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.
3.Prowadzenie zabaw ruchowych – przygotowujących
dzieci do roli pieszego, pasażerów, jazdy rowerem.
4.Przygotowanie inscenizacji o ruchu drogowym – dla
wszystkich dzieci
5.Jak bezpiecznie i kulturalnie uczestniczyć w ruchu
drogowym jako pieszy i pasażer środków
komunikacji miejskiej – pogadanka z
przedstawicielem Policji
6.Wewnątrz przedszkolny Przegląd Wiersza
„Bezpieczeństwo na drodze” połączony z zabawami
integracyjnymi.
7.Znaczek odblaskowy – konkurs na najciekawszy
projekt – praca dzieci i rodziców

Termin
realizacji

Osoby
odpowiedzialne

Cały rok
szkolny

Wszyscy
nauczyciele

cały rok
szkolny

Wszyscy
nauczyciele

cały rok
szkolny
V 2019

Wszyscy
nauczyciele
Mariola, Elwira

II 2019

Danka N-M

II 2019

X 2018

Mariola, Elwira ,
Danuta N-M
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ZADANIE III: Z EKOLOGIĄ NA CO DZIEŃ
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

Cały rok
1. Prowadzenie zajęć o tematyce ekologicznej we
wszystkich grupach wiekowych dotyczących różnych
ekosystemów : park, las, woda, powietrze

Osoby
odpowiedzialne
Wszyscy
nauczyciele

2. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych w otoczeniu
dziecka w różnych porach roku i we wszystkich
grupach wiekowych.
3. Zabawy z wykorzystaniem: labiryntu, ścieżki
ekologiczno – edukacyjnej i naturalnego toru
przeszkód w ogrodzie przedszkolnym.
4. Wystawa prac plastycznych dzieci pt: „Obrazki z
liści”.

Cały rok szkolny

Wszyscy
nauczyciele

cały rok szkolny

Wszyscy
nauczyciele

X- XI 2018

Elwira

5. Tydzień Ziemi : quiz podsumowujący zdobyta
wiedzę ekologiczną, prezentacja plakatu „Kolorowy
świat”, eksperymenty z woda prowadzone przez
nauczycieli w poszczególnych grupach, oglądanie
bajki o tematyce ekologicznej :”Jesteśmy
ogrodnikami”.
6. „W krainie wiatru” – zabawy ruchowo-przyrodnicze
w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem
materiałów naturalnych np. liście, dmuchawce itp.

IV 2019

Elwira, Magda

Jesień 2018
Wiosna 2019

Wszyscy
nauczyciele

4

ZADANIE IV: W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH
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.

 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.

2.

5.

6.

7.

8.

Termin
realizacji
Cały rok
szkolny

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 powietrzu- zachęcanie dzieci
do aktywności ruchowej, wprowadzanie
elementów współzawodnictwa, zasad sportowego
zachowania „fair play”.
Zawody sportowe w ogrodzie przedszkolnym przy IX- X 2018
współudziale i we współpracy z nauczycielem
gimnastyki korekcyjnej.
Między przedszkolny konkurs plastyczny na
plakat w formie collage propagujący zdrowy styl
życia
Zawody sportowe na ogrodzie przedszkolnym
przy współpracy z nauczycielem gimnastyki
korekcyjnej – bieg na orientację
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 : zdrowie w witaminach. Wspólne

Osoby
odpowiedzialne
Wszyscy
nauczyciele

Teresa, Karolina

III/IV 2018

Monika, Danusia D

VI 2018

Teresa, Karolina

Cały rok
szkolny

Wszyscy
nauczyciele

Cały rok
szkolny
IV-V 2019

Wszyscy
nauczyciele
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9.

10.

przygotowywanie zdrowych posiłków i ich
ekspozycja połączona z degustacją
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
Dzień jajka – poznawanie pochodzenia jajek oraz
ich wartości odżywczych, rozszyfrowanie liczb na
jajku. Przygotowywanie potraw z jajka na
poszczególnych grupach - degustacja

IV-V 2019

III/IV 2019

Wszyscy
nauczyciele

Wszyscy
nauczyciele

Przedszkole Nr 113 „Akademia Przedszkolaka” w roku szkolnym 2018/2019
kontynuuje projekty i akcje :
 „Cały Wrocław czyta dzieciom” koordynator – nauczyciel gr. IV Pani Mariola W.podnoszenie kompetencji czytelniczych i komunikacyjnych dzieci.
 „Szkoła w mieście” – kontynuacja koordynator - dyrektor mgr Dorota Bencal
 „Aniołkowe granie” – pomoc na rzecz wrocławskich rodzin zastępczych koordynator –
nauczyciel mgr Teresa M.
 „Zaczytani” koordynator - nauczyciel mgr Monika J-K – zbieranie książek dla dzieci ze
szpitali , np. pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego.
 „Nie bądź sknera, kup pampera”, „Pomidorowe dobro”, „Słodycze dla Hospicjum” akcje
charytatywne – kontynuacja, koordynator- nauczyciel mgr Magda P.
 Piękna nasza Polska cała
 Przedszkole młodych patriotów – VII edycja (konkurs).

Współpraca z instytucjami:
 Szkoła Podstawowa Nr 118 – udział w konkursach, przeglądach, śledzenie losów absolwentów;
 Biblioteka Ikar, Biblioteka Miejska, Biblioteka na Osiedlu Kozanów – zajęcia biblioteczne;
 Biblioteka Kozanów,
 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 4
 Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska – udział w akcjach charytatywnych
 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 oraz przejażdżkami na
nich 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
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Zajęcia dodatkowe opłacane z budżetu w roku szkolnym 2018/2019
Zajęcia

Prowadzący

Dni tygodnia

Gimnastyka korekcyjna

mgr P. Edyta

Logopedia

mgr P. Iza

poniedziałek,
czwartek
wtorek, środa

Religia

dr P. Katarzyna

wtorek, czwartek

KALENDARZ IMPREZ NA ROK SZKOLNY 2018/2019
L.P.

IMPREZA

TERMIN

1.

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA – Gr. I

PAŹDZIERNIK

2.

JESIENNE ZABAWY SPORTOWE

PAŹDZIERNIK/
LISTOPAD

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.

BIAŁY DZIEŃ

STYCZEŃ

10.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH

STYCZEŃ

11.

DNI OTWARTE W NASZYM PRZEDSZKOLU

MARZEC

PRZED REKRUTACJĄ DZIECI
12.

WIZYTA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 118 GRUPY V

KWIECIEŃ

13.

TYDZIEŃ DLA ZIEMI

KWIECIEŃ

14.

TYDZIEŃ Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM

KWIECIEŃ /
MAJ

15.

DZIEŃ MAMY I TATY, ŚWIĘTOWANY W POSZCZEGÓLNYCH

MAJ
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GRUPACH
16.

TYDZIEŃ DLA DZIECKA

CZERWIEC

17.

PIKNIK RODZINNY

CZERWIEC

18.

UROCZYSTE POŻEGNANIE 6 - LATKÓW

CZERWIEC

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
L.P.
SPOTKANIA- FORMY REALIZACJI
1. Zebranie informacyjno - organizacyjne:
 Przedstawienie nauczycieli prowadzących grupę,
 zapoznanie ze statutem przedszkola, planu rocznego, 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.
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
3. Zajęcia otwarte dla rodziców w poszczególnych grupach wiekowych –
ukazanie wiedzy i umiejętności dzieci

TERMIN
wrzesień 2018

cały rok w
zależności od
potrzeb

raz na półrocze

4. Zebranie Rady Rodziców i przedstawicieli trójek grupowych z
dyrektorem przedszkola
5. Zakup paczek mikołajkowych przez Radę Rodziców
6. Udział Rady Rodziców w tradycyjnej Wigilii z udziałem zaproszonych
gości, dzieci i personelu przedszkola
7. Świąteczne kolędowanie w poszczególnych grupach wiekowych

wrzesień 2018

8. Rodzinny bal karnawałowy
9 Dzień Babci i Dziadka w poszczególnych grupach wiekowych

styczeń 2019
styczeń 2019

10.
11.
12.

Bożonarodzeniowa i wielkanocna wystawa prac dzieci połączona z
kiermaszem
Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Mamy i Taty w poszczególnych
grupach
Piknik Rodzinny w ogrodzie przedszkolnym

grudzień 2019
grudzień 2019
grudzień 2018

grudzień 2018
kwiecień 2019
maj
2019
czerwiec 2019
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PRZYDZIAŁ DODATKOWYCH CZYNNOŚCI NAUCZYCIELI
NAUCZYCIEL

DODATKOWE CZYNNOŚCI / WARSZTATY

1.

mgr. Dorota Bencal

2.

mgr P. Karolina

Dyrektor Przedszkola, koordynator programu Szkoła w
mieście; program REUS – wpisywanie codziennego stanu
liczników wody i energii elektrycznej
Koordynator projektu Piękna nasza Polska cała.
„Przedszkole młodych patriotów”

3.

mgr P. Danuta

4.

mgr P. Elwira

L.P.

Prowadzenie zajęć z rewalidacji z dziećmi posiadającymi
orzeczenie o kształceniu specjalnym

Koordynator do spraw Rad Szkoleniowych

5.

mgr P. Magdalena

Pisanie protokołów rad pedagogicznych

6.

lic. P. Mariola

Koordynator projektu: „Cały Wrocław czyta dzieciom”
Koordynator zespołu do spraw udzielania pomocy
psychologiczno - pedagogicznej

7.

mgr P. Monika

Nauczyciel wyznaczony do pełnienia funkcji zastępcy
Dyrektora, prowadzenie kartoteki badań okresowych, doraźne
ustalanie zastępstw – plan pracy. Prowadzenie statystyki –
GUS, koordynator akcji „Zaczytani”

8.

mgr P. Teresa
Organizacja ogólnogrupowych imprez przedszkolnych.
Teatrzyki
RADY PEDAGOGICZNE

L.p

Rada Pedagogiczna

Termin

1.

RADA PEDAGOGICZNA INAUGURUJĄCA ROK
SZKOLNY 2018/2019

Sierpień 2018

2.

RADA PEDAGOGICZNA - PRZEDSTAWIENIE PLANU
NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK 2018/2019

Wrzesień 2018

3.

RADA SZKOLENIOWA „Prowadzenie dokumentacji w
przedszkolach i szkołach wg rozporządzenia MEN

Październik 2018
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4.

5.

RADA SZKOLENIOWA „Gry i zabawy matematyczne w
wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym”

RADA PEDAGOGICZNA PODSUMOWUJĄCA
OBSERWACJĘ WSTĘPNĄ

Październik 2018

Październik/listopad 2018

6.

RADA SZKOLENIOWA „Jak rozwijać kreatywność
małych dzieci”

Listopad 2018

7.

RADA SZKOLENIOWA „Edukacja poprzez ruch. Praca
wybranymi elementami w przedszkolu”

Listopad 2018

8.

RADA PEDAGOGICZNA PODSUMOWUJĄCA PRACĘ
WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNĄ W I PÓŁROCZU
RADA PEDAGOGICZNA PODSUMOWUJĄCA PRACĘ
WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNĄ W ROKU
SZKOLNYM 2018/2019

9.

Luty 2019
Czerwiec 2019
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