ROCZNY PLAN PRACY
WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNO – OPIEKUŃCZEJ I
PROFILAKTYCZNEJ
Przedszkola Publicznego w Sączowie
na rok szkolny 2018/ 2019

PODSTAWY PRAWNE
1. Statut Przedszkola
2. Wnioski Rady Pedagogicznej podsumowującej pracę w minionym roku szkolnym
3. Koncepcja pracy przedszkola
4. Treści podstawy programowej i przyjętego do realizacji programu wychowania
przedszkolnego
5. Analiza ankiety dla rodziców
7. Aktualne akty prawne i ustawy
8. Program Przedszkola Promującego Zdrowie

ZADANIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNO – OPIEKUŃCZE
NA ROK SZKOLNY 2018/2019
ZADANIE I
DZIECKO W ŚWIECIE ZAWODÓW
CELE:
–
poznawanie specyfiki pracy ludzi różnych zawodów
–

rozumienie znaczenia i wartości zawodów użyteczności publicznej

–

stwarzanie okazji do odgrywania ról zawodowych w zabawie

–

kształtowanie kreatywności w czasie posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z

ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny
–

rozwijanie umiejętności odgrywania rożnych ról zawodowych

–

kształtowanie umiejętności planowania własnych działań i podejmowania decyzji w

działaniach grupy rówieśniczej
–

rozumienie i nazywanie swoich emocji, zainteresowań i preferowanych aktywności w

ramach działań grupy rówieśniczej
ZADANIE II
JESTEM POLAKIEM
CELE:
–
przekazywanie dzieciom podstawowych wiadomości o swojej ojczyźnie
–

rozpoznawanie symboli narodowych

–

poznawanie polskiego dorobku artystycznego świata muzyki, malarstwa i literatury

–

przybliżanie postaci wybranych bohaterów narodowych, budzenie dumy narodowej

–

wyrabianie poczucia przynależności narodowej

–

kształcenie zainteresowań czytelniczych w czasie poznawania polskich baśni i legend

ZADANIE III
DZIECKO ZDROWE I BEZPIECZNE
CELE:
–
–
–

kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych
promowanie zdrowego stylu życia
kształtowanie poczucia bezpieczeństwa dzieci w domu i przedszkolu

ZADANIE I
DZIECKO W ŚWIECIE ZAWODÓW
Lp.

Zadanie

Forma

Termin

Odpowiedzialni

1

Organizowanie warunków do Cykliczne spotkania z
poznawania ludzi rożnych
zaproszonymi gośćmi
zawodów

Raz w
miesiącu

Wychowawcy
grup

2

Stwarzanie okazji do zabaw
rozwijających umiejętności
odgrywania rożnych ról
zawodowych

Kęciki tematyczne
w salach zajęć

cały rok

wychowawcy
grup
dyrektor

3

Poznawanie specyfiki
zawodowej w naszej
miejscowości

Spacery do najbliższych
instytucji użyteczności
społecznej

Cały rok wg. wychowawcy
planów pracy grup
w grupach

4

Poznawanie specyfiki
zawodowej najbliższego
regionu

Wycieczka do kopalni
Julian w Piekarach
Śląskich, do Portu
Lotniczego w
Pyrzowicach

XII

E. Koczy

III

J, Skubis

5

Kreatywne wyrażanie swoich Prace plastyczne,
Cały rok
zainteresowań, umiejętności i choreografie ruchowe,
emocji
scenki dramowe i teatralne

Wychowawcy
grup

6

Poszerzanie wiadomości na Pogadanki, grupowe
temat zawodów
spotkania warsztatowe z
wykonywanych przez swoich rodzicami
rodziców

Wychowawcy
grup

wg. planu
pracy w
grupie

ZADANIE II
JESTEM POLAKIEM
Lp

Zadanie

Forma

1

Propagowanie wartości
patriotycznych

Ekspozycje związane z XI
obchodami 100 lecia
odzyskania przez Polskę
niepodległości
Udział w
środowiskowych
obchodach święta
11 listopada
Udział w Gminnym
Konkursie Piosenki
Patriotycznej

Termin

Odpowiedzialni

wychowawcy
grup

XI

wychowawcy
grup

XI

J. Skubis
E. Koczy

Dzień Flagi uroczystość V
przedszkolna

wychowawcy
grup

J. Skubis
B. Zarodkiewicz
Czapla

2

Nawiązanie współpracy z
Parafią Św Jakuba w
Sączowie

Niedzielne spotkanie z
polską pieśnią
patriotyczną,
współpraca z uczniami
klasy I i II

3

Nawiązanie współpracy z
Filharmonią Śląską w
Katowicach

Koncerty edukacyjne dla raz w miesiącu J. Skubis
przedszkolaków

4

Podejmowanie działań na Czytanie bajek i legend raz w tygodniu J. Urbańczyk
rzecz rozwoju czytelnictwa polskich
wśród dzieci
Kontynuacja projektu „
Rozczytane
według planu
J. Pitas
przedszkole”
Współpraca z biblioteką
szkolną i gminną

5

Poznawanie obrzędów i
polskich zwyczajów
ludowych

X

Współpraca z Domem
cały rok
Kultury w Sączowie,
wystawy sztuki ludowej.
Świąteczne spotkania
integracyjne,
prace plastyczne
cały rok

wychowawcy
grup
wychowawcy
grup

6

7

8

Spacery i wycieczki
krajoznawcze, filmy
Zainteresowanie
edukacyjne, gry
bogactwem przyrodniczym terenowe
regionów geograficznych
w Polsce
Kółko taneczne
Poznawanie polskich
tańców narodowych
Udział w
Międzynarodowym dniu
języka ojczystego”

wychowawcy
grup
cały rok

J. Skubis
raz w tygodniu

Uroczystość
przedszkolna,
konkurs recytatorski

ZADANIE III
DZIEKO ZDROWE I BEZPIECZNE
Lp
Zadanie
Forma
Formy wynikające z
programu,
załącznik nr 1

E. Koczy
J, Skubis
21 II

Termin

Odpowiedzialni

Cały rok

J. Urbańczyk

1

Realizacja założeń
Programu Przedszkola
Promującego Zdrowie

2

Kształtowania zdrowych Warsztat kulinarny „
raz w tygodniu J. Skubis
nawyków żywieniowych i Smakosz”
umiejętności kulinarnych Spotkania z dietetykiem XII
J. Skubis
Posiłki w formie bufetu cyklicznie
Cały rok

intendentka

3

Udział w ogólnopolskich
akcjach promujących
zdrowie

Akademia Aquafresh
Kubusiowi Przyjaciele
Natury

J. Urbańczyk

4

Organizacja konkursu
związanego z promocją
zdrowia

„ Przedszkolak dba o
IV
zdrowie”
- Gminny konkurs
plastyczny, uroczystość
środowiskowa z
udziałem uczestników
konkursu

E. Koczy
J. Urbańczyk

5

Poszerzanie wiedzy na
temat zagrożeń dla
zdrowia dziecka,
bezpiecznego zachowania
w przedszkolu i w domu

Kolejne edycje akcji
„ Bezpieczne ferie”
„ Bezpieczne wakacje”

II

J. Pitas

VI

J. Urbańczyk

Współpraca z Policją

wg planu pracy wychowawcy

i Strażą Pożarną,
spotkania, pogadanki

6

Tworzenie warunków do
rozbudzania aktywności
ruchowej dziecka

w grupie

Gry i zabawy terenowe, cały rok
przedszkolne zawody
sprawnościowe,
„ Olimpijskie dzieciaki”
zajęcia sportowe

grup

wychowawcy
grup

Opracowała
Jadwiga Skubis

