ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA 50 W RYBNIKU
NA ROK SZKOLNY 2016/2017
(stanowi uszczegółowienie koncepcji pracy przedszkola na dany rok szkolny)

Opracowano w oparciu o :
1. Koncepcję pracy przedszkola.
2. Programów realizowanych w przedszkolu.
3. Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa.

Koncepcja pracy przedszkola opierająca się na 5 obszarach:
I

Kształcenie

II

Wychowanie i opieka

III

Zarządzanie przedszkolem

IV

Współpraca z rodzicami i środowiskiem

V

Baza przedszkola.

Ad. I Kształcenie
L .p.

Zadanie

Sposób realizacji

Termin
realizacji

Osoby
odpowiedzialne

1.

Aktywność
dzieci w
zakresie
czytelnictwa

- udział przedszkola w ogólnopolskim
konkursie „Zaczytane przedszkole”
(zdobycie certyfikatu)

Cały rok

Nauczyciele

- zorganizowanie przedszkolnego
konkursu recytatorskiego
- prowadzenie zajęć otwartych dla
rodziców z zakresu edukacji
czytelniczej
- doposażenie kącika czytelniczego
- systematyczne realizowanie zajęć z
zakresu edukacji czytelniczej
- codzienne czytanie wychowankom o
stałej porze dnia
- Udział w akcji „Cała Polska czyta
dzieciom” (czytanie bajek przez
rodziców i przedstawicieli środowiska
lokalnego, współpraca z G-7)
- Udział w różnego rodzaju
przedstawieniach teatralnych na
terenie p-la i poza nim

- Współpraca z Biblioteką Miejską
- Założenie w przedszkolu kącika
wymiany książeczek
- Organizowanie na terenie p-la
różnych przedstawień dla dzieci
- Odgrywanie scenek teatralnych
- Kształcenie nawyków czytelniczych,
nabywanie nawyku dbania o książki i
ich szanowania.
2.

Kształtowanie
postaw
patriotycznoobywatelskich,
wychowanie do
wartości

- Poznanie historii miasta, jego
symboli i wybranych zabytków
kultury

Cały rok

Nauczyciele

- Rozróżnianie symboli narodowych i
unijnych
- Wycieczka do UM (gr. starsze)
- Nauka hymnu polskiego
- Rozpoznawanie hymnu unijnego
- Poznanie wybranych państw UE
(kultury, zabytków, tradycji, kuchni)
- Znajomość własnego regionu, jego
kultury i tradycji

3.

Rozbudzanie
zainteresowań
życiem, kulturą,
językiem innych
narodowości

- Organizacja zajęć z języka
angielskiego we wszystkich grupach

Cały rok

- Systematyczne wdrażanie treści z
edukacji europejskiej

Ad. II WYCHOWANIE, OPIEKA
1.

Opracowanie
programu
wychowawczeg
o przedszkola

- Wprowadzenie dziecka w świat
wartości

Cały rok

Nauczyciele

2.

Wdrażanie do
przestrzegania
ogólnie
przyjętych norm
i zasad

- Opracowanie kontraktów
grupowych, kodeksu przedszkolaka

Cały rok

Nauczyciele

- Prowadzenie planszy wzmocnień
pozytywnych i konsekwencji
- Zapoznanie z prawami i
obowiązkami dziecka

3.

Wdrażanie do
pełnienia ról

- Pełnienie różnych dyżurów

Cały rok

społecznych

- Pełnienie roli gospodarza podczas
uroczystości przedszkolnych

4.

Kształtowanie
inteligencji
emocjonalnej

- Prowadzenie zabaw i gier
rozwijających kompetencje społeczne
i emocjonalne dzieci

5.

Wzmacnianie
więzi
rodzinnych

- Organizacja uroczystości i imprez z
udziałem członków rodzin (w tym
Festyn Rodzinny)

6.

Analizowanie
- Posiedzenia Rady Pedagog.
bieżących
- Przekazywanie informacji rodzicom
problemów
wychowawczyc podczas zebrań grupowych
h w celu
ustalenia działań
i profilaktyki

Cały rok

7.

Udział
przedszkolaków
w różnych
akcjach
charytatywnych

W ciągu roku
szkolnego

8.

Prowadzenie
działań w
ramach
profilaktyki
zagrożeń

Współpraca z Sanepidem, OSP,
Policją, służbami medycznymi, udział
w różnego rodzaju programach

Cały rok

Nauczyciele

Nauczyciele,
dyrektor,
personel
przedszkola
Wychowawcy
grup

W ciągu roku
szkolnego

Nauczyciele,
wychowawcy

wrzesień
2016

Dyrektor,
wicedyrektor

wrzesień
2016

Nauczyciele

Ad. III ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM
1.

2.

Delegowanie
zadań dla
pracowników pla

- Powołanie zespołów i komisji
działających na placówce

Współdziałanie
nauczycieli w
zespołach

- Opracowywanie dokumentacji

- Przydział czynności dodatkowych
nauczycielom

- Aktualizacja prawa wewnątrz
przedszkolnego
- Modyfikacja koncepcji przedszkola
- Opracowanie rocznego planu pracy
- Opracowanie programu
wychowawczego

I i II półrocze

- Analiza osiągnięć dzieci
3.

Doskonalenie
kadry

- Opracowanie rocznego planu
Listopad
doskonalenia zawodowego nauczycieli 2016

Dyrektor,
wicedyrektor,

pedagogicznej
4.

Poszerzenie
oferty
przedszkola

nauczyciele
- Organizacja zajęć dodatkowych
(kółko zainteresowań)

Cały rok

- Prowadzenie zajęć rytmicznych
- Język angielski
- Terapia logopedyczna

Ad. IV WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM
1.

Organizacja
zebrań ogólnych
i grupowych

- Zapoznanie z podstawą programową
wychowania przedszkolnego
- Przedstawienie koncepcji pracy
przedszkola- opiniowanie,
wprowadzanie zmian

Wrzesień
2016

Dyrektor,
nauczyciele,
Rada Rodziców
- rodzice

Listopad
2016

- Opiniowanie, dokonywanie zmian
programie wychowawczym
2.

3.

Doskonalenie
przepływu
informacji
między
rodzicami a
przedszkolem

- Organizacja kącika dla rodziców

Wspomaganie
rodziców w
procesie
wychowania
dzieci

- Prowadzenie konsultacji

Cały rok

Dyrektor,
nauczyciele

Cały rok w/g
ustalonego
harmonogra
mu

Wychowawcy
grup

- Prowadzenie strony internetowej p-la
- Diagnozowanie potrzeb rodziców

- Udostępnianie różnych artykułów z
zakresu pedagogiki, edukacji i
wychowania,

dyrekcja

- Organizowanie spotkań z
psychologiem/innymi specjalistami na
terenie przedszkola wg zapotrzebowań
4.

Organizacja
uroczystości i
imprez z
udziałem
rodziców i
członków rodzin

- Organizacja spotkań opłatkowych z
jasełkami

Cały rok

Nauczyciele

- Dzień Babci i Dziadka
- Dzień Matki i Ojca,
- Festyn Rodzinny
- Zakończenie roku szkolnego
- Zajęcia integracyjne, zajęcia otwarte
- Wizyty rodziców w przedszkolu
podczas zajęć

5.

Współpraca z
Radą Rodziców

- Omawianie i współdecydowanie we
wszystkich sprawach dotyczących

Spotkanie 3-4 Dyrektor,
razy w roku
wicedyrektor,

dzieci

szkolnym

Rada Rodziców

Cały rok

Nauczyciele

Cały rok

Nauczyciele

- Złożenie budżetu obywatelskiego
6.

Współpraca z
instytucjami
środowiska
lokalnego

- Organizacja wycieczek do miejsc
użyteczności publicznej na terenie
środowiska lokalnego i poza nim,
- Promowanie działalności
przedszkola w środowisku lokalnym
np. poprzez wystawę prac
plastycznych
- Organizacja Dnia Otwartego (w tym
przeprowadzanie badań
logopedycznych)
- Zapraszanie do przedszkola gości ze
środowiska lokalnego

7.

Udział w
różnych akcjach
charytatywnych
i ekologicznych

- Współpraca ze „Stowarzyszeniem
17-tka”
-Współpraca z Nadleśnictwem Rybnik
- Współpraca z instytucjami oraz
punktami użyteczności publicznej w
środowisku

Wg
wyznaczoneg
o
harmonogra
mu

Ad. V BAZA PRZEDSZKOLA
1.

Stwarzanie
- Przeglądy stanu technicznego
bezpiecznych
budynku
warunków pracy
- Aktualizacja regulaminów
dotyczących bezpieczeństwa

Cały rok

Dyrektor,
wicedyrektor

- Szkolenia BHP i P.Poż
- Przeprowadzanie próbnych alarmów
P.Poż
- Aktualizacja apteczek
przedszkolnych
2.

Poszerzanie
bazy
dydaktycznej

- Zakup przyborów gimnastycznych
- Zakup nowych zabawek
- Doposażenie kącików zabaw
- Wzbogacanie kącika czytelniczego
(w ramach możliwości i posiadanych

Cały rok

Nauczyciele,
dyrektor

środków) o nowe pozycje literatury
3.

Realizowanie
zadań
remontowobudowlanych
przy współpracy
z UM

Wg potrzeb

Dyrektor, UM

4.

Realizowanie
zdań remontbudowlanych
we własnym
zakresie.

Wg potrzeb

Dyrektor,
wicedyrektor

5.

Pozyskiwanie
środków
finansowych

- Współpraca z firmami lokalnymi w
zakresie pozyskiwania dodatkowych
środków

Dyrektor,
nauczyciele,
pracownicy
administracyjni,
wicedyrektor

