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PODSTAWY PRAWNE  

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) ze zm.  

 Rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658)  

 Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611)  

 Rozporządzenie MEN z dnia z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 356)  

 Rozporządzenie MEN z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 

2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.).  

 Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1591)  

 Rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r., poz. 1055)  

 Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2018/2019  

 Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa ustalone na rok 2019/2020  

 

Wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019 

a) wynikające z ewaluacji: 

- objąć pomocą logopedyczna wszystkie potrzebujące dzieci. 

- kontynuować dotychczasową współpracę z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci. 

- kontynuować pracę zarówno z dziećmi potrzebującymi pomocy jak i z dziećmi zdolnymi. 

 

b) wynikające z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola; 

- kontynuować działania związane z promocją przedszkola poprzez udział dzieci w zewnętrznych konkursach i uroczystościach 

- zachęcać nauczycieli do doskonalenia zgodnie z potrzebami placówki i doskonalić swój warsztat pracy 

- organizować większą ilość zajęć otwartych 

- zachęcać nauczycieli do tworzenia programów autorskich, podejmowania innowacji pedagogicznych. 

- systematyczne prowadzić zajęcia z zakresu praw dziecka (1 x w miesiącu) lub w cyklu tygodniowym 
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Zadanie do realizacji na rok szkolny 2019/2020 

 

Rozwijanie i pogłębianie wiedzy, doświadczenia i umiejętności 

związanych z zachowaniami prospołecznymi i patriotycznymi 

we wszystkich obszarach edukacyjnych. 
 

Zestaw programów na rok szk. 2019/2020: 

- „Program wychowania przedszkolnego” – Elżbieta Kordos, PWN Trampolina 

- Program „Kolorowy start” – Małgorzata Marta Skrobacz, Wiesława Żaba-Żabińska, MAC 

- Program „Kolorowy start z plusem” – Wiesława Żaba-Żabińska, MAC 

- Program „Plac zabaw” -  WSiP 

- „Sanford Harmony” – T. Denny Sanford – program rozwijający kompetencje społeczne i emocjonalne 

- Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu – Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska, Macmillan 

- „Zabawy i gry ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej” – Joanna Smółka 

- „Przedszkole dla wszystkich” – Joanna Smółka 

- „Wprowadzenie dziecka w świat wartości artystycznych poprzez taniec i ruch” – Agnieszka Wojewoda-Filipek 

- „Pomaganie przez czytanie” – bajkoterapia – Katarzyna Miler 
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Projekty w których uczestniczy przedszkole: 

- „Kubusiowi Przyjaciele Natury” – koordynator:  E. Kozub 

- „20 min dla matematyki” – koordynator:  A. Kobiela, A. Górecka - Sagan 

- „Cała Polska czyta dzieciom” – koordynator: E. Kozub, A. Kurdziel 

- „Żyj zdrowo i sportowo” – koordynator: M. Tomczyk, P. Bolek  

- „Przedszkole promujące zdrowie” – koordynator: J. Smółka 

- „Pocztówka dla przedszkolaka” –  koordynator: J. Smółka 

- „Aqafresch” – koordynator: G. Mykała 

 

AKCJE CHARYTATYWNE W KTÓRYCH UCZESTNICZY PRZEDSZKOLE 

1. „Góra grosza” – zbiórka datków / monety kilkugroszowe/ na Rodzinne Domy Dziecka – październik/ 

listopad –  E. Kozub 

2. „Zakręcona Akcja” – całoroczna zbiórka plastikowych zakrętek – A. Kobiela  

3. „Szlachetna Paczka” – grudzień – K. Dura, P. Bolek, nauczycielki wszystkich grup 

4. „Pełna Miska dla Schroniska” – styczeń/ luty – E. Mirek,  M. Kaim 

 

Zapraszamy wszystkich rodziców do włączania się do naszych akcji 

charytatywnych oraz do czynnego udziału w życiu przedszkola 
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I. PROCES WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI 

 

 
ZADANIA DO REALIZACJI 

 
OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

 
TERMINY 

 

Wspomaganie dziecka w procesie przystosowania do życia w 
warunkach przedszkolnych poprzez umożliwienie mu poznania 

nowego otoczenia w poczuciu bezpieczeństwa oraz kształtowanie w 
nim poczucia przynależności do grupy przedszkolnej 

 K. Żurek 
A. Kobiela 
B. Nowak 

D. Bujakiewicz 

Wrzesień – 
październik 2019 

Zawieranie kontraktów grupowych obejmujących normy 
zachowania i postępowania – Kodeks Przedszkolaka 

Nauczyciele wszystkich 
grup 

Wrzesień 2019 

Wyrabianie nawyków kulturalnego oraz właściwego zachowania 
się w różnych miejscach w odniesieniu do rówieśników i osób 

dorosłych 

Nauczyciele wszystkich 
grup 

Cały rok szkolny 

Rozwój umiejętności komunikacyjnych i społecznych dzieci, nauka 
poprawnego funkcjonowania w grupie, radzenie sobie z problemami 

i trudnościami. 

Nauczyciele wszystkich 
grup 

Cały rok szkolny 

Aranżowanie przestrzeni w celu tworzenia warunków do realizacji 
podstawy programowej oraz inspirującej dzieci do twórczej 

aktywności. Dostosowanie pomocy dydaktycznych do poziomu 
rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych z poszanowaniem 

indywidualnych potrzeb i zainteresowań. 

Nauczyciele wszystkich 
grup  

Dyr. A. Warzecha 
Wice-dyr. H. Janiczek 

Cały rok szkolny 

Prowadzenie zabawowych form nauki języka angielskiego z 
wykorzystaniem  metod aktywizujących, poznawczych i 

poszukujących oraz atrakcyjnych materiałów audiowizualnych. 

M. Malczyk Cały rok szkolny 
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Zapewnienie dzieciom pełnego bezpieczeństwa w przedszkolu – 
zapoznawanie z zasadami bezpieczeństwa w przedszkolu, w domu, 

na wycieczkach i na placu zabaw.  
Przeprowadzenie próbnej ewakuacji. 

Nauczycielki wszystkich 
grup 

 
Wicedyrektor  

Cały rok szkolny 
 
 

Wrzesień 2019 

Organizowanie spotkań z przedstawicielami służb specjalnych – 
policja, straż miejska, straż pożarna. 

G. Mykała – Policja 
K. Żurek – OSP 

A. Sudrzyk- Straż Miejska 

Wrzesień 2019, 
 Maj 2020 

Czerwiec 2020 

Kształtowanie i rozwijanie nawyków higienicznych, rozwijanie 
samodzielności, uświadamianie znaczenia kultury bycia w życiu 

codziennym.  
Udział w ogólnopolskiej akcji „Aqafresch”.  

Nauczycielki wszystkich 
grup 

 
G. Mykała 

Cały rok szkolny 

Wspieranie aktywności poznawczej dzieci oraz stwarzanie sytuacji 
do badań i obserwacji otaczającego ich świata poprzez tworzenie 

kącików tematycznych, prowadzenie doświadczeń i obserwacji 
przyrodniczych, umożliwienie zabaw i innych działań twórczych na 

różnorodnym materiale. 
 Prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi oraz innymi, 
rżnorodnymi metodami pracy: metoda Dobrego Startu – M. 

Bogdanowicz; metoda M. Montesorii; metoda I. Majrzak, metoda E. 
Gruszczyk – Kolczyńskiej; metoda pedagogiki zabawy KLANZA; 

metoda Domana; metoda Orffa; metoda Labana; metoda ruchu 
rozwijającego W. Sherborne 

Nauczycielki wszystkich 
grup 

 
 

Wice-dyr. H. Janiczek 
 

Nauczycielki wszystkich 
grup 

Cały rok szkolny 

Doskonalenie systemu wspierania rozwoju każdego dziecka i 
udzielania mu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.  

Nauczycielki 
wszystkich grup 

 
 

Cały rok szkolny 
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Prowadzenie obserwacji w celu diagnozy potrzeb dzieci. 
Prowadzenie ćwiczeń logopedycznych. Współpraca z poradnią 

psychologiczno – pedagogiczną w Krzeszowicach 

A. Kurdziel 

Organizowanie działań sprzyjających zdrowiu -                                                                                                                                                                                    
promujących aktywny styl życia. Prowadzenie zajęć ruchowych w 

salach i na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki. 
Prowadzenie działań mających na celu uzyskanie Certyfikatu 

Przedszkola Promującego Zdrowie. 
Udział w ogólnopolskiej akcji Kubusiowi Przyjaciele Natury 

Udział w projekcie „Żyj zdrowo i sportowo” 
Organizacja Gminnej Olimpiady Sportowej 

Rozwijanie świadomości ekologicznej poprzez prowadzenie zajęć 
dydaktycznych o tematyce ekologicznej, uwrażliwienie dzieci na 

konieczność dbania o środowisko ekologiczne, zachęcanie do działań 
proekologicznych, udział w konkursach, spotkaniach, wycieczkach 

związanych z ekologią.  

Nauczycielki wszystkich 
grup 

 
 

J. Smółka 
E. Kozub 

M. Tomczyk 
J. Smółka, B. Nowak, 

 K. Dura, K. Miler 
nauczycielki wszystkich 

grup 

Cały rok szkolny 
 
 
 
 
 
 
 

Czerwiec 2020 

Promocja przedszkola: 
- redagowanie przedszkolnej gazetki dla rodziców 

- pisanie artykułów do lokalnej prasy 
- przygotowanie dzieci do udziału w konkursach i przeglądach 

- przesyłanie informacji o ciekawych wydarzeniach z życia 
przedszkolnego na stronę internetową przedszkola, 

- współpraca z krzeszowickim kołem TPD, 
- prowadzenie gazetki ściennej dla rodziców, 

- systematyczna aktualizacja ściennych, grupowych tablic 
informacyjnych /szatnie/ 

 
A. Oleksy 

A. Kobiela 
       nauczycielki gr. V-XVI 

nauczycielki wszystkich 
grup 

K. Miler 
D. Bujakiewicz 

Nauczycielki wszystkich 
grup 

 
Cały rok 

przedszkolny 
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II. TWORZENIE WARUNKÓW DO BUDZENIA U DZIECI POCZUCIA PRZYNALEŻNOŚCI NARODOWEJ; 

WYCHOWANIE DO WARTOŚCI – realizacja zadania rocznego 

 

 
 

ZADANIA DO REALIZACJI 
 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE 
 

 
TERMIN REALIZACJI 

Udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom” – 
wprowadzenie w świat wartości takich jak: dobro, miłość, 

przyjaźń, rodzina, tolerancja 

J. Smółka, 
E. Kozub 

A. Kurdziel 

Cały rok szkolny 

Budzenie świadomości patriotycznej i narodowej poprzez 
zorganizowanie w salach kącików regionalnych, nauki 

piosenek ludowych i patriotycznych, prowadzenie zabaw 
tradycyjnych /”Kółko graniaste”, „Jawor, jawor”, „Mam 

chusteczkę” itp./, poznanie przysłów ludowych, słuchanie 
legend, podań i baśni ludowych. 

Przygotowanie dzieci do udział w Festiwalu Pieśni 
patriotycznej w Woli Filipowskiej. 

 
Przygotowanie dzieci do udziału w Przeglądzie 

Przedszkolnych Zespołów Tanecznych w kategorii – tańce 
ludowe. 

Nauczycielki wszystkich 
grup 

 
 
 
 

E Mirek, M. Kaim,  
A. Wojewoda, K. Miler 

A. Górecka – Sagan, mgr 
A. Kurdziel,  

K. Miler 
 

Cały rok szkolny 
 
 
 
 
 
 

Październik 2019r. 
 
 

Kwiecień 2020r. 

Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi – lokalnymi 
twórcami. 

D. Bujakiewicz,  
J. Smółka 

Listopad 2019 
Marzec, maj 2020 
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Zorganizowanie międzygrupowych konkursów recytatorskich 
„Wiersze polskich autorów” 

4-latk E. Kozub 
5-latki M. Tomczyk 

6-latki K. Miler,  
A. Górecka -Sagan  

Luty / marzec 2020 

Zapoznanie dzieci starszych z walorami architektoniczno – 
przyrodniczymi miasta Krzeszowice. 

Zapoznanie z miejscami historycznymi miasta  

Nauczycielki 4, 5, 6-latków Październik 2019 
Kwiecień/maj 2020 

Udział dzieci w działaniach związanych z kultywowaniem 
zwyczajów, obrzędów i tradycji. 

Wycieczka do regionalnego skansenu w Wygiełzowie, udział w 
lekcji: „Od ziarenka do bochenka”  . Poznanie warunków życia i 

pracy naszych przodków. 

Nauczycielki wszystkich 
grup 

A. Kurdziel,  
P. Bolek 

Cały rok szkolny 
 
 

Kwiecień 2020 

Realizacja autorskiego programu dydaktyczno- 
wychowawczego „Pomaganie przez czytanie” 

K. Miler 
A. Kobiela 

Październik / 
czerwiec  

Zorganizowanie konkursu plastycznego „Moja mała ojczyzna” 
- kształtowanie więzi z własną miejscowością oraz najbliższym 

otoczeniem przyrodniczo - społecznym 
 

E. Kozub,  
B. Nowak 

Kwiecień/maj 2020 

Przygotowanie dzieci 5, 6-letnich do udziału w lokalnych 
imprezach okolicznościowych związanych ze świętami i 
uroczystościami /1 listopada, 11 listopada, Święto Flagi, 

Urodziny Hrabiny Zofii, pożegnanie lata, powitanie wiosny, 
Dzień Żabki/ 

Nauczycielki z grup 5, 6-
latków 

Cały rok szkolny 

Zorganizowanie Gminnego Przeglądu Teatralnego „Baśnie i 
legendy Polskie”. 

 

G. Mykała, K. Miler, 
M.Kaim, 

 A. Górecka - Sagan,  

Marzec 2020 
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Udział starszaków w przeglądzie 

A. Kurdziel, 
M. Wiekiera 

Umożliwienie dzieciom kontaktów ze sztuką poprzez: 
- comiesięczne spotkania teatralne, 

- zwiedzanie wystaw malarskich w Krzeszowickiej Galerii 
- wyjazd do teatru lub kina 

 
dyr. A. Warzecha 

A. Wojewoda - Filipek 

 
 

wg propozycji CKiS w 
Krzeszowicach  

Prowadzenie współpracy z wiejskimi Kołami Gospodyń z 
okolicznych wsi: 

spotkanie I - pogadanka, pokaz strojów ludowych,  
spotkanie II – nasze tradycyjne wyroby i przyśpiewki, 

spotkanie III –  regionalne smaki 

 
A. Smółka 

 
listopad 2019 
styczeń 2020 

kwiecień 2020 

   

 

 

 

III. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM 
 

1. Współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci –K. Miler 

2. Współpraca z Centrum Kultury i Sportu –A. Wojewoda – Filipek 

3. Współpraca z OSP –  K. Żurek 

4. Współpraca z Krzeszowicki Centrum Zdrowia – org. akcji prozdrowotnych –E. Mirek, P. Bolek 

5. Współpraca z Szkołami Podstawowym –A. Kurdziel 

6. Współpraca z lokalnymi  mediami - A. Oleksy, A Kobiela 

7. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną – A. Kurdziel 
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8. Współpraca z Miejsko – Gminną Biblioteką Publiczną – M. Kaim 

9. Współpraca z Komisariatem Policji – G. Mykała 

10. Współpraca z Strażą Miejską – A. Ziębińska – Sudrzyk 

11.CAŁOROCZNA, SYSTEMATYCZNA WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI Z WSZYSTKICH GRUP WIEKOWYCH 

/prowadzenie działań zgodnie z planem Współpracy z Rodzicami – A. Sudrzyk/ - nauczycielki wszystkich grup 

 

 

IV. DZIAŁANIA W RAMACH WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 

 

 
1. Opracowanie rocznego planu pracy WDN – wrzesień 2019r. - J. Smółka. 

2. Przygotowanie i przeprowadzenie Rady szkoleniowej „SANFORD HARMONY” – listopad 2019r. - r K. Miler. 

3. Organizacja szkolenia „Przedszkolne ABC programowania” – 29 październik 2019 –H. Janiczek. 

4. Przygotowanie Rady szkoleniowej „Zabawy z matematycznym wiatrakiem” – marzec 2020 –D. Bujakiewicz, A. Oleksy. 

5. Współpraca nauczycieli w ramach działań międzygrupowych i przedszkolnych – cały rok szkolny – wszystkie 

nauczycielki. 

6. Wzbogacenie biblioteczki nauczyciela o pozycje z zakresu wychowania patriotycznego / czasopisma ze scenariuszami 

zajęć dydaktyczno - wychowawczych, atlasy, literatura dziecięca, propozycje scenariuszy przedstawień/ - cały rok 

szkolny – H. Janiczek. 
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V. HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI I WYCIECZEK NA ROK SZK. 2019/2020 

 

1. Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka – 20 wrzesień –  M. Tomczyk 

2. Wycieczka dla 5,6-latków do Jaskini Wierzchowskiej – 23,24,25 wrzesień –K. Żurek 

3. Dzień Chłopaka – 30 wrzesień – nauczycielki wszystkich grup. 

4. Pasowanie na Przedszkolaka – październik –K. Żurek, A. Kobiela, B. Nowak, D. Bujakiewicz 

5. Wycieczka do Czernej dla 5-latków – październik - M. Tomczyk, J. Smółka. 

6. Organizacja Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia – 25 listopada – E. Kozub, K. Dura, K. Żurek 

7. Andrzejkowe wróżby - 29 listopad – P. Bolek, A. Wojewoda – Filipek, M. Wiekiera 

8. Odwiedziny św. Mikołaja – 6 grudnia - A. Ziębińska – Sudrzyk, D. Bujkiewicz, E. Mirek 

9. Udział w zawodach sportowych o Puchar św. Mikołaja – grudzień –A. Górecka –Sagan  

10. Uroczysta przedszkolna Wigilia Bożego Narodzenia – 20 grudzień –  T. Pawlik, E. Mirek 

11.  Dzień Babci i Dziadka – styczeń – E. Kozub, A. Górecka – Sagan, nauczyciele wszystkich grup 

12.  Bal Karnawałowy – luty – P. Bolek, A. Wojewoda – Filipek, A. Kobiela 

13.  Święto dziewczynek – 8 marca – nauczycielki wszystkich grup 

14.  Powitanie wiosny – 20 marzec –A. Oleksy, K. Dura, P. Bolek 

15.  Organizacja Gminnego Przeglądu teatralnego – marzec –M. Kaim, G. Mykała, K. Miler 

16.  Organizacja śniadania wielkanocnego – 9 kwiecień - A. Kurdziel, M. Wiekiera 

17.  Wycieczka 5 i 6-latków na spektakl rewii na lodzie – 17 kwiecień – M. Kaim 

18.  Wycieczka 5-latków do Galerii Drzewnej w Porębie Żegoty – kwiecień – A. Wojewoda – Filipek 



13 
 

19.  Organizacja przedszkolnego konkursu plastycznego „Moja mała ojczyzna” – kwiecień/ maj - E. Kozub, 

B. Nowak 

20. Wyjazd 4 - latków do teatru na spektakl „Pinokio” – 12 maj – G. Mykała 

21. Wyjazd 6-latków do skansenu w Wygiełzowie – maj –A. Kurdziel 

22.  Organizacja spotkań z okazji Dnia Rodziny – maj/czerwiec –T. Pawlik, E. Mirek, nauczycielki 

wszystkich grup 

23.  Organizacja Gminnej Olimpiady Sportowej – czerwiec –B. Nowak, J. Smółka, K. Miler 

24.  Organizacja Uroczystego Zakończenia Roku Szkolnego – czerwiec –A. Górecka – Sagan, M. Kaim 

 

 

 


