
PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ                                                                                                                  

SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W BEDONIU WSI                                                                                                                                              

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022  

 

CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

TERMIN UWAGI 

1. Spotkania 

zespołów 

1.Spotkania organizacyjne - przedstawienie 

organizacji pracy w grupach, rozkładu dnia, 

statutu, regulaminów, procedur. Omówienie 

zasad bezpieczeństwa oraz funkcjonowania 

dzieci w przedszkolu. Przygotowanie 

protokołów dla rodziców. 

 

2.Rozmowy indywidualne - poznanie sytuacji 

rodzinnych, przybliżenie charakterystycznych 

zachowań i upodobań dzieci. 

  

3.Podsumowanie realizacji pracy 

dydaktyczno- wychowawczej w I i II  

półroczu, przekazanie informacji nt. grupy, 

omówienie form współpracy przedszkola z 

instytucjami (Poradnia Psychologiczno- 

Pedagogiczna). Omówienie przez 

nauczycielki funkcjonowania dzieci w 

przedszkolu. 

 

4. Organizacja Dni Otwartych Przedszkola 

dla przyszłych Przedszkolaków i ich 

rodziców. 

 

wychowawcy grup 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy grup 

 

 

 

wychowawcy grup 

 

 

 

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele 

 

31.08.2021 godz.17:00 

(trzylatki i dzieci 

nowoprzyjęte) 

01.08.2021r. godz. 17:00 

(grupa Krasnale                                     

i Misiaczki) 

 

wg potrzeb 

 

 

 

styczeń/ luty 2022 

 

maj/czerwiec 2022 

 

 

 

 

 

 

marzec 2022 

 

 



2. Dzielenie się 

wiedzą. 

1. Dzielenie się wiedzą z różnych szkoleń. 

2. Przesyłanie artykułów dotyczących 

rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. 

 

wychowawcy grup 

wychowawcy grup 

w ciągu całego roku 

wg potrzeb 

 

3. Organizacja 

konkursów 

przedszkolnych. 

1. Konkurs plastyczny „ Moja ojczyzna”. 

2. Konkurs plastyczny „Kartka świąteczna”. 

3. Konkurs plastyczny „Korzenie mojej 

rodziny”. 

3. Konkurs plastyczny „Ozdoba 

wielkanocna”. 

4. Konkurs plastyczny „Dzień Ziemi”. 

5. Konkurs plastyczny „Zawody moich 

rodziców”. 

 

Joanna Chechła 

Monika Górnik 

Katarzyna Hejman 

 

Katarzyna Wawrzeńczyk 

 

Małgorzata Wielgosińska 

Katarzyna Hejman 

listopad 2021                      

grudzień 2021 

grudzień/styczeń 2021/2022 

 

marzec/kwiecień 2022 

 

kwiecień 2022 

kwiecień/maj 2022 

 

4. Organizacja 

konkursów między 

przedszkolnych. 

1.  Konkurs plastyczny. 

 

2. Konkurs plastyczny „Polscy olimpijczycy 

w Tokio 2020”. 

3. „Konkurs kolęd i pastorałek”- 

międzygrupowy. 

wychowawcy grupy 

Smerfy 

Katarzyna Hejman 

 

Małgorzata Wielgosińska 

Joanna Chechła 

1x w roku przedszkolnym 

 

wrzesień-listopad 2021 

 

grudzień/styczeń 2021/2022 

 

 

5. Współpraca                  

ze środowiskiem 

lokalnym. 

1. Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska, 

2. Zbiórka pożywienia dla zwierząt leśnych 

występujących na terenach leśnictwa Gałków. 

 

Małgorzata Wielgosińska 

 

Małgorzata Wielgosińska 

październik 2021 

 

styczeń/luty 2022 

 

6. Wycieczki. 1. Wyjazd integracyjny do Leśniczówki w 

Janówce. 

2. Wyjazd integracyjny do Zagrody w 

Konarzewie, udział w zajęciach ścieżki 

edukacyjnej „Mleczna Droga”, „Od ziarenka 

do bochenka”. 

3. Wycieczka do „Stajni Lusi” na warsztaty 

„Od ziarenka do bochenka” Konarzew 64. 

Małgorzata Wielgosińska  

 

Katarzyna Hejman 

 

 

 

Monika Górnik 

 

23.09.2021r. godz.10.00 

 

13.10.2021r. 

 

 

 

08.04.2022r. godz.10.00 

 

 



4. Wycieczka do Łodzi. Spacer ulicą 

Piotrkowską do figury Misia Uszatka, 

ławeczki Juliana Tuwima, Łódzki Hejnał, 

Przystanek Jednorożca, obserwacja 

architektury i ruchu ulicznego w wielkim 

mieście. 

5. Wycieczka do „Pasieki w Lipce” Lipka 34. 

6. Wycieczka do Łódzkiego Zoo. 

Katarzyna Hejman 

 

 

 

 

 

Katarzyna Wawrzeńczyk 

Katarzyna Hejman 

 

11.05.2022r. 

 

 

 

 

 

02.06.2022r. godz.10.00 

02.06.2022r.  

7. Propozycja 

tematyki szkoleń 

dla Rady 

Pedagogicznej. 

1. Praca z dzieckiem autystycznym,                          

z zespołem Aspergera. 

wszyscy nauczyciele zgodnie z ustalonym 

terminem 

 

 

 8. Sposób 

wykorzystania 

wniosków z 

Nadzoru 

Pedagogicznego 

sprawowanego 

przez Dyrektora 

Szkoły. 

1. Wykorzystywanie technologii 

informacyjno-komunikacyjnej oraz 

rozwijającej kompetencje cyfrowe dzieci. 

2. Prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu. 

3. Prowadzenie zróżnicowanych zabaw 

ruchowych zapewniających odpowiednią 

ilość ruchu. 

4. Prowadzenie zajęć z uwzględnieniem 

różnych metod i form pracy. 

5. Prowadzenie lekcji otwartych. 

 

wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

w ciągu całego roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Sposób 

realizacji głównych 

kierunków 

wyznaczonych 

przez MEN. 

WSPOMAGANIE WYCHOWAWCZEJ 

ROLI RODZINY 

1. Rozmowy indywidualne- poznanie sytuacji 

rodzinnych. 

2. Przedstawianie kodeksu zachowań                        

w przedszkolu i zachęcenie do sporządzenia 

kodeksu domowego. 

 

 

wychowawcy grupy 

 

wychowawcy grupy 

 

 

wychowawcy grupy 

 

 

w ciągu całego roku 

 

w ciągu całego roku 

 

 

w ciągu całego roku. 

 



3. Przesyłanie artykułów dotyczących 

aspektów wychowawczych dzieci w wieku 

przedszkolnym. 

4. Organizacja przedstawień dla najbliższych 

Jasełka  

Dzień Babci i Dziadka 

Święto Mamy i Taty 

Zakończenie zerówki 

5. Zorganizowanie uroczystości 

przedszkolnych  

Jasełka,  

Dzień Mamy i Taty. 

EDUKACJA PATRIOTYCZNA 

6. Wdrażanie dzieci do aktywnego 

uczestnictwa w uroczystościach 

patriotycznych. 

8. Zapoznanie dzieci z wybranymi Polskimi 

Legendami. 

9. Budzenie szacunku do symboli 

narodowych. 

10. Poznawanie najbliższego miasta Łodzi. 

11. Nauka i śpiewanie Hymnu Polski w 

ważnych momentach życia grupy. 

EDUKACJA EKOLOGICZNA 

• 13. Uwrażliwienie i uświadomienie potrzeby 

dbania o przyrodę, planetę jako naszego 

wspólnego dobra,                                               

14. Szukanie najlepszych sposobów na 

ratowanie Ziemi poprzez udział w 

różnorodnych zajęciach i doświadczeniach,              

15. Nauka segregacji śmieci oraz 

oszczędzania papieru (rysujemy po dwóch 

 

 

 

Katarzyna Hejman 

Katarzyna Hejman 

Katarzyna Hejman 

Katarzyna Hejman 

Wychowawcy grup 

Smerfy i Krasnale 

 

 

 

wszyscy nauczyciele 

 

 

wszyscy nauczyciele 

 

wszyscy nauczyciele 

 

Katarzyna Hejman 

wszyscy nauczyciele 

 

 

wychowawcy grup 

 

 

wychowawcy grup 

 

 

wychowawcy grup 

 

 

 

 

 

17.12.2021r. godz. 10:00 

21.01.2022r. godz. 10:00 

25.05.2022r. godz. 10:00 

22.06.2022.r. godz.10:00 

 

 

grudzień 

maj/czerwiec 

 

listopad, maj 

 

 

wg potrzeb 

 

cały rok 

 

wg potrzeb 

wg potrzeb 

 

 

cały rok 

 

 

cały rok 

 

 

cały rok 

 

 



stronach kartek), oszczędzania wody, 

ograniczenia zakupu zbędnych rzeczy, ubrań, 

zabawek i żywności.                                                          

16. Prace praktyczno – hodowlane w sali.           

17. Propagowanie idei ochrony                                      

i kształtowanie naturalnego środowiska.                 

18. Udział w akcjach proekologicznych, 

konkursach o tematyce ekologicznej:                   

„Wymień puste na pełne” – zbieranie pustych 

opakowań po kleju AMOS,                             

„Zbiórka makulatury”,                                   

„Sprzątanie Świata”,                                                         

„Dzień drzewa”- sadzenie drzewka 

grupowego.                                                          

„Bal karnawałowy”- stroje z recyklingu,                     

„Bal wiosny”- stroje z recyklingu,                           

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-

PEDAGOGICZNE                                                       

19. Informowanie rodziców                                            

o postępach/ewentualnych problemach 

rozwojowych wychowanków. W razie 

potrzeby skierowanie dziecka do Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej.                                   

20. Przeprowadzenie obserwacji/diagnozy                

w przedszkolu.                                                              

21. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom 

poprzez zapoznanie rodziców 

przedszkolaków z procedurami 

bezpieczeństwa obowiązującymi                                   

w przedszkolu. Zamieszczenie procedur na 

stronie internetowej przedszkola.                                    

22. Dbałość o zdrowie psychiczne dzieci 

 

 

wychowawcy grup 

wychowawcy grup 

 

 

 

Małgorzata Wielgosińska 

 

Małgorzata Wielgosińska 

wszyscy nauczyciele 

wychowawcy grup Smerfy 

i Krasnali 

Katarzyna Hejman 

Katarzyna Hejman 

 

 

wychowawcy grup 

 

 

 

 

wychowawcy grup 

 

wychowawcy grup 

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele 

 

 

 

wg potrzeb 

cały rok 

 

cały rok 

 

cały rok 

 

wrzesień 2021 

wrzesień 2021r. 

10.10.2021r. 

 

09.02.2022r. 

21.03.2022r. 

 

 

w ciągu całego roku 

 

 

 

 

w ciągu całego roku 

 

podczas pierwszego 

spotkania z rodzicami 

 

 

 

 

w ciągu całego roku 

 



poprzez organizowanie zabaw relaksacyjnych 

i wyciszających, wprowadzenie elementów 

bajkoterapii, muzykoterapii, czytanie 

dzieciom literatury terapeutycznej, 

zorganizowanie „Kącika relaksacji / 

wyciszenia” .                                       

WYCHOWANIE DO WRAŻLIWOŚCI 

NA PRAWDĘ I DOBRO                                                   

23. Wspólne opracowanie kodeksu grupy                 

i sumienne przestrzeganie go.                                  

24. Wsparcie w rozwiązywaniu konfliktów 

bez przemocy.                                                                  

25. Słuchanie i oglądanie baśni, bajek z 

morałem.                                                                   

26. Zabawy integracyjne rozwijające empatię, 

wrażliwość i czułość.                                                       

27. Gra terenowa „Gdzie jest Uszatek?” 

pasowanie na Misiaka.                                                

28. „Dzień Misia” .                              

PREORIENTACJA ZAWODOWA                         

29. Poznawanie różnych zawodów.                        

30. Tworzenie kącików z rekwizytami oraz 

PORTFOLIO prac plastycznych dzieci                          

i atrybutów danego zawodu.                                     

31. Zabawy tematyczne, dramowe, śpiewanie 

piosenek, nauka rymowanek. 

• 31. Udział w konkursie tematycznym 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy grup 

 

wychowawcy grup 

 

wychowawcy grup 

 

wychowawcy grup 

 

Katarzyna Hejman 

 

wychowawcy grup 

 

wszyscy nauczyciele 

Katarzyna Hejman 

 

 

wszyscy nauczyciele 

 

Katarzyna Hejman 

 

 

 

 

 

 

 

 

w ciągu całego roku 

 

w ciągu całego roku 

 

w ciągu całego roku 

 

w ciągu całego roku 

 

14.10.2021r. 

 

26.11.2021r. 

 

wg potrzeb 

w ciągu całego roku 

 

 

w ciągu całego roku 

 

wg potrzeb 

    Opracowała: 

Małgorzata Wielgosińska 

                                                                                                                                                                                 Joanna Chechła  


