
Roczny Plan Pracy

Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Mielcu

na rok szkolny 2020/2021

 

 

 

„Każdy przedszkolak - 

 mały i duży dba o przyrodę

 i przyrodzie służy..”

 



Plan pracy został opracowany na podstawie:

-  wniosków  sformułowanych  na  posiedzeniu  Rady  Pedagogicznej  kończącej  rok  szkolny

2019/2020,

- podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

-  diagnozy  potrzeb  kształtowania  poczucia  odpowiedzialności  za  stan  środowiska

przyrodniczego wśród dzieci w wieku przedszkolnym,

- oczekiwań rodziców,

- priorytetów polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021,

 

Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2020/2021: 

-Organizować i prowadzić zabawy wyciszające dzieci.

- Prowadzić zabawy, ćwiczenia rozwijające sprawność fizyczną.

-Wykorzystywać w większym stopniu pomoce dydaktyczne, przybory do ćwiczeń 

gimnastycznych.

 

Priorytety polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021:

 - Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego 

wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych.

 - Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod 

kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

- Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw 

i respektowanie norm społecznych.

Cele:

- rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych poprzez poznawanie go dostrzeganie jego 

piękna, 

- nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt,

-  kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, 



- rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na ziemi, 

- umożliwienie podejmowania działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym 

życiu, 

- kształtowanie umiejętności racjonalnego korzystania z odnawialnych i nieodnawialnych 

zasobów przyrody,

- zapoznanie ze sposobami odzyskiwania surowców  i odpadów, wdrażanie do segregacji 

śmieci,

- aktywne uczestnictwo w poznawaniu przyrody poprzez oglądanie, szukanie, obserwacje, 

badanie  i eksperymentowanie; formułowanie wniosków  i spostrzeżeń,

- zapoznanie ze znaczeniem powietrza w życiu człowieka, uświadomienie przyczyn i skutków

zanieczyszczenia powietrza,

- uświadomienie przyczyn  i skutków zanieczyszczenia wód, zapoznanie    ze sposobami 

racjonalnego i oszczędnego korzystania   z wody,

 Wstęp 

Edukacja ekologiczna /  wg E. J. Frątczaków/ to świadomie zamierzona,  celowa, planowa,

systematyczna i stopniowa działalność nauczyciela (rodziców, opiekunów) wobec dzieci przy

ich  pozytywnej  motywacji  i  wielostronnej  działalności...  Już  w  przedszkolu  można

wprowadzać podstawowe elementy ochrony środowiska naturalnego, przez które będziemy 

w  dziecku  kształtować  postawę  ekologiczną.  Postawa  ta  będzie  charakteryzowała  się

ciekawością  świata  i  współzależnością  występującą  w  tym  świecie,  poczuciem  więzi

z przyrodą i ludźmi oraz uczeniem się odpowiedzialności za przyrodę i środowisko. Wszyscy

powinni mieć świadomość, że ochrona i kształtowanie środowiska, w którym żyjemy,  jest

koniecznością a zatem podstawowym obowiązkiem każdego człowieka, gdyż każdy jest tylko

chwilowym użytkownikiem tego środowiska i ma obowiązek przekazać je innym, następnym

pokoleniom.  Kształtowanie  właściwej  postawy  wobec  środowiska  należy  rozpocząć  od

najmłodszych lat, bowiem świadomość człowieka kształtuje się przez całe życie, jednak jej

podstawy każdy zdobywa w dzieciństwie i młodości, kiedy jest wrażliwy na wszystko co go

otacza.  Jednym ze skutecznych czynników aktywizujących dzieci  jest  kontakt  z przyrodą,

która  jest  bogatym  źródłem  przeżyć,  wrażeń,  doznań.  Bezpośrednie  zetknięcie  dziecka

z  przyrodą  wywołuje  u  niego  chęć  aktywnego  działania  w  niej,  a  także  budzi  uczucia

opiekuńczości  i  przyjaźni  wobec  świata  roślin  i  zwierząt.  Jednak  w  wielu  wypadkach

w niewystarczającym zakresie i stopniu wykorzystuje się najbliższe środowisko jako miejsce



i  środek  edukacji  ekologicznej,  a  tym  samym  obserwację  i  doświadczenie  jako  metody

nauczania i uczenia się, poznawania i przeżywania jej bogactwa i piękna. W zbliżaniu dzieci

przedszkolnych do przyrody i zaznajamianiu ich z zagrożeniami ekologicznymi szczególnie

ważne jest uczenie się przez przeżywanie. Stwarza ono optymalne warunki do rozbudzania

uczuć dzieci, a także sprawia, że wiedza o przyrodzie ożywionej i nieożywionej, i zasobach

jej ochrony staje się wartością, której chcemy bronić i dla której chcemy pozyskać innych.

Planując działania w oparciu roczny plan pracy wprowadzamy dzieci w świat najbliższego

nam  środowiska  przyrodniczego.  Plan  powinien  zainspirować  nauczycieli  do  stosowania

nowatorskich  form  i  metod  pracy,  a  także  integrowania  poszczególnych  obszarów

edukacyjnych. Tematy i sposoby realizacji programu mają przede wszystkim pobudzić dzieci

do  samodzielnego  działania,  poszukiwania  i  myślenia.  Edukacja  z  zakresu  ochrony

i kształtowania środowiska człowieka powinna więc stanowić składową część działalności

opiekuńczo- rozwojowo- wychowawczo -dydaktycznej nauczyciela  i rodziców. Ważne jest

również to, aby poprzez konkretne działanie w środowisku i dla środowiska, dzięki swojej

bezpośredniości,  zadawaniu  dorosłym  kłopotliwych,  ekologicznych  pytań,  wytykaniu

sprawców  zagrożeń,  poznawaniu  piękna  swojego  regionu  pobudzały  do  refleksji  innych

i  zachęcały  do  działań  na  rzecz  środowiska.  Zawarte  treści  programowe odwołują  się  do

wskazań  Podstawy  Programowej.  Program  skierowany  jest  do  dzieci  w  wieku

przedszkolnym,  tj.  od  3  do  6  lat.  Realizowanie  różnorodnych  zadań  wychowawczo

dydaktycznych  stwarza  możliwości  wielostronnego  intensywnego  uczestnictwa  dziecka

w działaniu,  przeżywaniu  i  poznawaniu  otaczającego  świata,  oraz  w dobieraniu  treści  do

możliwości  rozwojowych  dzieci.  Naczelnym zadaniem podczas realizacji  treści  zawartych

w tym planie jest takie ich opracowanie przez nauczyciela, aby potrzeba poznania wynikała

z  zainteresowania  samego  dziecka.  Dziecko  wieku  przedszkolnego  staje  się  coraz

sprawniejsze.  Poznawanie  świata  za  pomocą  działania  i  zmysłów  jest  dla  niego  sprawą

naturalną.

Praca z dziećmi

L. p. Działania i sposoby realizacji Termin Osoby 
odpowiedzialne

1. Realizacji „Programu adaptacyjnego” dla dzieci
nowoprzyjętych do przedszkola.

 

Organizowanie warunków działalności 

Wrzesień 
-Listopad 
2020

Nauczyciele 
poszczególnych 
grup



przedszkola pozwalających na zapewnienie 
poczucia bezpieczeństwa i akceptacji 
przedszkola przez dzieci i rodziców.

2. Wprowadzanie i przestrzeganie zasad zgodnego
współdziałania i reguł przyjętych w grupie- 
Kodeks Przedszkolaka

Stworzenie „Kodeksy Małego Ekologa” – 
prawa i obowiązki 

Cały rok Nauczyciele 
wszystkich grup

Nauczyciele i dzieci

3. „ Śmieci segregujesz- cysta Ziemię zyskujesz” 
-wprowadzenie segregacji odpadów 

Październik/ 
listopad 2020

Dyrektor 
Przedszkola

4. Wykorzystanie utworów literackich o tematyce 
ekologicznej: np. „Historia pewnego 
miasteczka”, „Ochrona środowiska”, 
„Pracowity dzień Tomka” lub inne wg wyboru 
nauczycieli

Cały rok Nauczyciele 
wszystkich grup

5. Wzbogacanie księgozbioru biblioteki o nowe 
pozycje z zakresu ekologii

Cały rok Dyrektor 
Przedszkola

6. „Patrol Ekologiczny” -  spacer w okolicach 
przedszkola w celu poszukiwania pojemników 
recyklingowych.

Rozwijanie kompetencji matematycznych 
dzieci- przeliczanie, określanie wielkości, 
kształtu, koloru.

Cały rok Nauczyciele i dzieci

7. „Tu działamy, gdzie mieszkamy” – wyrabianie 
trwałego nawyku wyrzucania odpadów do 
odpowiednich pojemników

Cały rok Nauczyciele i 
Dzieci

8.  Akcja „Sprzątanie świata” – porządkowanie 
ogrodu przedszkolnego i najbliższej okolicy

Wrzesień 2020

Marzec 2021

Nauczyciele i 
Dzieci

9. „Powitanie Jesieni”  - wycieczka do lasu , 
obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie. 
„Mali przyjaciele lasu” - wprowadzenie zasad 
szanowania przyrody

WWrzesień 
2020

Nauczyciele i 
Dzieci

10. Założenie kącików przyrody – zachęcanie do 
korzystania z toreb ekologicznych 
wielokrotnego użytku w czasie gromadzenia 
darów jesieni

Październik/ 
Listopad 2020

Nauczyciele i 
Dzieci



11. „ Zabawa każdą porą roku jest ciekawa..” – 
wdrażanie do hartowania i częstego korzystania
ze świeżego powietrza w różnych warunkach 
pogodowych.

 Zapoznanie dzieci z funkcjonowaniem 
monitoringu jakości powietrza i jego 
znaczeniem

Cały rok Nauczyciele i 
Dzieci

12. Wycieczka do punktu monitoringu jakości 
powietrza przy ul Biernackiego

Cały rok Nauczyciele i 
Dzieci

13. „Oszczędzamy energię i wodę” -  zakręcanie 
kaloryferów w trakcie wietrzenia pomieszczeń, 
wdrażanie do racjonalnego korzystania z wody 
- wykorzystanie filmów edukacyjnych/ 
prezentacji multimedialnych

Cały rok Nauczyciele i 
Dzieci

14. „Energie oszczędzamy, zbędne światło 
wyłączamy”  - wyrabianie nawyku wyłączania 
zbędnego oświetlenia 

Cały rok Nauczyciele i 
Dzieci

15. „Ekologiczna choinka”  - wykonanie 
naturalnych ozdób choinkowych w ramach 
zajęć plastyczno – technicznych z dziećmi

Grudzień 2020 Nauczyciele i 
Dzieci

16. „Coś ciekawego z materiału odpadowego” – 
zorganizowanie międzygrupowego konkursu 
plastyczno- technicznego 

Luty 2021 A. Trela- Gudz

 M. Herchel

17. „Dzień Małego Ekologa” – zabawy na świeżym
powietrzu, wsadzenie drzewa w ogrodzie 
przedszkolnym

Marzec 2021 Nauczyciele i 
Dzieci

18. „Zielony ogródek w sali” – Tworzenie 
miniogrodu, miejsca obserwacji i praktycznych 
działań dzieci

Marzec 2021 Nauczyciele i 
Dzieci

19. EkoMarzanna – obchody pierwszego dnia 
wiosny                                                                 

Marzec 2021 Nauczyciele i 
Dzieci 

20. „Spotkanie z leśnikiem” – wycieczka do 
Nadleśnictwa w Mielcu

Maj/Czerwiec 
2021

Nauczyciele i 
Dzieci z grupy III, 
IV i V

21. Promowanie zachowań proekologicznych i  
wychowanie do wartości poprzez kształtowanie
postaw obywatelskich i patriotycznych poprzez:

- udział w teatrzykach,

- poznawanie wierszy opowiadań, bajek

Cały rok Nauczyciele 
wszystkich grup



- prezentacje multimedialne

- współpracę z instytucjami

- poznawanie literatury związanej z tematem, 
np. cykle książek 
- organizację spotkań, imprez w przedszkolu

22. „Laboratorium pod chmurką” – spacery i 
wycieczki w okolicach przedszkola. 
Prowadzenie obserwacji przyrodniczych z 
wykorzystaniem lup 

Cały rok Nauczyciele i dzieci
wszystkich grup

23. „Zielony Dzień” – zorganizowanie w 
przedszkolu „zielonego dnia”. Zielony ubiór, 
spożywanie posiłków wykonanych z zielonych 
produktów (ustalenie menu z intendentem i 
kucharką) 

Marzec 2021 Nauczyciele i dzieci
wszystkich grup

24. Energia w naszym przedszkolu” – wycieczka 
po pomieszczeniach przedszkolnych w 
poszukiwaniu urządzeń działających na prąd; 
wdrażanie do poszanowania energii 
elektrycznej 

Cały rok Nauczyciele i dzieci
grupy III, IV, V 
„Makulaturę 
zbieramy – las 
oszczędzamy” – 
wyeksponowanie w 
sali kosza 
przeznaczonego na

25. Akcja „Makulaturę zbieramy – las 
oszczędzamy” – wyeksponowanie w sali kosza 
przeznaczonego na makulaturę 

Cały rok Nauczyciele i dzieci
wszystkich grup

 

 

Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym
 

Lp. Działania i sposoby realizacji Termin Osoby 
odpowiedzialne

1. Zapoznanie rodziców z zasadami 
funkcjonowania przedszkola i organizacją 
pracy:

-spotkanie dla rodziców wszystkich dzieci

-informacje dla rodziców w gablotach

Wrzesień 2020

Cały rok

Dyrektor Przedszkola

Nauczyciele 
wszystkich grup

2. Zapoznanie rodziców z wynikami obserwacji/ 
diagnozy:

Cały rok Nauczyciele grup

II, III, IV, V



-zebrania z rodzicami

-kontakty indywidualne

-konsultacje 1 raz w miesiącu

 

grupa I w drugim 
półroczu

3. Promowanie polskiej literatury, czystości mowy
potocznej i rozwijanie zainteresowań 
czytelniczych podczas kampanii społecznej 
"Cała Polska czyta dzieciom" i w tym celu 
organizowanie w grupach relaksu z bajką po 
obiedzie -higiena wypoczynku

Cały rok Nauczyciele 
wszystkich grup

4. Wspomaganie rodziców w rozwiązywaniu 
aktualnych problemów wych. - dyd.:

-informacje, porady w gablocie

-organizowanie konsultacji ze specjalistami

Cały rok Nauczyciele 
wszystkich grup

 

 

5. Przekazanie rodzicom informacji na temat 
działalności przedszkola:

-informacje ustne w trakcie zebrań i kontaktów 
indywidualnych

-udział rodziców w uroczystościach 
przedszkolnych

-organizowanie zajęć otwartych dla rodziców

-organizowanie wystaw plastycznych

Cały rok Nauczyciele 
wszystkich grup

 

 

6. Pozyskiwanie rodziców do działania :
- uwzględnianie w planach uwag i sugestii 
rodziców

-pomoc w organizacji uroczystości 
przedszkolnych

-wspieranie akcji charytatywnych

Cały rok Dyrektor Przedszkola

 

7. Współdziałanie z przedstawicielami Rady 
Rodziców:

-organizacja zebrań

-przygotowywanie uroczystości dla dzieci

-pomoc rodziców w poszukiwaniu sponsorów i 
wzbogacenie bazy przedszkola

Cały rok Dyrektor Przedszkola

8. Kontynuowanie tradycji organizowania 
konkursu plastycznego dla dzieci 
niepełnosprawnych z mieleckich przedszkoli

Wiosna 2021 Grupa III

 

9. Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną:

-wypożyczanie książek

Cały rok Nauczyciele grup

III, IV, V



-udział w lekcjach bibliotecznych

-spotkania z autorami

 

10. Współpraca z Samorządowym Centrum 
Kultury:

-udział dzieci w Scenażerii

-zwiedzanie wystaw

-udział w przedstawieniach dla dzieci

-udział w warsztatach plastycznych

Cały Rok Nauczyciele grup

III, IV, V

 

11. Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 6:

-zwiedzanie budynku szkoły

-udział w lekcjach w kl. I

  Maj 2021 Nauczyciele grup

    IV, V

 

12. Promocja placówki w środowisku lokalnym:

-konkursy międzyprzedszkolne

-życzenia okolicznościowe DPS w Mielcu

Cały rok

 

Grudzień 2020

Nauczyciele 
wszystkich grup

13. Współpraca ze Szkołą Muzyczną:

-udział w koncertach

Cały rok Nauczyciele 
wszystkich grup

 

14. Współpraca z Sanepidem

-realizacja programów profilaktycznych

Cały rok Nauczyciele 
wszystkich grup

 

15. Kontynuowanie i poszerzanie kontaktów z 
instytucjami użyteczności publicznej:

- policja
- straż pożarna
- itp.,

Cały rok Nauczyciele 
wszystkich grup

Doskonalenie nauczycieli

L. p. Działania i sposoby realizacji Termin Osoby 
odpowiedzialne

1. Wzbogacanie wiedzy merytorycznej i 
warsztatu pracy nauczycieli na posiedzeniach 
WDN.

Cały rok Lider

2. Realizacja programów autorskich, projektów 
edukacyjnych- ogólnopolskich i opracowanych

Cały rok Nauczyciele 



przez Sanepid wszystkich grup

3. Systematyczne rozwijanie wszechstronnej 
aktywności dzieci poprzez:

-planowanie i stosowanie różnorodnych metod
i form pracy

-umożliwianie każdemu dziecku działania w 
czasie zajęć zorganizowanych

-dostarczanie różnorodnych  materiałów, 
akcesoriów i pomocy

-dbałość o atrakcyjność kącików tematycznych

 Cały rok

 

 

 

 

 

Nauczyciele 
wszystkich grup

 

Podstawa prawna:

-Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572, Dz. 
U. z 2016r poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017poz.60, 949 i 1292) Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz.60 )

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

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. ( Dz. U. z 2017 r. 
poz.356) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 
ogólnego w poszczególnych typach szkół.

-Koncepcja Pracy Przedszkola

-Statut Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Mielcu

 

 

Roczny plan pracy przedszkola został przyjęty do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej

Nr ………………. w dniu …………………

 

 

 

 

 


