
 

 

PLAN PRACY  

OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ  

NA ROK 2021/2022  

 

Przedszkole Miejskie Nr 8 w Mielcu „Artystyczna Ósemeczka”  

 

 

Plan zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną dnia: 30.08.2021 

 
 
 

 



„DZIECKO CHCE BYĆ DOBRE. JEŚLI NIE UMIE – NAUCZ, JEŚLI NIE WIE – WYTŁUMACZ, JEŚLI NIE MOŻE – POMÓŻ.” 

 
JANUSZ KORCZAK 

 

 

 

 

ZADANIE: 

„Kształtowanie własnej tożsamości poprzez rozwijanie  

poczucia wartości, jako osoby, odczuwania przynależności  

do rodziny, narodu, grupy społecznej.    

Nabywanie umiejętności zachowań społecznych,  

respektowanie praw i obowiązków swoich oraz innych osób” 

 



 

LP. 

 

SPOSOBY REALIZACJI ZADANIA 

 

OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE  

ZA REALIZACJĘ 

 

OSOBY,  

INSTTUCJE 

WSPÓŁDZIAŁAJĄCE 

 

 

OKRES 

REALIZACJI 

 

UWAGI 

1.  A. DOSKONALENIE WARSZTATU PRACY 

NAUCZYCIELI  

 

Wzbogacanie wiedzy merytorycznej i warsztatu pracy 

nauczycieli na posiedzeniach WDN: 

 Prawo oświatowe: zapoznanie z nowymi 

ustawami MEN, Kuratorium Oświaty i Urzędu 

Miasta w Mielcu. 

 Wykorzystywanie  Metody pedagogiki zabawy 

KLANZA i Metody Ruchu Rozwijającego 

W. Sherborne do zabaw muzycznych, ruchowych 

i integracyjnych w celu podejmowania współpracy 

między dziećmi. 

 

 

 

Lider 

 

 

Dyrektor 

 

 

Według 

harmonogramu 

 

2.  Wyeksponowanie „Kącika grupowego” w sali, ze 

zwróceniem uwagi na: 

 znowelizowanie „Kodeksów grupowych” 

dostosowane ich do wieku i możliwości 

rozwojowych dzieci, 

 wyeksponowanie w ciekawych aranżacjach: 

wiersza, piosenki i logo grupy. 

 umieszczanie dyplomów, podziękowań za udział 

w akcjach, konkursach oraz zdjęć z ciekawych 

zajęć, spotkań itp. 

 

 

 

Wszystkie nauczycielki Dyrektor Praca ciągła  



3.  Wzbogacanie stałych kącików dydaktycznych o materiał 

rozwojowy stwarzający okazję do rozwijania norm 

społecznych, wartości moralnych oraz rozbudzania 

postaw patriotycznych: 

 ,,Kącik książki” –  bajki, albumy, foldery, 

audiobooki itp. 

 ,,Kącik patriotyczny” – symbole narodowe Polski  

i rodzinnej miejscowości, mapa, globus, zdjęcia  

itp.. 

 „Kącik gier, loteryjek, układanek” – gry, puzzle, 

układanki, loteryjki itp. oraz  propozycje gier 

opracowywane wspólnie z dziećmi i rodzicami. 

 „Kącik relaksu” – fotelik, koc, przytulanka,  itp. 

Wszystkie nauczycielki Dyrektor Praca ciągła  

4.  Systematyczne umieszczanie na grupowej stronie 

internetowej umiejętności rozwijanych u dzieci  

z zakresu zachowań społecznych i norm moralnych  

i kierowanie apelu do rodziców w celu utrwalania ich  

w środowisku domowym. 

 

Wszystkie nauczycielki Dyrektor Praca ciągła  

5.  Wyszukiwanie na stronach internetowych inicjatyw, 

akcji, konkursów o treści charytatywnej lub patriotycznej, 

mających na celu autopromocję pracy nauczyciela oraz 

placówki przedszkolnej. 

 

Wszystkie nauczycielki Dyrektor Praca ciągła  

6.  Wprowadzenie do „Ramowego rozkładu dnia”: ,,Kręgu 

uczuć”, zabaw integracyjnych, elementów ,,Metody 

Porannego Kręgu”, ćwiczeń relaksacyjnych w celu 

wielozmysłowego stymulowania rozwoju dziecka a także 

stwarzania okazji dzieciom do oceny własnego 

zachowania i  rówieśników, orientowania się co jest 

dobre, a co złe, wyciągania wniosków,  itp. 

 

Wszystkie nauczycielki Dyrektor IX 

Praca ciągła 

 



7.  W celu podniesienia sprawności fizycznej i dbałości  

o układ nerwowy dzieci systematyczne organizowanie: 

zabaw ruchowych, ćwiczeń porannych, ćwiczeń 

gimnastycznych, zabaw muzyczno-ruchowych, gier 

sportowych, torów przeszkód, slalomów, ćwiczeń 

zręcznościowych (a przy sprzyjających warunkach 

pogodowych prowadzić je na świeżym powietrzu  

z wykorzystywaniem materiału przyrodniczego). 

 

Wszystkie nauczycielki Dyrektor Praca ciągła  

8.  B. PRACA Z DZIECKIEM  

 

Kształtowanie i utrwalanie  u dzieci norm i zwrotów 

grzecznościowych oraz poczucia odpowiedzialności 

i szacunku do pracy swojej i innych poprzez samodzielne 

i dokładne wywiązywanie się z podejmowanych zadań 

w czasie: 

 czynności samoobsługowych, 

 zabiegów higieniczno-zdrowotnych, 

 czynności organizacyjno-porządkowych, 

 pełnienia dyżurów, 

 podejmowania zadań na rzecz innych itp. 
 

Wszystkie nauczycielki Dyrektor Praca ciągła  

9.  Systematyczne organizowanie sytuacji edukacyjnych 

pozwalających na nabywanie przez dzieci poczucia 

własnej wartości, przyjmowania na siebie ról 

społecznych, podporządkowania się innym, umiejętności 

współpracy, współdziałania z rówieśnikami oraz 

podejmowania decyzji i brania odpowiedzialności za 

wybór, a także rozwijania kreatywnej postawy podczas 

np.: 

 zabaw dydaktycznych,  

 zabaw tematycznych, 

Wszystkie nauczycielki Dyrektor Praca ciągła  



 zabaw konstrukcyjnych, 

 zabaw integracyjnych,  

 zabaw darmowych i ćwiczeń 

pantomimicznych, 

 gier sportowych i zabaw terenowych, 

 gier planszowych, ,,ściganek”, loteryjek  itp. 
 

10.  Zorganizowanie w przedszkolu: 

 ,,Dnia pokonywania trudności” 

 ,,Dnia życzliwości”, 

 ,,Dnia bez konfliktu”, 

 ,,Dnia uśmiechu”, 

 „Dnia pomysłowości” 

w celu kształtowania postaw m.in.: pracowitości, 

systematyczności, prawdomówności, odpowiedzialności 

rozwijania kreatywności i weny twórczej. 

Wykorzystywanie do tego mądrości ludowych i morałów 

zawartych w bajkach, baśniach, legendach oraz literaturze 

dziecięcej. 

 

 

gr. III 

gr. II 

gr. IV 

gr. I 

gr. V 

 

Dyrektor 

Psycholog  

 

luty 

listopad 

marzec 

październik 

czerwiec 

 

11.  Wykorzystywanie w czasie zajęć zorganizowanych 

i zabaw dowolnych metod m.in.: 

 Metoda projektu, 

 Metoda symulacji, 

 Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, 

 Pedagogiki zabawy KLANZA, 

 Metoda Fren’e, 

 Metoda Montessori,  

 Metody Arteterapii, Senspolastyki, 

 Zabawy i gry wg R. Portmann, 

 Wizualizacja,  

Wszystkie nauczycielki Dyrektor Praca ciągła  



 Metoda J. Osborna (burza mózgów, kapelusze 

myślowe itp.) 

które staną się inspiracją do respektowania praw  

i obowiązków swoich  oraz innych osób, umiejętności 

współpracy i współdziałania, ukazywania drogi wyjścia  

z sytuacji trudnych, stymulowania weny twórczej, 

samodzielnego dochodzenia dzieci do wytyczonego celu 

itd. 

 

12.  Realizowanie tematyki „Mój kraj, moje miasto, moja 

rodzina, moja grupa” w celu wyzwalania postawy 

patriotycznej poprzez budzenie przywiązania do 

Ojczyzny, do swojego miasta, rodziny, grupy 

przedszkolnej:  

 zapoznawanie z wydarzeniami historycznymi 

mającymi ważne znaczenia dla naszego kraju oraz 

ukazywanie piękna polskiej kultury, obyczajów, 

przyrody, 

 poznanie historii naszego miasta, symboli, a także 

przybliżenie postaci sławnych Mielczan, 

 zachęcanie do kultywowania staropolskich 

tradycji i obyczajów związanych ze Świętami 

Bożego Narodzenia i Wielkanocy,  

 stworzenie ,,Grupowej księgi dobrych 

zachowań”, promowanie pożądanych postaw 

społecznych i norm moralnych. 

 

Wszystkie nauczycielki Dyrektor 

Rodzice 

Praca ciągła  

13.  Wprowadzenie do zajęć i zabaw elementów teorii 

J. Korczaka w celu: zapoznania z prawami i obowiązkami 

dziecka, wyzwalania postawy współgospodarza 

przedszkola (np. prace porządkowe  

w ogrodzie, szatni,), współgospodarza grupy (np. wspólne 

Wszystkie nauczycielki Dyrektor 

Rodzice 

Praca ciągła  



ustalanie zasad gier, zabaw, przygotowywanie posiłków), 

kreowania opinii rówieśniczej (np. przydzielanie 

dyżurów, wybór miejsca do zabawy, spaceru, wycieczki). 

- sprawiedliwy, obiektywny sąd koleżeński (w starszych 

grupach) 

14.  C. WSPÓLPRACA Z RODZICAMI 

I ŚRODOWISKIEM  

Wzbudzanie u dzieci empatii i życzliwości do pomagania 

innym przy współudziale rodziców i w tym celu 

zaangażowanie się w lokalne akcje charytatywne  

i kampanie społeczne: 

 zbiórkę artykułów papierniczych na rzecz dzieci z 

Ukrainy,  

 ,,Góra grosza” 

 zbiórka karmy dla zwierząt z mieleckiego 

schroniska,  

 akcja UNICEFU  

 akcja PAH (zbiórka opakowań po klejach AMOS) 

 zbiórka zużytych baterii i telefonów, i inne 

 

 

 

 

 

 

gr. V  

 

gr. I 

 

gr. II 

B. Golba 

L. Kokoszka 

E. Młynarczyk, M. Sudoł  

Dyrektor 

Rodzice 

 

 

 

 

 

 styczeń/luty 

 

 listopad 

 

 listopad/grudzień 

 

I półrocze 

cały rok 

 II półrocze 

 

15.  Zorganizowane „Dnia otwartego” w celu ukazania 

rodzicom form i metod pracy w kierunku rozwijania 

umiejętności współpracy i współdziałania między 

dziećmi. 

wszyscy nauczyciele Dyrektor II półrocze  

16.  Przygotowanie prelekcji dla rodziców na temat: 

 Zapoznanie z „Kodeksem Kar i Nagród” PM 8 

 

 

 

 Etapy rozwoju społeczno-moralnego dzieci 

w wieku przedszkolnym. 

 
(A. Chłopek, M. Wójcik,  

A. Brodowska, L. Kokoszka, 

B. Golba, U. Rucka) 

 
(A.Bekier, E. Sobczyk, 

M. Herula, M. Sudoł,  

I. Skórska, E. Młynarczyk) 

 

 

Dyrektor 

Psycholog 

 

I półrocze 

 

 

 

II półrocze 

 



17.  Zorganizowanie konkursu z udziałem rodziców na temat 

„ Nasza gra planszowa” w celu promowania 

kreatywności, wyobraźni, weny twórczej i wzmacniania 

więzi rodzinnych. 

Wszystkie nauczycielki Dyrektor 

Rodzice 

Sponsorzy  

II półrocze 

marzec 

 

18.  Współpraca ze środowiskiem : 

 Szkołą Podstawową nr 8 i 9 - zwiedzanie szkół 

 Muzeum Regionalnym ,,Jadernówka” i ,,Pałacem 

Oborskich” - zwiedzanie wystaw okazjonalnych, 

promowanie patriotyzmu lokalnego. 

 Lokalną prasą: ,,Korso” i „Hej, Mielec” - 

promocja placówki w środowisku lokalnym.  

 Szkołą Muzyczną: - udział w koncertach 

muzycznych 

 Miejską Biblioteką Publiczną: - systematyczne 

wypożyczanie książek, - udział w lekcjach 

bibliotecznych, - włączanie się w zorganizowanie 

wystaw plastycznych i inne. 

 SCK Mielec - udział dzieci w ,,Scenażerii”, - 

zwiedzanie wystaw, - udział w przedstawieniach 

teatralnych. 

 Domem Dziennego Pobytu Rencisty i Emeryta: - 

występy dzieci z okazji różnorodnych świąt. 

 

Gr. V, VI 

Gr. III, IV, V, VI 

 

 

U. Rucka, A. Chłopek 

 

Gr. II-VI 

 

Wszystkie grupy 

 

 

 

Gr. V 

 

 

Gr. IV, V, VI 

Dyrektor 

Wychowawcy klas I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Według 

harmonogramu 

 

19.  Zorganizowanie wycieczek do: 

 Skansenu w Kolbuszowej – poznanie kultury 

ludowej  Podkarpacia. 

 Zamku w Barnowie Sandomierskim – 

poznanie miejsc związanych z historią naszego 

kraju. 

 Nadleśnictwa w Mielcu – poznanie bogactwa 

flory i fauny naszego regionu.  

 

Wszystkie nauczycielki Dyrektor 

Rodzice 

Według 

harmonogramu  

 

 


