
ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZO - 

DYDAKTYCZNEJ MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 42 W RUDZIE 

ŚLĄSKIEJ NA ROK SZKOLNY 2022/2023. 

 

Podstawa prawna:  

 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawa oświatowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z  

      późn. zm.),  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie 

nadzoru pedagogicznego. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1551 z późn. zm.),  

 Statut przedszkola, 

 Koncepcja pracy Miejskiego Przedszkola nr 42 na lata 2022/2027. 

Roczny Plan Pracy Opiekuńczo – Wychowawczo- Dydaktycznej Miejskiego Przedszkola  

w Rudzie Śląskiej został opracowany w oparciu o :  

 wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej kończącym rok szkolny,  

 diagnozę potrzeb i zainteresowań,  

 oczekiwania rodziców wobec przedszkola,  

 treści zawarte w przyjętej koncepcji pracy przedszkola,  

 treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach 

wychowania przedszkolnego,  

 treści podstawy programowej, 

 podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 

2022/2023. 

W roku szkolnym 2022/2023 plan pracy wychowawczo-dydaktycznej w naszym 

przedszkolu realizowany będzie w oparciu o następujące priorytety zawarte w Koncepcji Pracy 

Przedszkola: 

 Kształtowanie postaw ukierunkowanych na dobro i piękno. 

 

Zadania placówki to: 

 Rozwijanie umiejętności nazywania i rozpoznawania wartości związanych  

z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, takimi jak: szacunek, życzliwość, 

obowiązkowość, przyjaźń, radość. 

 Świadomość zainteresowania przedszkola i rodziców dzieckiem. 



 Uświadamianie dzieci i rodziców o zagrożeniach płynących z niewłaściwego 

korzystania z niewłaściwego korzystania z technologii multimedialnych. 

 Wyrabianie nawyków kultury ekologicznej oraz moralnego i obywatelskiego 

poczucia odpowiedzialności za ochronę przyrody. 

 Poszerzenie wiedzy o historii regionu i miasta, jego kulturze i sztuce. 

Cele do zrealizowania:  

1. Stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków do zabawy i nauki dla 

wychowanków Przedszkola. 

2. Stworzenie warunków do osiągnięcia umiejętności posługiwania się komputerem  

i wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej. 

3. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności dzieci we wszystkich dziedzinach, zgodnie  

z przyjętymi priorytetami. 

4. Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych dzieci i zaspokajanie ich 

indywidualnych potrzeb, które wpłyną na osiągnięcie przez dziecko dojrzałości 

szkolnej. 

5. Prowadzenie systematycznej pracy indywidualnej wspierającej rozwój dzieci. 

6. Umożliwianie dzieciom aktywności twórczej w różnych dziedzinach. 

7. Funkcjonowanie Przedszkola w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie 

współpracy z rodzicami. 

8. Zachęcanie i inspirowanie rodziców do współpracy z przedszkolem w celu planowania  

i realizacji jego zadań. 

9. Rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci. 

10. Kształtowanie postaw i norm społecznych. 

11. Rozwijanie kompetencji cyfrowych – odpowiedzialne korzystanie z zasobów 

dostępnych w sieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

Obszar: Opieka, wychowanie edukacja 

 

Cel Zadanie/sposób realizacji 

 

Osoba 

odpowiedzialna 

 

Termin realizacji 

1. System 

wychowawczy 

przedszkola. 

1. Zawarcie kontraktów 

grupowych obejmujących normy 

zachowania                 

i postępowania. 

 

Nauczycielki 

grup 

Wrzesień 2022 r. 

2. Uzgodnienie z rodzicami 

przedszkolnego systemu nagród  

i kar. 

 

Nauczycielki 

grup 

Wrzesień 2022 r. 

3. Nauka rozwiązywania 

konfliktów poprzez 

negocjowanie. 

 

Nauczycielki 

grup 

Według potrzeby 

4. Wspomaganie rozwoju 

emocjonalnego i społecznego 

dzieci. 

 

Nauczycielki 

grup  

Według potrzeby 

5. Nabywanie umiejętności 

wyrażania emocji  

i rozpoznawania ich u siebie 

oraz innych osób. 

 

Nauczycielki 

grup 

Według potrzeby 

2. Tworzenie 

warunków do 

rozwoju 

samodzielności, 

kreatywności            

i aktywności 

własnej dzieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Przygotowanie w salach 

kącików zainteresowań: 

 Przyrodniczego, 

 Plastycznego, 

 Muzycznego, 

 Konstrukcyjnego, 

 Matematycznego. 

 

Nauczycielki 

grup 

Wrzesień 2022 r. 

2. Inspirowanie dzieci do zabaw 

tematycznych odpowiednio do 

sytuacji okolicznościowych lub 

realizowanych tematów 

kompleksowych. 

 

Nauczycielka: 

grup 

Rok szkolny 

2022/2023 

3. Organizowanie sprzątania w 

Sali przedszkolnej 

(segregowanie klocków, 

układanie zabawek itp.) 

 

Nauczycielki 

grup 

Rok szkolny 

2022/2023 

4. Prowadzenie zajęć w 

zespołach dotyczących nauki:  

 Rozbierania i ubierania, 

 Składania ubrań, 

 Mycia rąk, 

Nauczycielki 

grup młodszych. 

Rok szkolny 

2022/2023 



 

 

 

 

 

 

 

 Nakrywania do stołu. 

5. Twórcza organizacja 

przestrzeni – stwarzanie 

dzieciom warunków do rozwoju 

kreatywności, zapewnienia 

ciekawych pomocy, rekwizytów, 

przedmiotów codziennego 

użytku. 

 

Nauczycielki 

grup 

Rok szkolny 

2022/2023 

6. Zorganizowanie Miejskiego 

Konkursu Kolędowego dla 

rudzkich przedszkoli 

„Kolędujmy, przyśpiewujmy” 

 

Zuzanna Krężel 

Anna Kasperczyk 

 

Styczeń 2022 r. 

7. Zorganizowanie konkursów 

plastycznych dla chętnych 

przedszkolaków 

 

Nauczycielki 

grup 

Rok szkolny 

2022/2023 

8. Kącik „Nasze Prace” – 

wystawy twórczości artystycznej 

dzieci. 

Nauczycielki 

grup 

Rok szkolny 

2022/2023 

 

3. Kształcenie 

bezpiecznych 

zachowań na 

terenie przedszkola 

i poza nim. 

Bezpieczeństwo  

w Internecie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wprowadzenie zasad 

korzystania          z pomieszczeń 

przedszkolnych                        

i sprzętów na placu zabaw. 

 

Nauczycielki 

grup  

Rok szkolny 

2022/2023 

2. Wprowadzenie  

i przestrzeganie zasad zgodnego 

współdziałania  

i reguł w grupie. 

 

Nauczycielki 

grup  

Rok szkolny 

2022/2023 

3. Organizowanie zabaw 

przeciwko agresji, 

kształtujących postawę 

zrozumienia, szacunku  

i tolerancji. 

 

Nauczycielki 

grup 

Rok szkolny 

2022/2023 

4. Praktyczna nauka 

przechodzenia przez jezdnię. 

Spotkanie  

z policjantem  

 

Nauczycielki 

grup 

Wrzesień/ 

Październik 2022 

 

5. Utrwalanie zasad 

bezpiecznego zachowania się w 

czasie spacerów               

i wycieczek. 

 

Nauczycielki 

grup 

Rok szkolny 

2022/2023 

6. Przeprowadzenie zajęć 

kształtujących  postawy 

Nauczycielki 

grup 

Rok szkolny 

2022/2023 



ukierunkowane na dobro  

i piękno. 

6. Kształtowanie u dzieci 

poczucia przynależności 

społecznej postawy patriotycznej 

 

Nauczycielki 

grup 

Rok szkolny 

2022/2023 

7. Rozwijanie poczucia własnej 

wartości jako osoby 

 

Nauczycielki 

grup  

Rok szkolny 

2022/2023 

4. Rozwijanie  

preorientacji 

zawodowej u 

dzieci. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Organizowanie spotkań  

z rodzicami wykonującymi 

różne zawody na terenie 

przedszkola. 

 

Nauczycielki 

grup 

Rok szkolny 

2022/2023 

2. Poznanie siebie – budowanie 

pozytywnego wizerunku własnej 

osoby, określenie swoich 

mocnych            i słabych stron, 

pasji i uzdolnień. 

 

Nauczycielki 

grup 

Rok szkolny 

2022/2023 

3. Organizowanie kącików 

tematycznych umożliwiających 

aktywność dziecka i możliwość 

dokonywania wyboru 

określonych czynności pro 

zawodowych, np.: kącik 

lekarski, sklepowy, fryzjerski, 

poczta, itp. 

 

Nauczycielki 

grup 

Rok szkolny 

2022/2023 

4. Rynek edukacyjny i nauka 

przez całe życie – poznanie 

kolejnych etapów edukacji, 

uświadomienie dzieciom ich 

preferencji poznawczych 

(zainteresowania                 

i uzdolnienia). 

Nauczycielki 

grup najstarszych  

Rok szkolny 

2022/2023 

5. Planowanie własnego rozwoju             

i podejmowanie wstępnych 

decyzji edukacyjno – 

zawodowych – rozmowy 

dotyczące zamierzeń 

zawodowych, dzielenie się 

swoimi przemyśleniami na 

forum grupy. 

Nauczycielki 

grup najstarszych 

Rok szkolny 

2022/2023 

5. Wychowanie do 

wartości                         

i kształtowanie 

postaw 

patriotycznych                

i obywatelskich                

u dzieci. 

 

 

1. Wyrabianie u dzieci 

przynależności do grupy, 

rodziny – wypełnianie 

obowiązków na ich rzecz 

poprzez różne gry i zabawy. 

 

Nauczycielki 

grup 

 

 

Rok szkolny 

2022/2023 

2. Poznanie własnej tożsamości 

narodowej – Dzień 

niepodległości.  

Nauczycielki 

grup 

Rok szkolny 

2022/2023 



 

 

 

 

3. Organizowanie wycieczek do 

ciekawych i charakterystycznych 

miejsc naszego regionu. 

Nauczycielki 

grup 

Maj 2023 r.  

4. Udział z międzynarodowym 

projekcie edukacyjnym 

„Emocja”. 

Nauczycielka: 

Agata Fryda 

Rok szkolny 

2022/2023 

5. Udział dzieci  

w uroczystościach 

przedszkolnych i regionalnych. 

Nauczycielki 

grup 

Rok szkolny 

2022/2023 

Obszar: Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka 

 
1. Doskonalenie 

systemu wspierania 

rozwoju każdego 

dziecka i 

udzielania pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Prowadzenie obserwacji 

pedagogicznych według 

przyjętych narzędzi:  

 wstępne,  

 końcowe.  

 

Nauczycielki 

grup 

Dwie obserwacje  

w ciągu roku 

szkolnego  

2. Przeprowadzenie diagnozy 

przedszkolnej i ustalenie listy 

dzieci do pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej.  

 

Nauczycielki 

grup starszych 

Wrzesień/Październik 

2022 r. 

3. Realizacja zasady 

indywidualizacji podczas zajęć 

dydaktycznych.  

 

Nauczycielki 

grup 

Cały rok szkolny 

4. Opracowanie indywidualnych 

planów wspomagania  

i korygowania rozwoju dla 

wybranych dzieci. 

 

Nauczycielki 

grup 

Listopad 2022 r. 

5. Ustalenie dla dzieci form, 

okresu udzielania i wymiaru 

godzin  

w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej.  

 

Dyrektor  Niezwłocznie po 

uzyskaniu informacji 

od nauczycieli lub 

specjalistów  

6. Prowadzenie  

i dokumentowanie pomocy 

psychologiczno –pedagogicznej. 

 

Nauczycielki 

grup 

Rok szkolny 

2022/2023 

7. Przygotowanie informacji                         

o gotowości szkolnej  

i przekazanie jej rodzicom. 

 

Nauczycielki 

grup starszych 

Kwiecień 2023 r. 

8. Ocena efektywności 

realizowanych form pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

(terapia logopedyczna, 

psychologiczna, pedagogiczna).  

 

Specjaliści  Przed projektem 

organizacyjnym 

9. W przypadku dzieci  

z orzeczeniami do kształcenia 

specjalnego – 

Powołanie 

zespołu ds. 

pomocy 

Według potrzeby 



wielospecjalistyczna ocena 

funkcjonowania dziecka.  

 

psychologiczno-

pedagogicznej. 

 

10. Ustalenie potrzeb w zakresie 

pomocy psychologiczno-

pedagogicznej na nowy rok 

szkolny. 

 

Dyrektor  Przed projektem 

organizacyjnym  

 

 

Obszar: Funkcjonowanie przedszkola w środowisku 

 
1. Promocja 

przedszkola i 

system obiegu 

informacji. 

 

 

 

1. Zbieranie ofert dotyczących 

zewnętrznych konkursów                          

i przeglądów, przekazywanie 

informacji nauczycielom. 

 

Wicedyrektor 

 

Według ofert 

2.Informacje o pracy 

przedszkola na stronie 

internetowej i na portalach 

internetowych: 

 oferta, 

 sukcesy, 

 ważne wydarzenia, 

 artykuły. 

 

Nauczycielka  

Patrycja 

Staszowska 

Marta Zacny 

Rok szkolny 

2022/2023 

3. Prowadzenie tablicy 

informacyjnej dla rodziców: 

 ogłoszenia, 

 inne. 

 

Nauczycielki 

grup 

Rok szkolny 

2022/2023 

2. Działania na 

rzecz środowiska. 

1. Udział w akcjach 

charytatywnych na rzecz 

zwierząt. 

 

Nauczycielki 

grup 

Rok szkolny 

2022/2023 

2. Wirtualne dni otwarte dla 

dzieci i rodziców planujących 

rozpoczęcie edukacji 

przedszkolnej. 

 

Dyrektor, 

Wicedyrektor, 

Nauczycielki 

Kwiecień 2023 r. 

3. Organizacja konkursów dla 

rudzkich przedszkoli. 

 

Nauczycielki 

grup 

Rok szkolny 

2022/2023 

3. Współpraca                 

z rodzicami                     

i wspieranie 

rodziny  w 

wychowaniu 

dzieci. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Opracowanie grupowych 

planów współpracy z rodzicami. 

 

Nauczycielki 

grup 

Wrzesień 2022 r. 

2. Indywidualne kontakty w celu 

poznania środowiska rodzinnego 

dziecka. 

 

Nauczycielki 

grup 

Rok szkolny 

2022/2023 

3. Zajęcie otwarte dla rodziców. 

 

Nauczycielki 

grup 

Pierwszy i drugi 

semestr 

 

4. Dzień konsultacji dla 

rodziców – przekazanie 

informacji o wynikach 

Nauczycielki 

grup 

Rok szkolny 

2022/2023 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obserwacji, o postępach dzieci 

oraz o wynikach diagnozy. 

 

5. Porady, konsultacje 

specjalistów dla rodziców  

i nauczycieli. 

Psycholog, 

logopeda, 

terapeuta, 

pedagog 

specjalny 

 

Według potrzeby 

 

6. Wspieranie rodziców                               

w wychowywaniu dzieci – 

przygotowanie materiałów dla 

rodziców na stronie 

internetowej. 

 

Nauczycielki 

grup 

Rok szkolny 

2022/2023 

7. Pozyskanie opinii rodziców 

na temat pracy przedszkola. 

 

Nauczycielki 

grup 

Według potrzeby 

 

8. Dokumentowanie współpracy                  

z rodzicami:  

 plan współpracy,  

 listy obecności na 

zebraniach, 

 ewidencja rozmów                           

z rodzicami, 

 protokoły,  

 zgody rodziców, 

upoważnienia. 

Nauczycielki 

grup 

Rok szkolny 

2022/2023 

4. Współpraca                    

z instytucjami                    

i innymi 

podmiotami 

środowiska. 

 

1. Przekazanie informacji 

dyrektorom szkół o realizacji 

obowiązku przedszkolnego 

przez dzieci sześcioletnie. 

Dyrektor  Wrzesień 2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kontynuowanie współpracy 

ze Szkołą Podstawową nr 18 i nr 

20:  

 udział w różnych 

uroczystościach, 

 wycieczka dzieci 

sześcioletnich do szkoły 

– poznanie budynku, 

udział               

w lekcjach. 

 

Nauczycielki 

grup starszych 

Rok szkolny 

2022/2023 

3. Pozyskanie informacji od 

nauczycieli klas pierwszych  

o postępach absolwentów 

przedszkola. 

 

Nauczycielki 

grup 

Rok szkolny 

2022/2023 

4. Współpraca z sanepidem – 

realizacja programu. 

Nauczycielki 

grup 

Według potrzeby 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

5. Współpraca z SKS Orlik 

 

Nauczycielki 

grup starszych 

Rok szkolny 

2022/2023 

6. Współpraca z Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną:  

 badania dodatkowe oraz 

wspieranie dzieci  

o specjalnych 

potrzebach 

edukacyjnych,  

 porady, konsultacje. 

Nauczycielki 

grup 

Rok szkolny 

2022/2023 

7. Współpraca z Domem 

Pomocy Społecznej 

Nauczycielki 

grup 

Rok szkolny 

2022/2023 

8. Kontynuowanie współpracy  

z Miejskim Przedszkolem nr 34 

Nauczycielki 

grup 

Rok szkolny 

2022/2023 

Obszar: Organizacja i zarządzanie przedszkolem 

 
1. Doskonalenie 

przestrzeni 

edukacyjnej. 

1. Systematyczne wzbogacanie 

bazy przedszkola o nowe 

zabawki i pomoce dydaktyczne. 

 

Dyrektor  

i nauczycielki 

Rok szkolny 

2022/2023 

2. Doskonalenie 

systemu 

dokumentowania 

pracy przedszkola. 

1. Prawidłowe prowadzenie 

dokumentacji pracy nauczyciela.  

               

Dyrektor  Rok szkolny 

2022/2023 

2.Rzetelne prowadzenie 

obserwacji pedagogicznych. 

 

Rada 

pedagogiczna 

Rok szkolny 

2022/2023 

3. Dokumentowanie współpracy                   

z rodzicami.  

 

Nauczycielki 

grup 

Rok szkolny 

2022/2023 

 
 

 

Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 01.09.2022 r. 

  

 


