
 

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 19 W RYBNIKU 

NA ROK SZKOLNY 2020-2021 

 
 

Wyobrażenie o funkcjonowaniu Przedszkola nr 19 w Rybniku, które 

będzie towarzyszyd wychowankom podczas ich pobytu w placówce 

stworzone jest w oparciu o kształtowanie kompetencji kluczowych. 

Pozwolą one na indywidualne podejście do dziecka w ujęciu 

wieloaspektowym, aby w przyszłości potrafiło ono radzid sobie we 

współczesnym społeczeostwie. 

 

Priorytety Przedszkola na rok szkolny 2020 – 2021. 

1.  Kształtowanie kompetencji kluczowych. Kompetencje przyszłości. 

Przedszkolak w świecie technologii. Bezpieczeostwo w Internecie. 

2. Działania profilaktyczno – wychowawcze. Wychowanie do wartości – 

planowe objaśnienie dzieciom istoty wartości. Kształtowanie umiejętności 

społecznych i promocja zdrowego, ekologicznego  i aktywnego stylu życia. 

3.   Doradztwo zawodowe. Poznanie zawodów w toku realizacji tematów 

kompleksowych. 

4. Rozpoznawanie potrzeb i możliwości wychowanków oraz ich sytuacji 

społecznej. Indywidualizacja oddziaływao podczas zajęd dydaktycznych oraz 

innych sytuacji w ciągu dnia. Wspieranie  rodziców w wychowaniu dziecka. 

 

 

 



Zadania i sposób realizacji: 

Działania profilaktyczno-wychowawcze. 

 
JESTEM BEZPIECZNYM PRZEDSZKOLAKIEM 

 

Zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowania w tematach kompleksowych. 

Kodeksy bezpieczeostwa.  

Kodeks bezpiecznego korzystania z Technologii Informacyjnej. 

  

Realizacja programu „Drogowe ABC”. 

 
Spotkanie dzieci z ratownikiem medycznym oraz zajęcia praktyczne w zakresie 

udzielania pierwszej pomocy. 

 

Higiena i bezpieczeostwo epidemiologiczne. 

Udział w kampanii edukacyjnej „Mogę zatrzymad smog, przedszkolaku złap 

oddech - II edycja”. 

 



„Wiem, że zdrowo jem”- przeprowadzenie zajęd związane ze zdrowym 

odżywianiem, stworzenie w każdej grupie piramidy zdrowego odżywiania. 

Zorganizowanie międzyprzedszkolnego fotograficznego konkursu „Sport to 

zdrowie”. 

Realizacja ciekawych scenariuszy zajęd o zdrowiu : „Dzieo marchewki”, „Zielony 

dzieo”, „Dzieo ziemniaka”, „Sałatka”,  Zdrowy jadłospis”-  „Mini ogród”.  

Wychowanie do wartości –planowe objaśnienie dzieciom istoty wartości                    

w tematach kompleksowych, Kształtowanie kompetencji społecznych                             

i emocjonalnych. 

Doradztwo zawodowe: Poznajemy zawody rodziców 

 
JESTEM EKO PRZEDSZKOLAKIEM 

 
Założenie kącików przyrody  oraz przeprowadzenie zajęd  „Oszczędzamy 

energię”. 

Udział w akcjach i obchodach związanych z dbaniem o przyrodę: „Święto 
drzewa”, I dzieo wiosny, „Dzieo Ziemi”. 

 
Organizacja międzyprzedszkolnego konkursu „Wyhodujmy roślinkę”. 

 
„Tulipany w ogrodzie mamy”- sadzenie przez wszystkie dzieci tulipanów                

w ogrodzie przedszkolnym, wybór odpowiedniego koloru rośliny dla każdej 
grupy. 

 
Wewnętrzny konkurs recytatorski związany  z tematyką dotyczącą dbania                  

o środowisko „Nasza Ziemia Zielona”. 

 
 
 
 
 



JESTEM MAŁYM PATRIOTĄ 
 

Wiem, czuję, rozumiem – kształtowanie u dzieci wartości takich jak: przyjaźo, 
miłośd, szacunek, sprawiedliwośd na podstawie literatury, bajek 

terapeutycznych. 
 
Uroczystośd grupowa z okazji Dnia Niepodległości - 11 listopada. 

 
„Za co kocham Polskę?” Nagranie filmiku reklamowego przez przedszkolaków,  

w którym odpowiedzią, za co kochają Polskę. 
 

Chętnie pomagam innym – kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych i 

niesienie pomocy potrzebującym. 

Udział w małym wolontariacie. Akcje MEN. 

„Poznajemy legendy Polskie”-  wystawienie teatrzyku przez nauczycielki dla 

wszystkich grup - legenda „O Lechu, Czechy i Rusie”,  - legenda „Smok Wawelski. 

JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM - DOBRYM 
MATEMATYKIEM 

Udział w ogólnopolskim projekcie na rok  2020/2021 „Technikoludek, czyli 
przedszkolak w świecie technologii”. 

 
Realizacja wybranych elementów programu Necio.pl – zabawa w Internet. 

 

Praca z Tablicą Interaktywną.  
Zorganizowanie konkursu rodzinnego matematyczno - plastycznego „Gry 
planszowe znamy, chętnie z rodzicami gramy”. 



HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH 

Święto Przedszkolaka 
Pasowanie na dzielnego przedszkolaka 

13 - 15 X 

Święto Niepodległości –  uroczystośd  w formie apelu okolicznościowego w 

swoich grupach 

10, 12 XI 

Dzieo Pluszowego Misia -  słuchanie bajek, zabawy ruchowe z misiem 20 XI 

Obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji – słuchanie opowiadao o 

promowaniu szacunku wobec różnorodności kulturowej 

16 XII 

Ogólnopolski Dzieo Praw Dziecka 20 XI 

Andrzejki – tradycja Polska -  słuchanie opowiadao, wróżenie, w starszych 

grupach lanie wosku 

30 XI 

„BARBÓRKA” – Święto Górników 4 XII 

Mikołajki  - wizyta Mikołaja z elfami połączona z rozdaniem dzieciom 

upominków. 

7 XII 

„Jasełka” – prezentacja w formie filmu o tematyce świątecznej dla rodziców 

scalająca przygotowania do świąt przedszkolaków oraz życzenia wszystkich grup 

i personelu przedszkola 

 

22 XII 

Święto Babci i Dziadka  wręczenie własnoręcznie wykonanych upominków dla 

babci i dziadka, nagranie życzeo  (upominki wręczamy w zależności od sytuacji 

epidemiologicznej i wytycznych GIS) 

I  

Bal Karnawałowy „W krainie uprzejmości” II 

Dzieo kolorowych skarpet 22 III 

Pierwszy Dzieo Wiosny - żegnamy zimę – witamy wiosnę: zabawy z Marzanną 21 III 

Dzieo Rodziny – impreza w plenerze  – występy dzieci, gry, zabawy, konkursy  

(w swoich grupach, w zależności od sytuacji epidemiologicznej ) 

V 

Dzieo dziecka – gry i zabawy na wesoło VI 

Zakooczenie roku przedszkolnego - pożegnanie dzieci odchodzących do szkoły  

uroczystośd z udziałem Rady Rodziców grupy najstarszej;  

Prezentacja dla rodziców – „Co ciekawego wydarzyło się w przedszkolu, czyli rok                    

w obiektywie” 

Podziękowanie rodzicom za współpracę – wręczenie dyplomów 

Dobre rady na wakacje – pożegnanie z przedszkolem. 

VI 

 


