
 

 

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 19 W RYBNIKU 

NA ROK SZKOLNY 2021-2022 

 
 

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. 

 

Plan Pracy zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 7 /2021/2022 z dnia 14.09.2021 r. 

Priorytety i główne cele przedszkola w roku szkolnym 2021-2022           

 

1. Tworzenie warunków do systematycznej realizacji podstawy programowej. 
2. Realizacja działao proekologicznych. 
3. Realizacja zewnętrznych programów edukacyjnych, profilaktycznych. 
4. Dbałośd  o bezpieczeostwo dzieci w przedszkolu i  poza przedszkolem 
5. Wychowanie do wartości przez kształtowanie patriotycznych postaw dzieci. 

                      PRACA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZA 
 

Zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowania w tematach kompleksowych oraz na podstawie 

cyklu książeczek edukacyjnych dla dzieci wyd. REA-SJ autorstwa K. Morec. 

 

Spotkanie z Policjantem – na  temat  bezpiecznego  poruszania  się  po  drodze,  ograniczonego 

zaufania do obcych, sposobów informowania o niebezpiecznym zdarzeniu 

 

Kodeksy bezpieczeostwa  

Kodeks bezpiecznego korzystania z Technologii Informacyjnych 

 

Spotkanie dzieci z ratownikiem medycznym oraz zajęcia praktyczne w zakresie udzielania pierwszej 

pomocy. 

 

Higiena i bezpieczeostwo epidemiologiczne. 

 

Udział w kampanii Czyściochowe Przedszkole 

Udział przedszkola w "Światowym Dniu Mycia Rąk".   

Zorganizowanie spotkania ze sportowcem 



 

 

Zorganizowanie „Dnia Zdrowego Śniadania” - uświadomienie dzieciom, co powinno zawierad, żeby 

było wartościowe 

Realizacja ciekawych scenariuszy zajęd o tematyce zdrowego odżywiania: obchody „Dnia 

marchewki”, „Zielonego dnia”, „Dnia ziemniaka”, „Dnia mleka” 

Mini ogród”- zorganizowanie w każdej grupie zielników, warzywniaków do prowadzenia 

obserwacji i doświadczeo przyrodniczych związanych z hodowlą różnych roślin: fasoli zbóż, ziół, 

warzyw 

Międzynarodowy Dzieo Taoca" –zorganizowanie warsztatów tanecznych na terenie przedszkola 

lub w Domu Kultury w ramach współpracy z Domem Kultury w Boguszowicach. 

Dzieo Sportu lub udział w wydarzeniu sportowym „Sprintem do maratonu”. 

 
Udział  projekcie Bliżej Pieska lub „Jestem głosem tych co nie mówią” 

Obchody wybranych świąt z „Kalendarza świąt nietypowych” nawiązujących do wartości takich jak 
dobro/przyjaźo/szacunek np. 

Dzieo postaci z bajek 
Dzieo dobrych uczynków 

Dzieo życzliwości  
Dzieo przyjaciela 

Wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych podczas: powitania, pożegnania, sytuacji 
wymagającej przeproszenia, proszenia. 
Teatrzyk „Magiczne słowa”. 

Zaangażowanie przedszkola w akcje charytatywne o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim np. „Góra 

grosza”, „Czapka Świętego Mikołaja”. 

Udział w akcji MEiN: „Razem na święta" zachęcającej dzieci do niesienia pomocy innym, 

budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych oraz kształtowaniu poczucia odpowiedzialności 

za drugą osobę. 

Wychowanie do wartości –planowe objaśnienie dzieciom istoty wartości w tematach 
kompleksowych/projektach: 
1.Moja grupa, moi koledzy –jak byd dobrym kolegą, przyjacielem 
2.Moja rodzina –uczymy się kochad innych i okazywad miłośd 
 
Doradztwo zawodowe: Poznajemy zawody rodziców. 
1.Szacunek–w tematach takich jak -poznajemy zawody, rodzina, inne 
2.Zwierzęta domowe –uczymy się odpowiedzialności 
3.Dzieci świata -akceptacja, tolerancja 
4.Prawda i dobro w zachowaniu człowieka  
 5. Ojczyzna –temat: Moja miejscowośd−Mój region: tradycje. 
 



 

 

Ukazywanie na podstawie literatury wartości przyjaźni/koleżeostwa, stosunku do kłamstwa. Np. 

„O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci" J. Tuwim, „Moi mili" Małgorzata Strzałkowska, „Mama ma 

zmartwienie” Danuta Wawiłow 

Kształtowanie kompetencji społecznych i emocjonalnych  poprzez: 
1.Wyjaśnienie dzieciom ich praw i obowiązków w przedszkolu 
2. Nauka współpracy podczas wykonywania zadao w parach. 

3.Pełnienie ról –wprowadzenie dyżurów:-Okolicznościowych,  Jednodniowych Tygodniowych 
4. Zabawy i aktywności dotyczące świadomości emocji, przyczyn powstawania emocji, zachowania 

wywołanego emocjami 
5.Budowanie poczucia wartości dzieci poprzez wzmocnienia, dostrzeganie mocnych stron oraz 

akceptację indywidualności każdego dziecka. 
6.Wskazanie sposobów radzenia sobie z emocjami 

7.Bajki relaksacyjne 

Zorganizowanie w salach kącików przyrodniczych  - zgodnie z tematykami i aktualną porą roku. 

Udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym – Zbieraj Baterie i Telefony. 
 

Organizacja międzyprzedszkolnego konkursu „Mini ogródek” 

Tulipany w ogrodzie mamy”- sadzenie przez wszystkie dzieci tulipanów w ogrodzie przedszkolnym, 
wybór odpowiedniego koloru roślinna dla każdej grupy, wykonanie plakietek z nazwami grup. 
Pielęgnacja oraz obserwacja zasadzonych roślin. 

Wewnętrzny konkurs „Nie wyrzucaj – wykorzystaj”  - eko zabawka/pomoc dydaktyczna 

Udział w akcji MEiN: „Szkoła do hymnu" - odśpiewanie hymnu o godz. 11:11. 
Przeprowadzenie zajęd umożliwiających poznanie historii Święta Niepodległości 11 listopada. 

Zapoznawanie ze strojami ludowymi, obrzędami, zwyczajami naszego regionu oraz gwarą Śląską – 

edukacja regionalna. 

Dzieo języka ojczystego. Wewnętrzny konkurs recytatorski „Polscy poeci dzieciom”. 

Dzieo Dziecka – poznajemy kraje Unii Europejskiej. 

Udział w II edycji ogólnopolskiego projekcie na rok  2021/2022 „Technikoludek, czyli dziecko                                    
w świecie technologii” 
 
Realizacja wybranych elementów programu Necio.pl – zabawa w Internet. Bezpieczeostwo                                                    
w Internecie. 
Dzieci w sieci – bezpieczeostwo w Internecie  www.sieciaki.pl, www.necio.pl 

Praca z Tablicą Interaktywną. Wykorzystanie zasobów Internetu do zajęd i zabaw edukacyjnych. 
Zabawy edukacyjne z robotem do nauki programowania: Photonem 
Kodeks Interaktywnego Przedszkolaka. 

Zorganizowanie w salach kącików matematyczno – technologicznych. 

http://www.sieciaki.pl/


 

 

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH 

Rodzaj uroczystości / temat Termin 

Powitanie jesieni 23 IX 2021 

Święto Przedszkolaka 
Pasowanie na dzielnego przedszkolaka 

IX 2021 
14 X 2021 

Święto Niepodległości  10 XI 2021 

Dzieo Pluszowego Misia -  słuchanie bajek, zabawy ruchowe z misiem 25 XI 2021 

Ogólnopolski Dzieo Praw Dziecka 22 XI 2021 

Andrzejki – tradycja polska -  słuchanie opowiadao, wróżenie, w 

starszych grupach lanie wosku 

29/30 XI 2021 

„BARBÓRKA” – Święto Górników 4 XII 2021 

Mikołajki  - wizyta Mikołaja z elfami połączona z rozdaniem dzieciom 

upominków. 

6 XII 2021 

Kiermasz świąteczny  XII 2021 

I Dzieo Zimy II 2022 

Jasełka  XII 2021 

Święto Babci i Dziadka   I 2022 

Bal Karnawałowy  II 2022 

Dzieo Bezpiecznego Internetu 11 II 2022 

Dzieo Nauki Polskiej  19 II 2022 

Pierwszy Dzieo Wiosny - żegnamy zimę – witamy wiosnę 21 III 2022 

Międzynarodowy Dzieo Książki dla Dzieci 2 IV 2022 

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

konkursy  (w swoich grupach, w zależności od sytuacji epidemiologicznej) 

V 2022 

Dzieo dziecka – poznajemy kraje Unii Europejskiej VI 2022 

 

Zakooczenie roku przedszkolnego - pożegnanie dzieci odchodzących do 

szkoły  uroczystośd z udziałem rady rodziców grupy najstarszej;  

Podziękowanie rodzicom za współpracę – wręczenie dyplomów 

Dobre rady na wakacje – pożegnanie z przedszkolem. 

VI 2022 

 



 

 

PROJEKTY ZEWNĘTRZNE W KTÓRYCH WEŹMIEMY UDZIAŁ             

W ROKU SZKOLNYM 2021 - 2022 

             

     

  

 



 

 

Programy wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2021 – 2022. 

Programy wiodące: 

1. Program wychowania przedszkolnego, Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, 

Renata Paździo, MAC edukacja, 2020.  

 

Realizowany w grupach  II,  III  i   IV 

 

Aneks nr 1  do Programu wychowania przedszkolnego: uzupełnienie treści związanych                

z kształceniem na odległość.  

Aneks nr 2 do Programu wychowania przedszkolnego: Program Preorientacji zawodowej                  

w Przedszkolu nr 19 w Rybniku na rok szkolny 2021/2022.  

Aneks nr 3 do Programu wychowania przedszkolnego: Program działań innowacyjnych 

„Język migowy”, Arietta Łojek , 2021 r.  

 

 

2. Program wychowania przedszkolnego, Samodzielne, wszechstronne, szczęśliwe, Nowa era, 

M. Chludzińska, D. Kucharska, A. Kucharczyk, A. Kacprzak – Kołakowska, A. Pawłowska 

– Niedbała, M. Pietrzak, A. Smodarek, 2021.  

Aneks nr 1 do programu „Samodzielne, wszechstronne, szczęśliwe”:  „Teatr znamy i chętnie 

w nim gramy” M. Kral, M. Kostecka, 2021 r.  

Aneks nr 2 do programu „Samodzielne, wszechstronne, szczęśliwe”:  uzupełnienie treści 

związanych z kształceniem na odległość.  

 

Realizowany w grupach  I  i   V 

Religia:  

3. Program nauczania religii rzymsko – katolickiej w przedszkolach i szkołach, nr AZ-0-01/10, 

czerwiec 2010 - „Kochamy dobrego Boga”.  

 

                    Realizowany w grupie  V 

 


