
 

 

Plan Rozwoju Przedszkola w Karczmiskach w roku szkolnym 2016/2017 

Warunki skutecznego wspomagania rozwoju kompetencji artystyczno- ruchowych, czyli jak podnieść sprawność 

manualną i ruchową dziecka. 

 

 

CELE OGÓLNE: 

 Doskonalenie i nabywanie przez dzieci kompetencji artystyczno- ruchowych. 

 Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. 

 Organizowanie zabaw i ćwiczeń mających na celu: 

     -  usprawnianie narządów ruchu,  

     - doskonalenie sprawności manualnej, koordynacji wzrokowo- ruchowej,  

 

 Rozwijanie inwencji twórczej w różnych formach aktywności dziecka tj. plastyka, muzyka, taniec. 

 

 Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych doznań i przeżyć w kontaktach ze sztuką. 

 

 Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni w działaniu poprzez dostarczenie dziecku materiałów, narzędzi i środków, 

oraz wskazanie na różne możliwości ich wykorzystania. 

 

 



 

 

 

Wymagania Zadania i sposoby realizacji Termin Osoby odpowiedzialne Ewaluacja 

Przedszkole realizuje 

koncepcję pracy 

ukierunkowaną na rozwój 

dzieci              

 

 

 

 

1.Prowadzenie działań w zakresie 

realizacji koncepcji pracy przedszkola 

uwzględniającej potrzeby rozwojowe 

dzieci, specyfikę pracy przedszkola oraz 

oczekiwania środowiska ze 

szczególnym uwzględnieniem 

kompetencji artystyczno-ruchowych 

dziecka. 

cały rok 

 

 

 

wszyscy nauczyciele 

dyrektor 

 

 

Protokoły Rady 

Pedagogicznej 

2. Monitorowanie założeń koncepcji 

pracy przedszkola i modyfikowanie ich 

w miarę potrzeb placówki i sugestii 

rodziców. 

cały rok wszyscy nauczyciele 

 

sprawozdania 

nauczycieli 

Procesy wspomagania 

Rozwoju i edukacji dzieci 

są zorganizowane 

w sposób sprzyjający 

uczeniu się 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Obserwacja i diagnoza zachowań 

i umiejętności dzieci przedszkolnych 

podczas stawianych zadań, analiza 

wytworów i prac dziecka, analiza kart 

pracy dziecka, informacje uzyskane 

od rodziców, rozmowy i zabawy 

prowadzone z dzieckiem, informacje 

o dziecku uzyskane od specjalistów. 

cały rok wszyscy nauczyciele sprawozdania 

nauczycieli 

2. Sformułowanie wniosków 

z monitorowania i wykorzystanie ich 

w planowaniu i realizowaniu procesów 

wspomagania rozwoju i edukacji dzieci 

w przedszkolu poprzez: 

- planowanie i realizację pracy 

indywidualnej z dziećmi, 

cały rok wszyscy nauczyciele  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rozwijanie i stymulowanie 

zainteresowań dzieci w trakcie zajęć 

dodatkowych, 

- organizowanie pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej dla 

dzieci wymagających pracy nad 

nabywaniem pożądanych umiejętności 

społecznych i wspomagania rozwoju 

intelektualnego oraz dzieci zdolnych, 

- współpraca z rodzicami nad 

ujednoliceniem pracy wychowawczo- 

dydaktycznej domu i przedszkola. 

3. Dostosowanie metod pracy 

do potrzeb dzieci z grup 

przedszkolnych. 

- Wykorzystywanie przez nauczycieli 

na zajęciach nowatorskich rozwiązań 

między innymi Pedagogiki Zabawy 

,,Klanzy”, Metody Dobrego Startu, 

metod twórczych( gimnastyki twórczej 

R. Labana, twórczych działań 

plastycznych, dramy, zabaw 

parateatralnych, improwizacji 

tanecznych i muzycznych), metody C. 

Orffa, metody projektu, muzykoterapii, 

bajko terapii, aktywnego słuchania 

muzyki poważnej Batti Strauss, 

nauczania matematyki wg. E. 

Gruszczyk- Kolczyńskiej i E. 

Zielińskiej.  

- Wykorzystywanie nowoczesnych 

cały rok wszyscy nauczyciele  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

środków dydaktycznych: komputer, 

projektor. 

4. Informowanie dzieci o celu zajęć i 

podsumowanie zdobytych na zajęciach 

wiadomości i umiejętności. 

Preferowanie pracy w małych grupach 

lub parach, dbanie o indywidualne 

podejście. 

cały rok wszyscy nauczyciele  

5. Formułowanie wniosków 

z monitorowania procesów 

wspomagania rozwoju i edukacji dzieci, 

podnoszenie efektywności procesów tj. 

- porównywanie wyników obserwacji 

diagnozy początkowej i końcowej, 

- porównywanie wyników obserwacji 

wstępnej i końcowej, 

październik 

maj 

wszyscy nauczyciele sprawozdania 

raport 

6. Rozwijanie zainteresowań i zdolności 

dzieci poprzez udział w różnych 

konkursach, imprezach 

okolicznościowych i uroczystościach 

przedszkolnych. 

cały rok wszyscy nauczyciele sprawozdania 

strona internetowa 

Dzieci nabywają 

wiadomości i umiejętności 

określone w podstawie 

programowej  

 

1.  Monitorowanie i ewaluacja 

realizowanych programów pod kątem 

rozwijania kompetencji artystyczno- 

ruchowych. 

 

 

cały rok 

 

wszyscy nauczyciele  

dyrektor 

 

arkusze obserwacji 

dzieci 

arkusze analizy 

dokumentacji 

przedszkola 

obserwacje  



 

 

 

 

 

 

2. Stosowanie metod, form pracy, 

pomocy dydaktycznych dostosowanych 

do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej 

wpływających na efektywność pracy z 

dziećmi. 

 

cały rok      

wszyscy nauczyciele 

 

 

obserwacje 

ramowy rozkład dnia 

plany miesięczne 

 

 

3. Formułowanie i wdrażanie wniosków 

z analiz.   

 

cały rok 

 

wszyscy nauczyciele 

 

plany miesięczne 

sprawozdania 

 

Dzieci są aktywne Organizowanie różnorodnych kącików 

tj. czytelniczych, plastycznych, 

przyrodniczych, teatralnych, ruchowych 

i muzycznych. 

cały rok  

 

wszyscy nauczyciele 

 

sprawozdania 

zapisy w dzienniku 

 

Dzień z poezją Brzechwy lub Tuwima.  wszyscy nauczyciele 

 

sprawozdania 

zapisy w dzienniku 

Stosowanie metod aktywizujących 

w trakcie prowadzonych zajęć i zabaw. 

cały rok wszyscy nauczyciele 

 

sprawozdania 

 

Zorganizowanie 

wewnątrzprzedszkolnego konkursu 

plastycznego „Zabawy i sporty 

zimowe” 

styczeń/ luty  

A. Kubiś 

A. Szychowska 

sprawozdania 

strona internetowa 

 

Wystawa prac plastycznych „Sport w 

naszym życiu” 

wiosna wszyscy nauczyciele sprawozdania 



 

 

Zorganizowanie wyjazdu do teatrów 

lubelskich- umożliwienie dzieciom 

uczestnictwa w przedstawieniach Teatru 

Lalkowego i Teatru Muzycznego 

 

wg. propozycji 

 

 

wszyscy nauczyciele 

 

strona internetowa 

zapisy w dzienniku 

sprawozdania 

Dni otwarte Gimnazjum maj wszyscy nauczyciele strona internetowa 

zapisy w dzienniku 

Zorganizowanie koncertu wigilijnego w 

ramach koncertów cztery pory roku 

grudzień 

 

wszyscy nauczyciele strona internetowa 

sprawozdania 

zapisy w dzienniku 

Przegląd piosenki dziecięcej 

,,Rozśpiewane przedszkolaki” wersja 

angielska 

maj K. Oroń 

A. Przychodzień 

strona internetowa 

zapisy w dzienniku 

Przegląd tańców grupowych.  A. Kwiatkowska 

A. Olszowa 

strona internetowa 

Kształtowane są postawy 

i respektowane normy 

społeczne 

1.Podejmowanie działań 

wychowawczych i profilaktycznych 

mających na celu eliminowanie 

zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych 

zachowań. 

  

wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

2.Udział dzieci w programie,, Czyste 

powietrze wokół nas” 

cały rok A. Szychowska 

 

 

3.Rozwijanie współpracy z Sanepidem- 

szkolenie. 

 

listopad A. Szychowska 

 

 

 

4.Pedagogizacja rodziców na temat 

uzależnień. 

 Dyrektor, wicedyrektor   



 

 

Przedszkole wspomaga 

rozwój dzieci, z 

uwzględnieniem ich 

indywidualnej sytuacji 

1.Prowadzenie działań w zakresie 

wyrównywania szans edukacyjnych 

- wczesne wspomaganie rozwoju 

- zajęcia logopedyczne 

- pomoc psychologiczno -pedagogiczna 

 

cały rok 

 

 

 

 

n-le specjaliści 

n-l logopeda 

zapisy w dzienniku 

2. Organizowanie zajęć stymulujących 

rozwój dziecka. 

cały rok wszyscy nauczyciele zapisy w dzienniku 

3. Organizowanie oraz udział 

w konkursach plastycznych, 

muzycznych i innych. 

w miarę potrzeb wszyscy nauczyciele sprawozdania 

Nauczyciele współpracują 

w planowaniu i 

realizowaniu procesów 

edukacyjnych 

1.Wykorzystanie zdobytych 

na szkoleniach umiejętności 

w bezpośredniej praktyce 

pedagogicznej i upowszechnianie ich 

wśród nauczycieli przedszkola. 

2.Analizowanie efektów pracy 

nauczycieli poprzez badania 

ewaluacyjne dwa razy w ciągu roku. 

 

 

cały rok 

 

 

 

cały rok 

 

wszyscy nauczyciele 

 

U. Adamczyk 

A. Tracz 

B. Kłak 

 

 

 

 

 

 

raport 

Wykorzystywane są 

zasoby przedszkola i 

środowiska lokalnego 

na rzecz wzajemnego 

rozwoju 

 

1.Rozwijanie współpracy z instytucjami 

lokalnymi 

- Współpraca z Gminnym Ośrodkiem 

Kultury i Biblioteką Publiczną 

w Karczmiskach  

- Prowadzenie systematycznej 

współpracy ze Szkołą Podstawową w 

Karczmiskach 

- Współpraca z Urzędem Gminy 

 

cały rok 

 

cały rok 

cały rok 

 

 

wszyscy nauczyciele 

 

wszyscy nauczyciele 

 

sprawozdania 

 

strona internetowa 

zapisy w dzienniku 



 

 

Promowana jest wartość 

wychowania 

przedszkolnego 

 

1.Promocja przedszkola 

 Pisanie artykułów na stronę 

internetową 

 Zorganizowanie akcji: ,,Pomóż 

dzieciom przetrwać zimę” 

 Akcja: ,,Zbieramy plastikowe 

nakrętki” 

  Akcja: ,,Góra grosza” 

 

cały rok 

grudzień 

cały rok 

cały rok 

 

wszyscy nauczyciele 

wszyscy nauczyciele 

 

 

sprawozdania 

sprawozdania 

sprawozdania 

2. Udział przedstawicieli 

zaprzyjaźnionych instytucji 

w uroczystościach przedszkolnych 

cały rok wszyscy nauczyciele sprawozdania 

zdjęcia 

strona internetowa 

 

Rodzice są partnerami 

przedszkola 

1. Aktywizowanie rodziców 

do współpracy z przedszkolem w 

zakresie organizacji uroczystości: 

cały rok 

 

wszyscy nauczyciele  

 

zapisy w dzienniku 

plan współpracy ze 

środowiskiem 

,,Pożegnanie lata” październik I. Kobiałka 

A. Walczyk 

wpisy do kroniki 

strona internetowa 

,, Pasowanie na przedszkolaka” 

 

październik 

 

I.Kobiałka 

A. Tracz 

A. Olszowa 

B. Walczyk 

zdjęcia  

strona internetowa 

,, Święto Pluszowego misia” listopad wszyscy nauczyciele wpisy w dziennikach 

,,Andrzejki” listopad wszyscy nauczyciele artykuł na stronie 

internetowej 

wpisy do dziennika 

11 listopada składanie wiązanki i 

zapalenie znicza przed pomnikiem                          

 

listopad A. Szychowska 

 D. Adamczyk 

zdjęcia  

artykuł na stronie 

internetowej 



 

 

11 listopada- uroczysty apel listopad A. Szychowska 

 D. Adamczyk 

zdjęcia  

artykuł na stronie 

internetowej 

,,Mikołajki” 

 

grudzień 

 

wszyscy nauczyciele  

 

zdjęcia  

artykuł na stronie 

internetowej 

wpisy do dziennika 

,, Jasełka” 

 

grudzień 

 

B. Popiołek zdjęcia 

artykuł na stronie 

internetowej 

wpisy do  dziennika 

,,Bal karnawałowy” 

 

styczeń 

 

I. Kobiałka 

A. Olszowa 

zdjęcia 

strona internetowa 

wpisy do dziennika 

,,Dzień Babci i Dziadka- Dzień 

Seniora” 

 

styczeń 

 

wszyscy nauczyciele 

 

zdjęcia 

strona internetowa 

wpisy do dziennika 

,,Powitanie wiosny” 

 

marzec wszyscy nauczyciele strona internetowa 

„Dzień sportu/Dzień Dziecka” czerwiec U. Adamczyk 

A. Tracz 

zdjęcia 

strona internetowa 

wpisy do dziennika 

Dni Otwarte w Gimnazjum 

 

maj wszyscy nauczyciele strona internetowa 

Zakończenie roku przedszkolnego             

5-6 latków 

czerwiec A. Szychowska 

D. Adamczyk 

strona internetowa  

wpisy do dziennika 

2.Wspieranie rodziców w wypełnianiu 

funkcji wychowawczej 

w miarę potrze   wszyscy nauczyciele  

3.Zachęcanie rodziców do współpracy 

z logopedą w zakresie terapii 

   



 

 

logopedycznej prowadzonej na terenie 

przedszkola: 

 Przygotowanie ulotek 

informacyjnych dotyczących 

terapii logopedycznej. 

 Spotkania indywidualne 

rodziców z logopedą –instrukcja 

wykonywania zalecanych 

ćwiczeń logopedycznych. 

 Spotkania z rodzicami, których 

dzieci zakwalifikowane zostały 

do terapii logopedycznej- ocena 

postępów dzieci w terapii. 

 

 

październik 

 

według potrzeb 

 

listopad, styczeń 

 

 

 

 

A. Sawicka 

Przedszkole w planowaniu 

pracy uwzględnia wnioski 

z analizy badań 

zewnętrznych 

i wewnętrznych 

1.W przedszkolu analizuje się wyniki 

badań wewnętrznych i zewnętrznych 

dotyczących wspomagania rozwoju 

i edukacji dzieci służące podnoszeniu 

procesów edukacyjnych. 

cały rok wszyscy nauczyciele  

2.Wnioski z ewaluacji wewnętrznej 

uwzględniane są przez nauczycieli 

do planowania i podejmowania działań 

edukacyjnych i wychowawczych. 

   

Zarządzanie 

przedszkolem służy jego 

rozwojowi 

1.Opracowanie planu nadzoru 

pedagogicznego 

wrzesień  dyrektor informacja dyrektora o 

realizacji planu 

nadzoru 

pedagogicznego, 

zapisy w protokołach  

rad pedagogicznych 

2.Monitorowanie dokumentacji pod 

kątem zgodności z aktualizowanymi 

przepisami prawa 

cały rok  

 

 

dyrektor 

 



 

 

3.Prowadzenie dokumentacji 

pedagogicznej przez nauczycieli 

cały rok  dyrektor 

wicedyrektor 

arkusze analizy 

dokumentacji 

4.Określenie potrzeb w zakresie 

kształcenia i doskonalenia nauczycieli 

cały rok wicedyrektor plan WDN 

5.Wzbogacanie bazy przedszkola- 

polepszanie warunków działalności 

przedszkola. 

 dyrektor 

wicedyrektor 

nauczyciele 

 

  


