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Plan ma charakter otwarty, jego treści mogą być rozbudowane zgodnie z potrzebami przedszkola 



Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 

 

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i 

piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. 

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w 

rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego 

Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej. 

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do 

zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej. 

5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023. 

6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii 

Umiejętności 2030. 

7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii 

informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności 

kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych. 

8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych 

uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. 

9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach 

ogólnodostępnych i integracyjnych. 

 



Główne kierunki pracy wychowawczo – dydaktycznej w roku szkolnym  2022/2023 

1. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego 

Europy. 

Cele:  

● Poszerzanie wiedzy historycznej związanej z własną gminą i regionem  

● Kształtowanie postaw patriotycznych , uwrażliwienie na piękno i tradycje Polski   

● Promowanie postaw zwiększających świadomość narodową oraz pobudzanie szacunku wobec tradycji , historii i symboli 

narodowych 

● Stwarzanie okazji do  współuczestniczenia dzieci w pielęgnowaniu tradycji 

● Rozwijanie poczucia dumy z osiągnięć bohaterów narodowych 

● Umożliwienie kreatywnego uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych 

● Przybliżenie tradycji m. in. kulturowych, kulinarnych i obyczajów niektórych krajów europejskich 

● Przyswajanie wiedzy o życiu dzieci w innych krajach m. in. zabawy, piosenki , tańce literatura 

● Uczenie szacunku i tolerancji wobec ludzi różnych ras, narodowości i światopoglądów 

● Przygotowanie dziecka do roli przyszłego odbiorcy sztuki i świadomego uczestnika życia kulturalnego 

 

Cele szczegółowe: 

● Wspieranie dzieci w budowaniu tożsamości narodowej 

● Kształtowanie poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej  

● Wprowadzenie dzieci w świat kultury, poprzez przekazywanie wiedzy na jej temat, tak, aby dzieci mogły wykorzystywać 

            tę wiedzę w życiu codziennym 

● Uwrażliwianie dzieci na piękno naszego kraju i polskie bogactwo kulturalne  

● Rozwijanie u dzieci poczucia szacunku wobec innych  

● Rozwijanie aktywności twórczej dzieci poprzez stosowanie różnorodnych form i metod pracy  

 



l.p Zadania do realizacji Czas realizacji  Osoby 
odpowiedzialne 

1 Prowadzenie zajęć i zabaw umożliwiających poznanie m. in.: historii powstania państwa 
polskiego, symboli narodowych, polskich poetów i autorów książek dla dzieci, polskich 
kompozytorów, malarzy i rzeźbiarzy, naukowców. 

Cały rok nauczyciele 

2 Systematyczne przekazywanie treści z zakresu edukacji patriotycznej poprzez 
prezentowanie wartości w następujących formach wyrazu: zajęcia muzyczne (tańce 
ludowe), prezentowanie dzieł sztuki, obcowanie z przyrodą. 

Cały rok nauczyciele 

3 Wzbogacenie biblioteczki przedszkolnej o nowe pozycje książkowe związane z tematyką 
patriotyzmu. 

Cały rok Dyrektor, 
nauczyciele 

4 Wykorzystywanie w codziennej pracy dydaktyczno - wychowawczej książek z kategorii: 
baśnie, legendy, podania. Zapoznanie z legendami najbliższej okolicy. 

Cały rok Nauczyciele 

5 Zorganizowanie zajęć lub inscenizacji z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. 
Rozwijanie poczucia przynależności narodowej.  Zapoznanie z historycznymi 
wydarzeniami 

Listopad  Nauczyciele 

6 Udział w akcjach lub projektach promujących piękno i kulturę naszego kraju np.  „Cała 
Polska czyta dzieciom”, „Szkoła do hymnu”,  „Piękna nasza Polska cała”. 

Cały rok  Nauczyciele 

7 Wyeksponowanie w sali symboli narodowych oraz utrwalanie słów i melodii hymnu, 
wybranych pieśni patriotycznych. 

Cały rok Nauczyciele 

8 Zorganizowanie Pokazu Mody Patriotycznej. listopad Nauczyciele 
9 Odwiedzanie miejsc związanych z historycznymi wydarzeniami na terenie gminy 

Zabierzów  
Cały rok Nauczyciele 

10 Organizowanie wycieczek krajoznawczo – turystycznych w bliskiej okolicy. Poznanie 
zabytków kultury regionalnej, dorobku historycznego, tradycji. 

Cały rok Nauczyciele 

11 W miarę możliwości organizowanie warsztatów i zajęć o tematyce historycznej.  Cały rok Nauczyciele 
12 Zapraszanie ciekawych osób związanych z historią naszego regionu i kraju  Nauczyciele 
13 Realizacja zajęć nawiązująca do tematu „Jestem Polakiem i Europejczykiem” Zgodnie z planami 

miesięcznymi 
Nauczyciele 

14 Wykonanie flagi i godła Polski oraz flagi Unii Europejskiej maj Nauczyciele 
15 Zapoznanie dzieci z bajkami lub legendami wybranych krajów europejskich. Cały rok Nauczyciele 



16 Zorganizowanie zajęć ukazujących różne rodzaje  polskiej i europejskiej muzyki 
tradycyjnej, klasycznej i rozrywkowej  

Zgodnie z planami 
miesięcznymi 

Nauczyciele 

17 Prezentowanie dzieciom wybranych obiektów dziedzictwa europejskiego (można 
wykorzystać do tego celu albumy, książki, narzędzia multimedialne). 

Cały rok Nauczyciele 

18 Zorganizowanie konkursu technicznego dla dzieci i rodziców z przedszkola „Ozdoba 
choinkowa” 

grudzień Nauczyciele 

 

      Przewidywane efekty, 

 dziecko: 

● poznaje  wytwory kultury narodowej i wybranych tradycji narodowych i regionalnych (legendy, zwyczaje, obyczaje, stroje, tańce).  

● poznaje lokalne miejsca pamięci narodowej 

● wie, jak należy zachować się w czasie uroczystości przedszkolnych i państwowych 

● odczuwa więź z krajem ojczystym i regionem 

● wie, jaką postawę należy przyjąć podczas słuchania bądź śpiewania hymnu narodowego 

● bierze udział w wycieczkach i wyjściach w celu poznania historii swojego regionu 

● uczestniczy w zabawach dydaktycznych wspierających kształtowanie wartości  

● dostrzega piękno otaczającego świata  

● zna i opisuje symbole Unii Europejskiej  - flaga, hymn, waluta 

● uczy się tolerancji i szacunku dla innych 

● przejawia zainteresowania sztuką: malarstwem i rzeźbą 

 

nauczyciele: 

● wspierają dzieci w rozwoju poprzez organizowanie sytuacji dydaktycznych wpływających na zwiększenie motywacji dzieci do 

podejmowania różnych aktywności   

● biorą udział w programach i akcjach o charakterze lokalnym i ogólnopolskim mających na celu promowanie kultury i tradycji 

naszego kraju 

● wzbogacają swoja wiedzę zgodnie z potrzebami przedszkola  

● doskonalą swój warsztat wykorzystując ciekawe formy i metody pracy  



● organizują sytuacje sprzyjające angażowanie się w akcje charytatywne 

● umożliwiają dzieciom kreatywne uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych w najbliższej okolicy 

● wykorzystują w pracy narzędzia technologii komunikacyjno-informacyjnej w sposób odpowiedzialny i bezpieczny 

 

współpraca z rodzicami: 

● zapoznają się i przestrzegają Statutu Przedszkola, regulaminu pracy oraz procedur bezpieczeństwa  

● rodzice wspomagają przedszkole w tworzeniu najlepszych warunków do edukacji rozwoju i wychowania  

● rodzice angażują się w projekty oraz akcje grupowe i przedszkolne 

● pomagają w organizacji imprez i uroczystości przedszkolnych, a także w organizacji i udziale w konkursach  

● angażują się w akcje charytatywne organizowane w przedszkolu  na rzecz ludzi i zwierząt 

 

współpraca ze środowiskiem lokalnym: 

● przedszkole współpracuje ze służbą zdrowia, policją, strażą, leśniczym – spotkania, prelekcję - współpraca z leśnictwem – 

spotkanie edukacyjne z leśniczym 

● współpraca z biblioteką – poznanie biblioteki, jej funkcjonowania, udział w zajęciach bibliotecznych 

● udział w przeglądach, konkursach, wydarzeniach kulturalnych na terenie gminy  

● współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w Zabierzowie  

● zapraszanie ciekawych ludzi do przedszkola z okazji różnych uroczystości bądź projektów 

 

 

2. Przedszkolak wrażliwy na uczucia innych. 

Cele:  

● Budzenie wrażliwości emocjonalnej w stosunku do osób starszych oraz rozwijanie uczuć opiekuńczych i zasad moralnych.  

● Stymulowanie rozwoju dzieci niepełnosprawnych poprzez kontakt z grupa rówieśniczą.  

● Zapobieganie przemocy i pogłębianie różnic między dziećmi oraz wzmacnianie integracji w grupie i akceptacji dla odmienności. 

● Poznawanie innych kultur i porządkowanie wiedzy o świecie. 



● Wzmacnianie wzajemnej akceptacji i zaufania. 

 

Cele szczegółowe: 

   

● Kształtowanie wrażliwości moralnej właściwych postaw moralnych.  

●  Świadome i wolne od agresji radzenie sobie z konfliktami oraz  uświadomienie konieczności ponoszenia konsekwencji swoich   

czynów. 

● Rozumienie potrzeby poszanowania drugiego człowieka, jego odmienności i indywidualności.  

● Rozpoznawanie i nazywanie emocji u siebie i innych oraz uświadomienie sobie, że uczucia mogą się zmieniać 

● Stworzenie okazji do odreagowania napięć emocjonalnych,  budowania pozytywnego obrazu siebie oraz zwiększenie poczucia 

własnej wartości 

● Nabywanie umiejętności społecznych oraz podporządkowania się ustalonym zasadom i regułom 

● Rozumienie potrzeby przestrzegania zasad bezpieczeństwa w życiu przedszkola i środowiska  

l.p Zadania do realizacji Czas realizacji  Osoby 
odpowiedzialne 

1 Omówienie i wspólne ustalenie zasad i norm współżycia w grupie. Sporządzenie 
kontraktu grupowego i zawieszenie go w widocznym miejscu 

Wrzesień Nauczyciele 

2 Obchody „Dnia Przedszkolaka” – podkreślanie wartości przedszkola w rozwoju i edukacji 
dzieci, czerpanie radości przez dzieci z bycia przedszkolakiem 

Wrzesień Nauczyciele 

3 Dzień Kropki" -  święto celebrujące inność, kreatywność i rozwijanie ukrytego 
potencjału, tam gdzie nikt się go nie spodziewa, a więc zróżnicowanych potrzeb 
rozwojowych 

Wrzesień Nauczyciele 

4 Obchody wybranych świąt z "Kalendarza świąt nietypowych" nawiązujących do wartości 
takich jak dobro/przyjaźń/szacunek np. 
Dzień Życzliwości - listopad 
Dzień osób starszych – 1 październik 
Dzień postaci z bajek – 5 listopad 
Dzień dobrych uczynków – 19 maj 
Dzień przyjaciela – 9 czerwiec 

Zgodnie z 
kalendarzem 

Nauczyciele 



5 Organizowanie zabaw z elementami dramy i pantomimy uwrażliwiających na potrzeby 
innych oraz podnoszących samoocenę, poczucie własnej wartości 

Cały rok szkolny Nauczyciele 

6 Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi Cały rok szkolny Nauczyciele 
7 Realizacja bajkoterapii: wzory poprawnych zachowań; niwelowanie zachowań trudnych, 

radzenie sobie z problemami; relaksacja. Wykorzystanie bajkoterapii do aktywności 
werbalnej, teatralnej, ruchowej, plastycznej, muzycznej 

Cały rok szkolny Nauczyciele 

8 Przedstawienie swoich emocji i uczuć, używając charakterystycznych dla dziecka form 
wyrazu (różne formy aktywności: plastyczne, mimika, mowa ciała, postawa) 

Zgodnie z planami 
miesięcznymi 

Nauczyciele 

9 Pozyskiwanie rodziców do współpracy; zajęcia otwarte, praca na rzecz przedszkola, 
czytamy dzieciom bajki i inne. 

Cały rok szkolny Nauczyciele 

10 Przygotowanie upominków dla rodziny i przyjaciół. Rozmowy na temat tradycji 
przeżywania świąt w poszczególnych rodzinach (więzi rodzinne) 

Zgodnie z planami 
miesięcznymi 

Nauczyciele 

11 Stwarzanie w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej  warunków sprzyjających 
wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach 
fizycznych i intelektualnych; 

Cały rok szkolny Nauczyciele 

12 Organizowanie i włączanie się w różne akcje charytatywne - na rzecz schronisk dla 
zwierząt, różnych fundacji (zbiórka żywności, ubrań, nakrętek itp.) 

Cały rok szkolny Nauczyciele 

13 Udział w akcjach organizowanych przez środowisko np.Akcja,, Góra Grosza”, ,,Sprzątanie 
Świata” 

Cały rok szkolny Nauczyciele 

14 Organizowanie uroczystości przedszkolnych wzmacniających więzi emocjonalne z 
rodziną, nauczycielami m.in. Pasowanie na przedszkolaka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień 
Rodziny itp.)  

Cały rok szkolny Nauczyciele 

15 Udział w konkursach, wystawach i przeglądach organizowanych w środowisku (Dni 
Zabierzowa, Bajkogranie itp.) 

Cały rok szkolny Nauczyciele 

16 Współpraca ze środowiskiem lokalnym ( Straż Pożarna, Policja, Leśniczy, CKiPGZ)  Cały rok szkolny Nauczyciele 
17 Uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych, poprzez działalność artystyczną (np. 

przygotowanie występu dla podopiecznych DPS w Karniowicach) 
Grudzień/Maj Nauczyciele 

18 Realizacja zajęć nawiązująca do tematu ,, Jesteśmy różni, a jednak tacy sami” - 
ukazywanie dzieciom różnorodności, odmienności innych kultur, ludzi i zachowań 

Zgodnie z planami 
miesięcznymi 

Nauczyciele 

19 Zorganizowanie konkursu dla grup integracyjnych  ,,Razem możemy więcej’’ Grudzień Nauczyciele 



20 Spotkanie z Mikołajem – przedstawienie historii życia biskupa z Mirry jako 
ponadczasowego wzoru dobroczynności 

Grudzień Nauczyciele 

21 Stwarzanie przyjaznego klimatu w grupie, sprzyjającego okazywaniu troskliwości i 
zainteresowania koleżanką /kolegą z grupy np. organizacja urodzin dzieci w grupie, 
utrzymywanie kontaktu z nieobecnym chorym dzieckiem poprzez komunikator 

Cały rok szkolny Nauczyciele 

22 Wykonanie karmników i dokarmianie ptaków zimą Grudzień-Marzec Nauczyciele 
23 Wykorzystywanie literatury w poszukiwaniu przez dzieci prawd moralnych, 

zrozumieniu świata, kontaktu z pięknem i potrzeby obcowania z nim. Ukazywanie na ich 
podstawie wartości przyjaźni/koleżeństwa, poszanowania pracy, stosunku do kłamstwa. 
Np. "O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci" J. Tuwim, itp. 

Cały rok szkolny Nauczyciele 

24 Udział w projektach edukacyjnych np. "Z kulturą mi do twarzy" Cały rok szkolny Nauczyciele 
 

    Przewidywane efekty, 

 dziecko: 

● nazywa własne stany emocjonalne 

● nabywa umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach 

● potrafi zawierać kompromisy 

● dostrzega różnicę między dobrem a złem 

● jest coraz bardziej samodzielne w sferze społeczno – emocjonalnej 

● dąży do zrozumienia własnej indywidualności 

● potrafi przestrzegać zasad zgodnego współdziałania w grupie 

● włącza się aktywnie w życie grupy 

● uświadomia sobie motywy własnego działania i potrafi je uzasadnić 

● potrafi wyciszać się, odprężać, rozładowywać napięcia poprzez poznane techniki i zabawy 

● potrafi kontrolować swoje zachowania, panuje nad emocjami 

● umie pokonywać trudności, lepiej radzi sobie z porażkami i stresem 

● prawidłowo interpretuje obserwowane sytuacje społeczne 

● wykazuje się większą wrażliwością emocjonalną w kontaktach z rówieśnikami 

● potrafi nazywać stany emocjonalne obserwowane u innych osób  



● dostrzega zagrożenia płynące ze świata zewnętrznego i umie sobie z nimi radzić 

● dostrzega i szanuje wartości: prawdę, dobro, piękno, uczciwość, sprawiedliwość, życzliwość, szacunek, tolerancję, 

odpowiedzialność 

 

nauczyciele: 

● wspólnie rozwiązują problemy i chętnie współpracują ze sobą na różnych płaszczyznach 

● komunikują się z rodzicami za pomocą strony internetowej przedszkola, poczty elektronicznej lub osobiście 

● przygotowują zajęcia w sposób zindywidualizowany, realizując założenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

rozwijając kompetencje społeczno-emocjonalne u dziecka  

● stwarzają atmosferę zrozumienia i empatii w przedszkolu, 

● poszerzają wiadomości i umiejętności z zakresu wolontariatu 

● podnoszą, jakości pracy własnej. 

● dokonują obserwacji zachowań dzieci i reaguje na ich potrzeby 

 

współpraca z rodzicami: 

● rodzice aktywnie włączają się do podejmowania działań na rzecz przedszkola, 

● przedszkole szerzy wiedzę pedagogiczną wśród rodziców poprzez różnego rodzaju zajęcia otwarte, pogadanki, spotkania ze 

specjalistami itp. 

● rodzice aktywnie współdziałają z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. 

● rodzice znają konsekwencje nieprzestrzegania przez dziecko ustalonych norm i zasad 

● przedszkole tworzy pozytywną atmosferę  w kontaktach z rodziną dziecka. 

● rodzice rozmawiają z nauczycielami na temat problemów wychowawczych z dziećmi. 

 

współpraca ze środowiskiem lokalnym: 

● podtrzymywanie tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej, 

● włączanie się w organizowane na terenie gminy przedsięwzięcia kulturalne, konkursy oraz udział w niektórych imprezach o 

charakterze  lokalnym i ogólnokrajowym.-  

●  przedszkole współpracuje ze służbą zdrowia, policją, strażą, leśniczym – spotkania, prelekcję  



● Współpraca z biblioteką gminną -poznanie biblioteki, jej funkcjonowania, udział w zajęciach bibliotecznych 

● współpraca z Domem samotnej matki w Krakowie – zorganizowanie akcji charytatywnej, podczas której zbierzemy potrzebne 

rzeczy dla matek z dziećmi;  

● udział w przeglądach, konkursach, które organizują różne placówki z naszej gminy;  

● współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w Zabierzowie 

● zapraszanie ciekawych ludzi do przedszkola z okazji różnych uroczystości bądź projektów 

● wzięcie udziału w gminnym konkursie ,,Bajkogranie’’ 

● branie udziału w obchodach Dni Zabierzowa 

● nawiązanie współpracy z Domem Pomocy Społecznej w Karniowicach (w miarę możliwości) 

 

 

 Załączniki:  

1. Planowanie i realizowanie innowacji pedagogicznych i projekty edukacyjne prowadzone przez nauczycieli w roku szkolnym 

20222/2023. 

2. Przydział czynności dodatkowych dla nauczycieli; kalendarz imprez i uroczystości.  

3. Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

4. Przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji w roku szkolnym 2022/2023. 

 

 

 

 


