
        Plan pracy komisji oddziałów przedszkolnych   rok szk.2017/2018 

1. Realizacja priorytetów: 

Wdrożenie nowej podstawy programowej  w  oddziałach przedszkolnych , w klasach pierwszych i czwartych. 

Zadania: Terminy: Odpowiedzialni: Uwagi: 

Analiza nowej podstawy 
programowej 

VIII/IX Wychowawcy  

Zapoznanie rodziców z 
nową podstawą 
programową 

IX Wychowawcy  

Realizacja nowej podstawy 
programowej 

cały rok Wychowawcy   

Zapoznanie się z nowym 

prawem oświatowym 

obowiązującym od 1 IX 

2017 

IX 2017 Wychowawcy  

Omówienie zmian w 

statucie szkoły 

wynikających z nowej 

podstawy programowej  

IX 2017 Wychowawcy  

 

Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej poprzez skuteczne , innowacyjne 

nauczanie z wykorzystaniem technologii IT  oraz metod i technik twórczych. 

Zadania: Terminy: Odpowiedzialni: Uwagi: 

Wycieczka do nadleśnictwa 
Miękinia 

X M. Deresińska  

Zajęcia we Wrocławskim 
Parku Technologicznym 

III M. Deresińska  

Współpraca z Eduempirią - 

warsztaty multimedialne z 

wykorzystaniem tabletów. 

raz w miesiącu Wychowawcy  

Wykorzystywanie zasobów 

portali edukacyjnych 

cały rok Wychowawcy  

Rozwijanie zainteresowań 

informatycznych i 

matematycznych uczniów  

cały rok Wychowawcy  

Udział uczniów w 

konkursach przyrodniczych 

na różnych szczeblach 

cały rok Wychowawcy  

Współpraca z 

Uniwersytetem 

raz w miesiącu Wychowawcy  



Przyrodniczym we 

Wrocławiu – warsztaty 

UNIKIDS 

Organizacja wycieczek 

przyrodniczych  

cały rok Wychowawcy  

Udział nauczycielek w 

doskonaleniu zawodowym 

na temat innowacyjnych 

metod pracy z 

wykorzystaniem 

technologii IT 

cały rok Koordynator  

A. Zasańska, wychowawcy 

 

 

 

Współpraca z rodzicami w zakresie kształtowania u uczniów umiejętności prawidłowego funkcjonowania  

w środowisku cyfrowym, ze szczególnym uwzględnieniem portali społecznościowych.  

Zadania: Terminy: Odpowiedzialni: Uwagi: 

Pedagogizacja rodziców w 

zakresie prawidłowego 

funkcjonowania dziecka w 

środowisku cyfrowym– 

gazetki tematyczne 

cały rok pedagog, wychowawcy, 

rodzice 

 

Wystawa prac poświęcona 

bezpiecznemu korzystaniu 

z multimediów 

Tydzień bezpiecznego 

Internetu 

Wychowawcy   

Realizacja programu 

„Owce w sieci” – 

bezpieczeństwo w 

środowisku cyfrowym 

I semestr Wychowawcy  

Udział uczniów w projekcie 

„Tydzień bezpiecznego 

Internetu” 

II semestr Wychowawcy  

Korzystanie z 

multimedialnych zabaw i 

gier dydaktycznych, 

uatrakcyjnianie zajęć 

edukacyjnych poprzez 

wykorzystywanie 

różnorodnych, 

multimedialnych pomocy 

dydaktycznych 

cały rok Wychowawcy  

Wykorzystywanie na 

zajęciach różnorodnych 

narzędzi informatycznych 

(tablica multimedialna, 

cały rok Wychowawcy  



tablety, itp.) 

 

Wzmocnienie wychowawczej roli szkoły poprzez opracowanie i systematyczną realizację programu wychowawczo - 

profilaktycznego. 

Zadania: Terminy: Odpowiedzialni: Uwagi: 

Realizacja zadań 

wynikających z klasowego i 

szkolnego programu 

wychowawczo – 

profilaktycznego. 

cały rok Wychowawcy  

Współpraca z pielęgniarką 

szkolną, biblioteką, 

świetlicą 

cały rok Wychowawcy  

 

Wypracowanie i wdrożenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej  ,  podniesienie  jakości edukacji 

włączającej . 

Zadania: Terminy: Odpowiedzialni: Uwagi: 

Współpraca z 

psychologiem, pedagogiem 

szkolnym oraz PPP 

cały rok Wychowawcy  

Dostosowanie wymagań 

edukacyjnych do potrzeb 

poszczególnych  uczniów  

cały rok wszyscy nauczyciele  

Realizacja zaleceń opinii 

PPP – współpraca z PPP 

(przepływ informacji) 

Na bieżąco wszyscy nauczyciele  

Udział dzieci w zajęciach 

wyrównawczych, zajęciach 

korekcyjno – 

kompensacyjnych, 

logopedycznych oraz 

zajęciach prowadzonych 

przez psychologa i 

pedagoga szkolnego 

cały rok Wychowawcy, terapeuci  

Współpraca z rodzicami - 

indywidualne kontakty, 

zebrania, konsultacje 

cały rok Wychowawcy  

Dokumentowanie pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej 

cały rok Wychowawcy  

 



2. Działalność edukacyjna 

Planowane działania: Sposoby realizacji:  Termin: Odpowiedzialni: Uwagi: 
Nasz patron Bolesław 
Orliński 

Zajęcia edukacyjne – 
zapoznanie z postacią 
pilota 

II semestr Wychowawcy  

Realizacja programu 
‘Bajanie pod skrzydłami” 

Zajęcia edukacyjne, głośne 
czytanie (przez 
wychowawcę rodziców, 
dziadków) 

Cały rok Wychowawcy  

Współpraca z PPP Konsultacje, rozmowy 
indywidualne, dzielenie się 
wiedzą i doświadczeniem, 
określanie form pracy. 
Pisanie opinii o dziecku 

Cały rok Wychowawcy  

Współpraca z Miejską 
Biblioteką Publiczną oraz 
biblioteką szkolną 

Zajęcia edukacyjne Na bieżąco A. Zasańska  

Zajęcia dydaktyczne 
poszerzające wiedzę z 
różnych dziedzin  

- wycieczki przedmiotowe 
(do parku, lasu, teatru, 
kina Centrum 
Poznawczego, ZOO, 
Ogrodu Botanicznego, itp.) 
- zajęcia UNIKIDS 
- Zajęcia muzyczne 
- Pan Tablet 
- Akademia Żywienia 
- teatr Art-re 

Na bieżąco Wychowawcy   

Udział w ogólnopolskiej 
akcji „Mamo, tato wolę 
wodę” 

Zajęcia edukacyjne, prace 
plastyczne, wiersze i 
piosenki 

Cały rok K. Pietrowska, 
wychowawcy   

 

Udział w ogólnopolskim 
programie „Kubusiowi 
przyjaciele przyrody”  

Zajęcia edukacyjne, prace 
plastyczne, pogadanki, 
piosenki 

Cały rok K. Pietrowska, 
wychowawcy 

 

Zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze i 
korekcyjno-
kompensacyjne 

Indywidualna praca dzieci 
z trudnościami 
dydaktycznymi   

Cały rok B. Rotte, 
wychowawcy 

 

Diagnoza rozwoju dziecka 
oraz badania gotowości 
szkolnej 

Diagnoza,  
Wypełnienie arkusza 
obserwacyjnego, 
konkretne działania dzieci 

X i IV 
X i IV 

A. Zasańska, 
wychowawcy  

 

Promocja osiągnięć 
uczniów 

Zajęcia otwarte dla 
rodziców, zamieszczanie 
informacji na: Tablicy 
sukcesów” oraz na stronie 
internetowej szkoły  

Cały rok A. Zasańska, 
wychowawcy 

 

Realizacja projektu „Przez 
morze ku wartościom” 

Zajęcia edukacyjne, 
współpraca ze szkołami 
partnerskimi z Anglii 

Cały rok A. Zasańska, 
wychowawcy 

 

Zajęcia okolicznościowe 
min.: 
- Powitanie jesieni 
- Dzień chłopca 
- Rocznica odzyskania 
niepodległości 
Tydzień Edukacji 
Globalnej  

Gry i zabawy edukacyjne, 
zajęcia dydaktyczne, 
warsztaty, wystawy, 
tablice tematyczne  

Na bieżąco wychowawcy  



- Kolędowanie 
- Dzień Babci i Dziadka 
- Bal karnawałowy 
- Dzień dziewczynek 
- Powitanie wiosny 
- Dzień wody  
- Dzień Ziemi 
- Dzień Bociana 
Dzień Rodziny 

Realizacja zajęć w 
projekcie „Szkoła w 
mieście” 

Wyjścia i wycieczki 
edukacyjne 

Na bieżąco Wychowawcy   

Współpraca z Domem 
Kultury Zachód 

Zajęcia edukacyjne, 
projekcje filmów wystawy 
itp.  

W ciągu roku A. Zasańska   

Współpraca z  „Domem  
Europy” 

Zajęcia edukacyjne W ciągu roku A. Zasańska  
 

 

Współpraca z Domem 
Kultury Zachód 

Zajęcia edukacyjne, 
projekcje filmów wystawy 
itp.  

W ciągu roku A. Zasańska  

Współpraca z Domem 
Kultury Anima 

Zajęcia edukacyjne, 
projekcje filmów wystawy 
itp.  

W ciągu roku B. Dicuk  

Realizacja programu 
„Zdolny przedszkolak” 

Zajęcia edukacyjne, 
wspieranie uzdolnień 

Od XI cały rok A. Zasańska 
wychowawcy   

 

Współpraca z Biblioteką 
Miejską  

Zajęcia edukacyjne na bieżąco A. Zasańska 
wychowawcy   

 

Wyjścia do muzeów, 
teatru, kina, spacery po 
Wrocławiu itp. 

Zaj. edukacyjne  na bieżąco  wychowawcy  

Współpraca z 
Multicentrum 

Zajęcia edukacyjne  na bieżąco  wychowawcy   

TEG Realizacja zajęć 
edukacyjnych  

XI 2017 A. Zasańska  
wychowawcy, 
rodzice  

 

Omnibus Konkurs wiedzy ogólnej  V  2017 A. Zasańska 
 

 

 

3. Dbanie o rozwój psychofizyczny uczniów 

Planowane działania: Sposoby realizacji:  Termin: Odpowiedzialni: Uwagi: 
Pomiar wzrostu, 
dopasowanie ławek i 
krzesełek 

 IX 2013 pielęgniarka 
szkolna 

 

Realizacja programów i 
projektów szkolnych: 
„Cisza”, „Dzień 
Życzliwości”, programy 
prozdrowotne 

Pogadanki, zajęcia 
edukacyjne 

cały rok wychowawcy  

Zaj. ruchowe na powietrzu 
 
 
Zajęcia ruchowe 
 
 

Boisko szkolne, szkolny 
plac zabaw  
 
Gry i zabawy ruchowe w 
klasie, ćwiczenia poranne 
 
Zajęcia korygujące 
postawę 

cały rok 
 
 
cały rok 
 
 
 
cały rok 

wychowawcy 
 
 
wychowawcy 
 
 
 
J. Michoń 

 



Zajęcia w „zielonej klasie” 
oraz na terenie parku 

Zajęcia edukacyjne                             
w terenie 

cały rok wychowawcy  

Cykl zajęć prowadzonych 
wg. pomysłu nauczyciela  

„Edukacja Przez Ruch”, 
ćwiczenia kinezjologiczne 
itp. 

cały rok  wychowawcy  

Realizacja programu „Bon 
Ton przedszkolaka”- 
kształtowanie 
umiejętności społecznych 
dzieci 

Zajęcia edukacyjne  cały rok wychowawcy   

Zorganizowanie 
systematycznych 
wyjazdów dzieci na 
lodowisko 

Nauka jazdy na łyżwach Cały rok wychowawcy  

Zorganizowanie zawodów 
sportowych dla dzieci 

Gry i zabawy ruchowe, 
konkurencje sportowe 

Dzień sportu wychowawcy  

Pomiar wzrostu, 
dopasowanie ławek i 
krzesełek 

 IX 2013 pielęgniarka 
szkolna 

 

 

4. Działalność wychowawcza i profilaktyczna: 

Planowane działania: Sposoby realizacji:  Termin: Odpowiedzialni: Uwagi: 
Kodeks klasowy Opracowanie wspólnie z 

dziećmi kodeksu 
zachowań obowiązujących 
w szkole 

IX wychowawcy  

Integracja zespołu 
klasowego 

Zabawy integracyjne i 
aktywizujące, 
autoprezentacja, 
identyfikatory dla dzieci, 
rozmowy sytuacyjne o 
sobie i zespole klasowym 

IX Wychowawcy   

Supery – nasze 
zachowanie 

Opracowanie i 
wprowadzenie systemu 
oceniania zachowania 
dzieci w szkole, 
nagradzanie pozytywnych 
zachowań 

IX-X Wychowawcy   

Spacery po szkole Poznanie najważniejszych 
miejsc w szkole, rozmowy 
z pracownikami 

IX wychowawcy  

Współpraca z pedagogiem 
i psychologiem szkolnym 
oraz PPP 

Konsultacje, rozmowy 
indywidualne, spotkania, 
dzielenie się wiedzą i 
doświadczeniem, 
określanie form pracy. 
Pisanie opinii o dziecku 

Cały rok Wychowawcy, 
rodzice 

 

Prowadzenie 
dokumentacji 
wychowawczej 

Teczka wychowawcza, 
plan wychowawczy grupy, 
dziennik zajęć 
przedszkolnych  

Cały rok Wychowawcy   

Spotkania z rodzicami 
(zebrania i konsultacje) 

Rozmowy indywidualne, 
pedagogizacja rodziców, 
dostarczanie materiałów 
do pracy z dzieckiem w 
domu, koordynacja działań 

Na bieżąco wychowawcy  



wychowawczych, 

Wzmacnianie więzi 
rodzinnych 

Wspólne imprezy klasowe 
i szkolne, zajęcia otwarte 
dla rodziców 

Na bieżąco wychowawcy  

Realizacja projektu „Przez 
morze ku wartościom” 

Scenariusze zajęć, 
nawiązanie współpracy z 
klasą partnerską, 
zamieszczanie informacji 
na stronie Etweening 

Cały rok A. Zasańska  

Akcje charytatywne Aktywne włączanie się w 
pomoc wszystkim 
potrzebującym  

Na bieżąco B. Dicuk   

Współpraca z Komendą 
Miejską Policji  

cykl edukacyjnych na 
temat bezpieczeństwa 

X A. Zasańska   

Spotkanie z 
przedstawicielami 
pogotowia ratunkowego  

Pogadanki  M. Deresińska   

 

5. Realizacja wniosków wynikających z diagnoz przeprowadzonych w roku szkolnym 2016/2017 

Diagnozy 
wewnętrzne: 

wnioski zadania poziom klas 

   

   

   

 

6. Harmonogram imprez i uroczystości: 

Temat uroczystości,  
imprezy 

termin koordynator realizatorzy uwagi 

Uroczyste rozpoczęcie 
roku szkolnego 

04 IX B. Rotte  wychowawcy  

„Powitanie Jesieni”  22 IX wychowawcy wychowawcy  
„Bajanie pod skrzydłami 
Orlińskiego” 

cały rok wychowawcy  wychowawcy  

„Dzień Chłopca” 30 IX  K. Kwasigroch  wychowawcy  
„Posadź drzewko dla 
pokoju” 
 
„Zakwitniemy na wiosnę” 
 

25-29 IX 2017 
 
2- 6 X 2017 

ogrodnik szkolny, 
nauczyciele przyrody  

wychowawcy  

11 listopada – święto 
niepodległości  

11 XI  wychowawcy 
  

wychowawcy  

„100 dni w szkole – 
pierwszy samodzielny lot” 
uroczystość z udziałem 
rodziców  

XI/XII  A. Zasańska 
 

wychowawcy  

„Mikołajki” XII  B. Dicuk wychowawcy  
„Szansa na sukces” – 
kolędy, spotkanie 
świąteczne 

XII  A. Zasańska 
M. Deresińska  

 
wychowawcy 

 

„Dzień Babci i dziadka na 
wesoło” 

I  wychowawcy wychowawcy  

Warsztaty mydlarskie – 
prezent dla babci i dziadka  

I B. Dicuk wychowawcy  



Zabawa karnawałowa I  wychowawcy wychowawcy, 
rodzice  

 

„Dzień Patrona” – 
obowiązkowy strój lotnik, 
tancerka 

II  wychowawcy wychowawcy, 
rodzice  

 

„Dzień dziewczynek”  III  A. Zasańska wychowawcy  
„Dzień Otwarty Szkoły” III  zespół kierowniczy wychowawcy   
„Powitanie Wiosny” III wychowawcy wychowawcy   
„Dzień Wody” III B. Dicuk   wychowawcy  
„Dzień Ziemi” 22 IV  K. Pietrowska  wychowawcy  
Światowy Dzień Książki 25 -26 IV M. Deresińska 

B. Dicuk 

wychowawcy  

„Dzień Polskiej 
Niezapominajki” 

V  wychowawcy wychowawcy   

„Dzień Bociana” 31 V  A. Zasańska  
 

wychowawcy   

„Dzień Dziecka” 1 VI A. Zasańska  wychowawcy  
Dzień Rodziny  VI   A. Zasańska 

K. Pietrowska  
wychowawcy 

wychowawcy  

Zakończenie roku  ostatni tydzień 
roku 
szkolnego  

wychowawcy wychowawcy  

 

7. Plan wyjść  i wycieczek: 

klasa miesiąc miejsce, cel wycieczki treści wynikające z podstawy programowej  
0A i 0B IX Wycieczka na skrzyżowanie Wdrażanie do prawidłowego uczestnictwa w ruchu 

drogowym, utrwalenie umiejętności przechodzenia 
przez pasy, poznanie podstawowych znaków 
drogowych 

0A i 0B X Nadleśnictwo Miękinia uwrażliwianie na piękno przyrody, poznanie 
warstw lasu 

0A i 0B XII Anima – dom kultury - 
Przedstawienie teatralne z 
okazji Mikołajek 

uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, 
ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, 
teatralnych; 

0A i 0B III Loopy’s World – sala zabaw z 
okazji Dnia dziewczynki  

uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym 
rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z 
przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy 
ruchu: bieżne, skoczne, z 

0A i 0B IV ZOO – zwiedzanie obiektu, 
zajęcia edukacyjne „Zwierzęta 
zagrożone wyginięciem” 

posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk 
przyrodniczych dotyczących życia zwierząt, roślin, 
ludzi w środowisku przyrodniczym,  

0A i 0B V Galowice – warsztaty zielarskie 
lub rękodzieło 

uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, 
ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, 
teatralnych; 

0A i 0B V Opera/Narodowe Forum 
Muzyki 

uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, 
ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, 
teatralnych; 

0A i 0B VI Osada Danieli – wycieczka z 
okazji Dnia Dziecka 

posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk 
przyrodniczych, korzystania z dóbr przyrody, np. 
owoców, ziół; 

 

 



8. Harmonogram konkursów: 

Nazwa konkursu Osoby odpowiedzialne 
za organizację 

termin etap uwagi 

Przyrodnicze Lop K. Pietrowska Na bieżąco ogólnopolski  

Dary/kolory jesieni K. Pietrowska X szkolny  

Maski karnawałowe A. Zasańska  II szkolny  

Wiosna na łąkach B. Dicuk III szkolny  

Bezpieczny Internet M. Deresińska   szkolny  

Konkursy proponowane 
przez inne placówki i 
różne instytucje 

Wychowawcy  Na bieżąco    

 

9. Projekty zaplanowane do realizacji w roku szkolnym 2017/2018: 

Tytuł projektu Termin realizacji odpowiedzialni 
Projekty związane ze zdrowym 

odżywianiem „Wiem co jem”, 

„Zdrowe drugie śniadanie”, 

cały rok wychowawcy 
rodzice 

Realizacja projektów: „Posadź 

drzewko dla pokoju”  oraz 

„Zakwitniemy na wiosnę” 

X 2017 wychowawcy 
n-le przyrody 

Tydzień Edukacji Globalnej  XI A. Zasańska 

„Owce w sieci”  II semestr Wychowawcy 

„Przez morze ku wartościom” Cały rok A. Zasańska 

„Wolontariat fajna sprawa” Na bieżąco B. Dicuk 

„Mamo, tato wolę wodę” Cały rok K. Pietrowska 

„Przyjaciele Puchatka” Cały rok K. Pietrowska  

 

10. Innowacje zaplanowane do realizacji w roku szkolnym 2017/2018 

Tytuł innowacji Termin realizacji odpowiedzialni 

Zajęcia z tabletami Raz w miesiącu A. Zasańska 

Nauka elementów języka 
migowego w grupie 0a 

Na bieżąco A. Zasańska  

 

11. Baza: 

Zapotrzebowanie wynikające z planu pracy 
oraz programu rozwoju 

Imię i nazwisko nauczyciela sala 

Urządzenie wielofunkcyjne Agnieszka Zasańska  
Barbara Dicuk 

0a 
0b 

Zabawki  Agnieszka Zasańska  
Barbara Dicuk 

0a 
0b 



12. Dzielenie się wiedza i doświadczeniem, współpraca w zespole (obserwacje „OK”, lekcje otwarte, 

lekcje pokazowe, drzwi otwarte…): 

Planowana forma wymiany doświadczeń  Nauczyciele obserwujący Nauczyciel zapraszający  
- termin 

Obserwacja OK 
 

Magdalena Deresińska  Agnieszka Zasańska 
X 

Obserwacja OK  Agnieszka Zasańska Magdalena Deresińska 
XII 

Obserwacja OK  Katarzyna Pietrowska Barbara Dicuk 
XI 

Obserwacja OK  Barbara Dicuk Katarzyna Pietrowska  
I 

Zajęcia otwarte dla rodziców: 

Jakie zajęcia (okoliczność) Kiedy  Kto odpowiedzialny  

100 dni w zerówce – spotkanie dla Rodziców XI/XII A. Zasańska 

Kolędowanie – spotkanie dla 

Rodziców/dziadków  

XII wychowawcy 
 

Dzień Babci i Dziadka – spotkanie dla 

Dziadków, 

I wychowawcy 

Dzień Rodziny– spotkanie dla Rodziców VI wychowawcy 

Zajęcia otwarte/pokazowe dla nauczycieli: 

Agnieszka Zasańska  

 „TIK w pracy z dzieckiem młodszym” –XI/XII 

 OK w pracy z dzieckiem młodszym II/III 

 

13. Przewodniczący komisji:  

Agnieszka Zasańska  

14. Uzgodnione terminy spotkań komisji (raz w miesiącu) – dzień, godzina 

pierwszy poniedziałek miesiąca godz. 17:00 

15. Podpisy członków komisji: 

Agnieszka Zasańska 

Katarzyna Pietrowska 

Barbara Dicuk 

Magdalena Deresińska  


