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,,Wszystko dla edukacji przedszkolnej w gminach Czernikowo, Kikół, Wielgie i
Zbójno”- projekt partnerski współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

ROCZNY PLAN PRACY DLA NIEPUBLICZNYCH PUNKTÓW
PRZEDSZKOLNYCH -2012/2013
Miesiąc

Zadania do wykonania

Osoby
odpowiedzialne

listopad

1.Integracja grupy.
2.Zebranie z rodzicami dotyczące
współpracy z Punktem Przedszkolnym.

nauczyciel
nauczyciel

grudzień

1.Obserwacja wstępna wszystkich
dzieci(zapis w karcie obserwacji).
Diagnoza wstępna dzieci
pięcioletnich(jeśli będą uczęszczać
do placówek).Opracowanie
indywidualnego dla każdego dziecka
pięcioletniego programu wspomagania
i korygowania rozwoju.
2. Mikołajki.
3.Dzień postaci z bajek.
4.Spotkanie rodzinne „Jasełka.
1.Zebranie z rodzicami.
2. Spotkanie przy herbatce -Dzień
Babci i Dziadka.
3.Bal karnawałowy dla dzieci.

nauczyciel

styczeń

nauczyciel, rodzice
nauczyciel
nauczyciel, rodzice
nauczyciel
nauczycie, rodzice
nauczyciel, rodzice

luty

1.Tłusty czwartek.
2. Zajęcia otwarte dla rodziców.

nauczyciel, rodzice
nauczyciel

marzec

1.Dzień Kobiet.
2. Powitanie wiosny.
3.Założenie kącika przyrody w sali.

nauczyciel
nauczyciel
nauczyciel

kwiecień

1.Dzień Ziemi
2. Końcowa diagnoza dzieci

nauczyciel
nauczyciel

Uwagi

pięcioletnich.
3. Wydanie rodzicom informacji o
gotowości dziecka do podjęcia nauki
w szkole podstawowej.
4.Światowy Dzień Książki-23
kwietnia.
maj

czerwiec

lipiec
lub
sierpień

nauczyciel
organ prowadzący
nauczyciel

1. Zebranie z rodzicami.
2. Wycieczka autokarowa
do Torunia- udział w spektaklu dla
dzieci, ew. kino, zwiedzanie Starego
Miasta.
Konkurs plastyczny ,,Piękny Toruń”
3.Święto Rodziny- spotkanie
społeczności przedszkolnej i
zaproszonych gości.
1. Końcowa obserwacja dzieci(zapis w
karcie obserwacji).

nauczyciel
org. prowadzący
nauczyciel
rodzice

2. Podsumowanie pracy Punktu
Przedszkolnego.

org. prowadzący
nauczyciel, rodzice

1,,Świetlica letnia” dla dzieci.

nauczyciel

org. prowadzący
nauczyciel, rodzice
nauczyciel

1.,,Cała Polska czyta dzieciom”- akcja prowadzona przez cały rok. Bajki czytają rodzice
oraz zaproszeni goście. W ramach tej akcji: Dni polskich autorów ( np. Dzień

Brzechwy, Dzień Janczarskiego)- raz na dwa miesiące.
2. Rodzice biorą udział w odbywających się spotkaniach warsztatowych, doskonalą
swoje umiejętności wychowawcze oraz w warsztatach z zakresu równości szans(terminy
dostosowane do oczekiwań rodziców).

3. Roczny plan pracy może być rozbudowany przez propozycje poszczególnych
nauczycieli, rodziców wprowadzone do rocznego planu pracy.
Projekt współfinansowany

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

