
Roczny plan pracy 
w Zespole Przedszkoli Specjalnych dla Dzieci Przewlekle Chorych w  Rabce – Zdroju

 rok szkolny 2018/2019

Roczny plan pracy ZPS  powstał w oparciu o:
− wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2017/2018, 
− wnioski z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej, 
− oraz w oparciu o kierunki polityki oświatowej państwa na rok 2018/19,

Podstawa prawna:
− Ustawa Prawo oświatowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 59 ze zm.)
− Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658) 
− Rozporządzenie  MEN z  14  lutego  2017  r.  w  sprawie  podstawy  programowej  wychowania  przedszkolnego  oraz 

podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356)
− Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  25 sierpnia  2017 r.  w sprawie  sposobu prowadzenia  przez 

publiczne  przedszkola,  szkoły  i  placówki  dokumentacji  przebiegu  nauczania,  działalności  wychowawczej 
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646 ze zm.)

− Rozporządzenia  MEN z 24 sierpnia 2017r.w sprawie organizacji  kształcenia oraz warunków i  form realizowania 
specjalnych  działań  opiekuńczo-wychowawczych  w  przedszkolach  szkołach  specjalnych,  zorganizowanych 
w podmiotach leczniczych…

− Statut Zespołu Przedszkoli Specjalnych.
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Zawartość planu:

I.  Priorytety i  cele ZPS na rok szkolny 2018/2019.
II.   Diagnoza stanu przedszkola na dzień 31.08.2018.
III.   Realizacja zamierzeń – zakres działań prowadzących do uzyskania spodziewanych efektów.
IV.   Spodziewane efekty.
V.    Obszary działalności przedszkola – realizacja zamierzeń w roku szkolnym 2018/2019.

1. Realizacja zadań kształtujących wychowanie do wartości - postawy patriotyczne - Realizacja innowacji 
pedagogicznej – „Przedszkolak poznaje tradycje i obyczaje”.

2. Efekty kształcenia i wychowania- realizacja zabaw kształtujących samodzielność i kreatywność dziecka.
3. Diagnozowanie potrzeb rozwojowych dzieci.

VI.    Kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym.
VII. Przydział zadań dodatkowych oraz zajęć prowadzonych przez nauczycieli rozwijających zainteresowania 

    i uzdolnienia dzieci.
VIII. Zespoły zadaniowe nauczycieli.
IX.    Przedszkolny  program wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji w roku szkolnym 2018/19.

I.  Priorytety i cele ZPS  na rok szkolny 2018/2019:

1. Wychowanie do wartości i  kształtowanie patriotycznych postaw dzieci- realizacja działań związanych z 100 rocznicą 
odzyskania Niepodległości Polski. 

2. Realizacja innowacyjnego programu edukacyjnego „Przedszkolak poznaje tradycje i obyczaje Podhala”.
3. Tworzenie warunków sprzyjających kształtowaniu samodzielności i kreatywności dzieci. Realizacja podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego.
4. Adaptacja dzieci do przedszkola w warunkach sanatoryjnych.
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    II.  Diagnoza stanu ZPS na dzień 31.08.2018:

1. Przedszkole  wyróżnia  atrakcyjna  oferta  edukacyjna,  realizacja  autorskich  programów  pracy  wspomaga  pracę 
z dziećmi(Program adaptacji i Program Podhale).

2. Wychowankowie ZPS uczestniczą  w konkursach wewnętrznych,  gminnych i  ogólnopolskich.  Przedszkole  działa 
zgodnie z kalendarzem imprez, uroczystości.

3. W przedszkolu dba się o bezpieczne warunki pracy i pobytu dziecka. 
4. W przedszkolu panuje dobra atmosfera pracy.
5. Nauczyciele i wychowawcy mają wysokie kwalifikacje i wciąż doskonalą swoje umiejętności.
6. Rozwijana jest współpraca ze Służbą Zdrowia i Zespołami Szkół.
7. Rodzice są zadowoleni z usług placówki.
8. Baza lokalowa ZPS i jego wyposażenie pozwalają na realizację przyjętych zadań. Kąciki  zabaw oraz atrakcyjne 

zabawki zachęcają dzieci do swobodnej, twórczej zabawy.

   III.  Realizacja zamierzeń – zakres działań prowadzących do uzyskania spodziewanych efektów:
     1.  Realizacja zadań kształtujących wychowanie do wartości - postawy patriotyczne – uświadamianie dzieciom na czym  
          polega kultywowanie tradycji narodowych we współpracy z rodzicami.

− Organizacja wydarzeń przedszkolnych   we współpracy z rodzicami  z okazji 100 rocznicy odzyskania 
Niepodległości.

− Współpraca z instytucjami ze środowiska lokalnego.
     2.  Realizacja zabaw kształtujących samodzielność i kreatywność dziecka. 

− Organizacja stałych i czasowych kącików zabaw umożliwiających nabywanie samodzielności oraz rozwijających 
kreatywność dziecka.

− Współdziałanie w relacji rodzice – nauczyciele – dzieci w rozwijaniu zainteresowań dzieci wykonywanymi przez 
rodziców zawodami.

3



      3.  Systematyczne doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z potrzebami przedszkola:
− Szkolenie: „Zabawy i ćwiczenia rozwijające zmysły”, „Tańce regionalne w przedszkolu”.

   IV.  Spodziewane efekty:

1. Nauczyciele umożliwiają dzieciom kultywowanie ważnych dla społeczności tradycji i zwyczajów oraz pozwalają 
rozwijać zainteresowania dziecka rodzinnymi korzeniami.

2. Nauczyciele przygotowują zajęcia w sposób zindywidualizowany, realizując założenia podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego, rozwijając samodzielność dziecka, oraz kreatywność. 

3. Dzieci:
• adaptują się do przedszkola w warunkach sanatoryjnych,
• poznają swoje rodzinne tradycje i historie, uświadamiają sobie, że są częścią rodziny, częścią grupy ludzi, którzy 

powiązani są ze sobą więzami krwi, nazwiskiem, wspólnie przeżywanymi chwilami szczęścia i smutku,
• inicjują zabawy twórcze, 
• stają się samodzielne w wykonywaniu różnych czynności i zadań,
• są twórcze i kreatywne w zabawach organizowanych w budynku przedszkola oraz na świeżym powietrzu,
• w sposób naturalny rozwijają zainteresowania zabawami prowadzącymi do poznawania zawodów wykonywanych 

przez swoich rodziców,
• w sposób wielozmysłowy poznają otoczenie, kształtują nawyki samodzielnego wykonywania coraz bardziej 

skomplikowanych zadań również tych, które są niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole,
• poznają alfabet liter drukowanych i pisanych podczas zajęć kształcących kompetencje cyfrowe, 
• mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez organizację kierowanych zajęć uwzględniających ich 

możliwości rozwojowe, oczekiwania poznawcze i potrzeby. 
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4. Nauczyciele 
• diagnozują i obserwują poziom rozwoju dziecka, 
• organizują twórczą przestrzeń rozwoju dziecka, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał 

tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia, 
• komunikują się z rodzicami za pomocą różnych form komunikacji (strony internetowej przedszkola, poczty 

elektronicznej, osobiście), 
• skutecznie przygotowują dzieci do szkoły.
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V.  Obszary działalności ZPS – realizacja zamierzeń w roku szkolnym 2018/2019

1.  Realizacja zadań kształtujących wychowanie do wartości - postawy patriotyczne – uświadamianie dzieciom 
     na czym polega kultywowanie tradycji narodowych -  „Przedszkolak poznaje tradycje i obyczaje Podhala”

Nazwa podejmowanych zadań i sposób ich realizacji Terminy realizacji Osoby odpowiedzialne 
za realizację

Realizacja działań w zakresie „Przedszkolak poznaje tradycje i 
obyczaje Podhala”, we współpracy z rodzicami:

• realizacja zaplanowanych działań innowacyjnych – 
zapoznanie rodziców z planowanymi działaniami- 
kultywowania tradycji narodowych – podczas zebrań, 
informacje na stronie internetowej ZPS,

• pogadanka dla rodziców w sprawie organizowania w 
przedszkolu zajęć prowadzących do rozwijania i nazywania 
wartości i norm społecznych takich jak : szacunek do 
ojczyzny, których źródłem jest rodzina, grupa w 
przedszkolu, oraz inne osoby dorosłe 

• analiza uzyskanych wyników – ewaluacja i opracowanie 
wniosków

• uwzględnienie uwag i wniosków do modyfikacji 
programów,

•  prowadzenie zajęć z dziećmi związanych z nazywaniem i 
rozpoznawanie wartości związanych z zachowaniami i 
umiejętnościami społecznymi np. szacunek do ojczyzny, do 
symboli narodowych poprzez: przekaz osobowy nauczyciela

Cyklicznie w ciągu roku 
przedszkolnego.

Nauczyciele i 
wychowawcy  grup
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• organizacja przestrzeni edukacyjnej sprzyjającej rozumieniu 
i przeżywaniu i poznawaniu wartości związanych z 100 
rocznicą Niepodległości, włączając do zabaw i doświadczeń 
przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich 
zaciekawienie elementami otoczenia

• „Biało-czerwona w każdym oknie” – zaplanowanie i 
przeprowadzenie akcji.

• Zorganizowanie XVII Spartakiady  Integracyjnej z 
rodzicami – w powiązaniu z narodowym świętem 100 lecia 
Niepodległości 

• Przygotowanie spektaklu słowno – muzycznego związanego 
z 11 XI – prezentacja dla rodziców  – pod hasłem 
Przedszkolaki Niepodległej 

• Stworzenie galerii zdjęć związanych z miejscami pamięci. 
• Podejmowanie aktywności wspólnie z rodzicami w celu 

poznawania różnych postaw bohaterów –rozmowy na temat 
historii swojego kraju 

• organizacja przedszkolnego konkursu plastycznego pod 
hasłem „Moja Ojczyzna Niepodległa”

Cyklicznie w ciągu roku 
przedszkolnego.

Nauczyciele i 
wychowawcy  grup
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2.  Efekty kształcenia i wychowania- realizacja zabaw kształtujących samodzielność i kreatywność dziecka.

Cel rewalidacyjny- wspieranie aktywności dziecka i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych 
poprzez  organizowanie  przestrzeni  edukacyjnej  umożliwiającej  spontaniczne  zabawy  twórcze  oraz  zajęcia  kierowane 
wyrabiające samodzielność i  kreatywność w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze rozwoju. 

Sposób realizacji zadania Terminy realizacji i 
wymagane dokumenty

Osoby 
odpowiedzialne za 

realizację
A. Nauczyciele dostosowują zajęcia do rytmu dnia poprzez odpowiednie 
ułożenie proporcji zajęć przedszkolnych, stanowiących części składowe 
realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz odpowiednią 
aranżację przestrzeni edukacyjnej: 

• organizują zajęcia rozwijające nawyki i zachowania prowadzące 
do podejmowania samodzielnych i spontanicznych zabaw w 
których rozwijana jest twórcza aktywność (kreatywność)

• wspierają aktywność dziecka podnoszącą poziom 
samodzielności dziecka w wykonywaniu czynności 
samoobsługowych 

• doskonalą sprawności dziecka zaspokajając naturalną i 
spontaniczną ciekawość oraz potrzebę ruchu, organizując 
zabawy w budynku przedszkola ( oraz na świeżym powietrzu )

• organizują zajęcia przygotowujące do nabywania sprawności w 
czytaniu i pisaniu, np. zabawy ortofoniczne, zabawy słowne, 

Cały rok przedszkolny. Nauczyciele i 
wychowawcy grup.
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teatralne 
• organizują stałe i czasowe kąciki umożliwiające rozwój 

sprawności manualnych, które mają wpływ na rozwój 
aktywności twórczej i poznawczej dzieci 

• wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację 
edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej

• organizują spotkania i zabawy z rodzicami na terenie 
przedszkola rozwijające twórczą aktywność dziecka np. 
ruchową i poznawczą

•  dzieci biorą udział w konkursach organizowanych na terenie 
ZPS i poza nim w których niezbędna jest twórcza aktywność np. 
plastycznych, recytatorskich itp.

• współdziałają z rodzicami w rozwijaniu zainteresowań dzieci 
wykonywanymi przez rodziców zawodami.

B. Przedszkole wspiera wielokierunkową aktywność dziecka 
poprzez fachową organizację warunków sprzyjających nabywaniu 
sprawności w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i 
poznawczym obszarze jego rozwoju.

a. rytm dnia w przedszkolu umożliwia swobodną zabawę, w której 
dziecko kształtuje samodzielność i twórczą aktywność 

b. zapewnia się dziecku poczucie bezpieczeństwa poprzez 
stosowanie  zasad Kodeksu przedszkolaka

c. organizowane zabawy, zajęcia i opieka  z wykorzystaniem treści 
adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka i możliwości 

Cały rok przedszkolny. Nauczyciele i 
wychowawcy grup. 
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psychofizycznych i percepcyjnych sprzyjają nabywaniu 
samodzielności, wspierają indywidualność i oryginalność 
dziecka 

d. dzieciom, rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy 
lub przyspieszony, udzielana jest pomoc 

e. dzieciom umożliwia się bezpieczną i samodzielną eksplorację 
otaczającej przyrody rozwijając jego wrażliwość 

f. rozwija się wrażliwość estetyczną dziecka w odniesieniu do 
wielu sfer aktywności człowieka np. mowy, zachowania, 
otoczenia, ubioru, muzyki, tańca 

g. rozwija się nawyki i zachowania dziecka prowadzące do 
samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i 
bezpieczeństwo

h. wpierana jest aktywność dziecka podnosząca poziom integracji 
sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się 
procesów poznawczych 

i. uświadamia się dzieciom istniejące zagrożenia poprzez 
pokazywanie skutków negatywnych zachowań, bezpośrednią 
obserwację oraz organizowanie zajęć rozwijających 
kompetencje cyfrowe 

j. umożliwia się dzieciom bezpieczną i samodzielną eksplorację 
elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, 
majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego 
działania, prezentowania wytworów pracy własnej. 

k. umożliwia się dziecku poznanie wartości oraz norm 
odnoszących się do środowiska przyrodniczego.

Cały rok przedszkolny. Nauczyciele i 
wychowawcy grup.
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  3. Diagnozowanie potrzeb rozwojowych dzieci:

     Cel główny: wzbogacanie oferty zajęć w przedszkolu.

Nazwa zadania i sposób realizacji Terminy realizacji Osoby odpowiedzialne 
za realizację

Diagnozowanie potrzeb rozwojowych, rozpoznawanie 
zainteresowań i uzdolnień dzieci.
Organizowanie zajęć wspomagających rozwój dzieci w ramach 
pracy indywidualnej.
Organizowanie zajęć usprawniających rozwój fizyczny, 
emocjonalny, społeczny i poznawczy, stosowanie różnorodnych 
metod i form pracy rozwijających samodzielność oraz inspirujących 
do podejmowania twórczej aktywności dzieci.

 Cały rok przedszkolny Nauczyciele 
wychowawcy 

VI.      Kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym 2018/2019 /zał./.
           VII.     Przydział zadań dodatkowych oraz zajęć prowadzonych przez nauczycieli rozwijających zainteresowania i  
                       uzdolnienia dzieci /zał./.
          VIII.    Zespoły zadaniowe nauczycieli /zał./.
             IX.    Przedszkolny  program wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji w roku szkolnym 2018/19:

           „Nasze przedszkole” wyd. MAC.

Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczo-rewalidacyjny  ZPS 
zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej 
dnia 07-09-2018r.
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