Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej żłobka E-Maluch
rok 2017/2018
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 nr 45 poz. 235);
Konwencja o Prawach Dziecka (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r.);
Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności w trybie planowych lub doraźnych działań. Działania te
prowadzone są przez dyrektora żłobka i wynikają z potrzeb placówki.
Celem działań żłobka jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i
nauczania – uczenia się, co umożliwi dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń.
Główne zadania opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne
kompleksowa wielospecjalistyczna terapia małego dziecka - 6 rodzajów terapii specjalistycznych, wspieranie dzieci o indywidualnych,
specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych,
zapobieganie skutkom deficytów rozwojowych poprzez wczesną interwencję profilaktyczno – terapeutyczną,
tworzenie warunków zachęcających dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności, pobudzanie inicjatyw i aktywności dziecka na
rzecz własnego rozwoju
wdrażanie dzieci do samodzielności - zagwarantowanie dziecku właściwej pielęgnacji i utrwalanie nawyków sanitarno – higienicznych
zapewnienie dziecku bezpieczeństwa orz opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz wychowawczej i edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z
elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do
wieku dziecka.
wspomaganie rozwoju dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji, zgodnie z potrzebami i możliwościami.
propagowanie zdrowego stylu życia poprzez kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.
kształtowanie wrażliwości muzycznej oraz estetycznej, organizowanie występów wokalnych, teatralnych na forum grupy i podczas
spotkań rodzicami
wspieranie roli wychowawczej rodziców
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Realizacja zadań, zgodnie z założeniami planu daltońskiego, ma zapewnić: swobodę w wykonywaniu działań, naukę odpowiedzialności za siebie
i za innych, realizację działań we własnym tempie i czasie, możliwość włączenia w różnego rodzaje aktywności jednocześnie, naukę
respektowania potrzeb innych oraz naukę umiejętności oceniania swojej pracy i współpracy z innymi.
Szczegółowy roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej żłobka jest każdorazowo udostępniany rodzicom przez
opiekuna
Przedsięwzięcia całoroczne:
akcje charytatywne na rzecz ochrony środowiska (z udziałem rodziców)
- zbiórka kasztanów
- zbiórka zużytych baterii
udział w programie Mamo tato wolę wodę
udział w kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom
współpraca z teatrem
Oferta dodatkowa :
Logopedia
Nauka języka angielskiego
Muzyka z rytmiką
Kynoterapia
Terapia pedagogiczna
Psychoterapia
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
Opieka medyczna
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Kalendarz organizacji pracy żłobka
Żłobek funkcjonuje cały rok szkolny. Wyjątek stanowią dni ustawowo wolne od pracy oraz ustalone przez organem prowadzący:
Wszystkich Świętych – 1 listopada 2017 r. (środa)
Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2017 r. (sobota)
Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2017 r. (poniedziałek, wtorek)
Nowy Rok – 1 stycznia 2018 r. (poniedziałek)
Poniedziałek Wielkanocny – 17 kwietnia 2018 r. (wtorek)
Święto Pracy – 1 maja 2018 r.,(wtorek)
Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2018 r. (czwartek)
Boże Ciało – 15 czerwca 2018 r. (piątek)
Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny – 15 sierpnia 2018 r. (środa)
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