Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej przedszkola E-Maluch
rok 2017/2018
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej
przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Z 2015 r., poz. 1270).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek
(Dz. U. Z 2015 r., poz. 1214).
Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności w trybie planowych lub doraźnych działań. Działania te
prowadzone przez dyrektora przedszkola i wynikają z potrzeb placówki.
Plan opracowany został w oparciu o:
Podstawę programową wychowania przedszkolnego.
Wnioski z nadzoru.
Diagnozę potrzeb i zainteresowań.
Oczekiwania rodziców wobec przedszkola.
Wybrane kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018
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Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szklonym 2017- 2018
Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.
Celem wychowania przedszkolnego 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 na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na
pierwszym etapie edukacji.
Główne zadania edukacyjne
kompleksowa wielospecjalistyczna terapia dziecka w wieku przedszkolnym - 6 rodzajów terapii specjalistycznych, wspieranie dzieci o
indywidualnych, specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych,
zapobieganie skutkom deficytów rozwojowych poprzez wczesną interwencję profilaktyczno – terapeutyczną – wykorzystanie
rozwiązań wypracowanych w projekcie "Akademia Kariery".
tworzenie warunków zachęcających dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności, pobudzanie inicjatyw i aktywności dziecka na
rzecz własnego rozwoju;
wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości
percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych;
tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa w warunkach
bytowych zbliżonych do warunków domowych;
zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość
procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny;
prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka;
wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości
percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
wspomaganie rozwoju dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji, zgodnie z potrzebami i możliwościami;
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tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność
ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer
aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia
się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
wspieranie roli wychowawczej rodziców.
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 przedszkola jest każdorazowo do wglądu u nauczyciela.
Oferta dodatkowa :
Przedszkoliada
Logopedia
Terapia pedagogiczna
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
Muzyka z rytmiką
Opieka medyczna
Kynoterapia (bezpłatna tylko dla dzieci z orzeczeniami)
Integracja sensoryczna (bezpłatna tylko dla dzieci z orzeczeniami)
Hipoterapia (bezpłatna tylko dla dzieci z orzeczeniami)
Zumba Kids (zajęcia płatne)
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Kalendarz organizacji pracy przedszkola
Przedszkole E-Maluch funkcjonuje cały rok. 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)
Kalendarz imprez i uroczystości
01 września Uroczyste rozpoczęcie roku
04-08 września Spotkania z rodzicami
11-15 września Jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego spotkanie z policjantami
15 września Światowy Dzień Sprzątania Świata
20 września Dzień Przedszkolaka
23 września Bal jesieni (pierwszy dzień jesieni)
04 października Dzień Zwierząt
06 października Michałówka - wycieczka do Magicznego miejsca*
14 października Dzień Edukacji Narodowej
18 października Światowy Dzień Poczty
20 października Europejski Dzień Seniora
23 września Bal jesieni (pierwszy dzień jesieni)
30 października Dzień spódnicy – konkurs ekologiczny
30 października Holoween
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02 listopada Urodziny E-Malucha
24 listopada wycieczka do teatru animacji Semafor*
25 listopada Dzień Pluszowego Misia
30 listopada Andrzejki z wróżbami
06 grudnia Mikołajki*
13 grudnia Dzień Księgarza
15 grudnia Wycieczka na ulicę Piotrkowską
22 grudnia Pierwszy dzień zimy
22 grudnia Gwiazdka
Teatrzyk dla przedszkolaków
18 stycznia Dzień Kubusia Puchatka
21 lub 22 stycznia Biesiada z babcią i dziadkiem
Teatrzyk dla przedszkolaków
Przedszkoliada*
02 lutego Spotkanie z rodzicami. Podsumowanie półrocznej pracy.
08 lutego Tłusty czwartek
11 lutego Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej
14 lutego Walentynki
19 lutego Wycieczka do Baśniowej Kawiarenki*
26 lutego Międzynarodowy Dzień Dinozaura
28 lutego Bal karnawałowy
04 marca Dzień krawata i muszki – konkurs ekologiczny
08 marca Dzień dziewczynek i chłopców
12 marca Ogólnopolski Dzień Matematyki
21 marca Pierwszy dzień wiosny – wycieczka do lasu*
22 marca Światowy Dzień Wody
27 marca Międzynarodowy Dzień Teatru
28 marca Dzień żelków
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30 marca Wielkanoc
Teatrzyk dla przedszkolaków
06 kwietnia Światowy Dzień Sportu – zawody na świeżym powietrzu z rodzicami
12 kwietnia Dzień Czekolady
15 kwietnia Światowy Dzień Sztuki
22 kwietnia Światowy Dzień Ziemi
28 kwietnia Dzień tańca
Wycieczka do Muzeum Ludowe Rodziny Brzozowskich w Sromowie. Plaża w Łowiczu*
02 maja Dzień Flagi RP
04 maja Międzynarodowy Dzień Strażaka
08 maja Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
12 maja Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek
14 maja Dzień Farmaceuty
21 maja Międzynarodowy Dzień Kosmosu – wycieczka do parku edukacyjno-rozrywkowego Mikrokosmos*
26 maja Dzień Matki
Teatrzyk dla przedszkolaków
01 czerwca
16 czerwca
21 czerwca
22 czerwca
23 czerwca

Midzynarodowy Dzień Dziecka *
Międzynarodowy Dzień Pomocy Dzieciom Afrykańskim
Międzynarodowy Dzień Muztki
Pierwszy Dzień Lata
Dzień Ojca

01 lipca Międzynarodowy Dzień Owoców
19 lipca Dzień Czerwonego Kapturka
24 lipca Dzień Policjanta
14 sierpnia Dzień Wojska Polskiego
28 sierpnia Święto Lotnictwa – wycieczka na lotnisko *
Teatrzyk dla przedszkolaków
* wycieczki autokarowe
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