
Podstawa prawna: 
 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity 
Dz.U. z 2016 poz. 1943 ze zm.) 

 Ustawa Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2016 poz.59) 
 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 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 2014 r. poz. 1170 ze 
zm.) 

 Statut Przedszkola 

 
Plan opracowany został w oparciu o: 
 

 przepisy prawa oświatowego 

 wytyczne MEN oraz Mazowieckiego  Kuratora Oświaty 

 wnioski z  podsumowania  poprzedniego  roku  szkolnego  

 diagnozę potrzeb i zainteresowań wynikających z ewaluacji wewnętrznej  

 treści zawarte w przyjętej koncepcji pracy przedszkola 

 treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji 
programach wychowania przedszkolnego 

 treści podstawy programowej. 
 
Priorytety i cele przedszkola na rok szkolny 2020/21 
 
- tworzenie warunków do realizacji  podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego ;  zapoznanie dzieci z różnymi zawodami wykonywanymi przez 
dorosłych, wyrabianie orientacji zawodowej, kształtowanie postawy pracy                                    

i motywacji do działania, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci oraz 

stymulowanie ich pro-zawodowych marzeń. 

 
 
 
  
 



Środki i formy 

realizacji 

 

Termin 

Rozpoczęcie roku 

szkolnego- sprawowanie 

opieki nad dzieckiem            

w okresie adaptacji                 

i zapewnienie poczucia 

bezpieczeństwa 
 

IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagospodarowanie 

kącików zainteresowań 

w salach zajęć 

 

IX 

Zorganizowanie zebrań 

ogólnych i grupowych 
 

IX 

Kim będę – 

pedagogizacja rodziców 

 

IX 

Kampania edukacyjna  

ABC kolejarza  

 

IX 

Spotkanie z policjantem  

 

IX  

Poznajemy  zawód 

policjanta – zajęcia 

edukacyjne w każdej 

grupie 

IX 

Poznajemy zawód –

malarz , zajęcia 

edukacyjne  

X 

Wycieczka  do Zagrody 

Alpaki  

 
 

X 

Spotkanie z fryzjerką  

 

X 

Dzień Nauczyciela – 

uroczystość 

 

 

X 



Dzielny strażak –  

spotkanie  z dziećmi 

X 

Pasowanie na starszaka  

 

 

X 

Kulisy czyli Błękitek 

poznaje zawody TVP 

ABC- seria  edukacyjna 

dla dzieci w internecie 

X 

Alicja online – 

przedstawienie teatralne 

  

X 

Kiedyś będę dorosły – 

Przedszkolny Konkurs 

Plastyczny 

XI 

Czyste powietrze wokół 

nas – Program 

edukacyjny 

XI 

Poznajemy pracę 

kucharza – zajęcia 

edukacyjne  

XI 

Zawody – gry planszowe   XI 

 

Poradnik dla rodzica – 

wykaz stron 

internetowych                        

o tematyce związanej              

z kształtowaniem 

orientacji  zawodowej             

u dzieci 

XI 

Kiszenie kapusty –

warsztaty dla dzieci  

XI 

 

Udział w uroczystości 

patriotycznej z okazji           

11 listopada  

 

XI 

Koziołek Matołek – 

spotkanie z bohaterem 

bajkowym 

 

XI 



Tradycje 

Bożonarodzeniowe – 

realizacja tematyki  

XII 

 

 

 

 

 

Mikołajki 

 

 

XII  

Jasełka – przedstawienie 

w wykonaniu  

dzieci (udostępnienie 

nagrania dla rodziców) 

 

XII 

Zabawy w cukiernika – 

warsztaty dla dzieci 

(pieczenie pierników , 

ciasteczek świątecznych) 

XII 

Góra grosza - akcja 

charytatywna 

XII 

Poznajemy ginące 

zawody – zajęcia 

edukacyjne 

XII 

Poznajemy zawody – 

muzyk   

 

XII 

Dzień Babci i Dziadka –

laurka na płycie 

I 

Poznajemy zawód 

stomatologa- spotkanie  

z dziećmi 

I 

 

 

 

Zabawa karnawałowa 

tematyczna (stroje 

przedstawicieli różnych 

zawodów) 

I 

Jaki to zawód – konkurs 

miedzy grupami  

I 

 

 

Udział dzieci                        

w Przeglądzie  Kolęd                     

i Pastorałek 

I 

 

 



Nasi absolwenci- 

spotkanie z 

nauczycielami 

wspomagającymi szkół  

II 

 

 

Spotkanie z plastykiem – 

warsztaty dla dzieci  

II 

 

 

Ilustracje różnych 

zawodów – wystawa 

prac 

II 

Wykorzystaj zdolności 

dziecka- artykuł dla 

rodziców 

II 

Dzień Kobiet – 

uroczystość 

 

III 

 

 

Ludzie różnych 

zawodów – wykonanie 

albumu tematycznego 

 

 

III 

 

 

Pierwszy Dzień Wiosny 

– przemarsz z Marzanną 

 

III 

 

 

Spotkanie z kwiaciarką   

III 

Kiermasz Wielkanocny  III 

 

 

Pisanki – konkurs 

grupowy 

Poznajemy zawód 

listonosza 

 

IV 

 

IV 

W bibliotece – 

wycieczka  

IV 

 

 

Różne zawody świata – 

prezentacja 

multimedialna  

 

 

 

IV 



Poznajemy zawód 

tancerza – spotkanie                

z instruktorem tańca, 

zajęcia edukacyjne 

 

V 

 

Dzień Mamy i Taty- 

uroczystość grupowa 

 

 

V 

 

Festiwal zawodów – 

prezentacja                             

w wykonaniu dzieci  

 

V 

 

Święto rodzinne - 

uroczystość 

 

VI 

 

 

 Wycieczka do teatru-

poznajemy zawód aktora 

VI 

 Będę uczniem - wizyta 

w szkole 

VI 

Opracowanie programu 

autorskiego 

„Kształtowanie orientacji 

zawodowej u dzieci                  

w wieku 

przedszkolnym” 

 

VI 

 

 

 

 
 

 


