
PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2016/2017
OBSZAR ZADANIA I SPOSOBY REALIZACJI TERMINY, OSOBY

ODPOWIEDZIALNE
EWALUACJA

Efekty działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej oraz innej 
działalności statutowej przedszkola

Monitorowanie i ewaluacja 
realizowanych programów

Cały rok, 
Autorzy programów, 
dyrektor

Arkusze analizy dokumentacji 
przedszkola,
Arkusze obserwacji dzieci młodszych,
arkusze dojrzałości szkolnej

Dbałość o bezpieczeństwo                          
i upowszechnianie wiedzy na temat 
bezpieczeństwa wśród dzieci

Program Adaptacyjny „Będę 
przedszkolakiem” 
Program Edukacyjny „Mali odkrywcy”

Cały rok,
Wszyscy nauczyciele                                     

A. Kowalik
M. Wydmuch

M. Półtorak-Nowakowska   

M. Półtorak -Nowakowska

Wpisy do dzienników,
Dokumentacja przedszkolna,

„Czyste Powietrze Wokół Nas”, 
„Przedszkolak zuch –lubi ruch” –program
profilaktyczny

Program własny

Program własny

Planowanie oraz prowadzenie zajęć         
i zabaw ogólnorozwojowych 
w ogrodzie przedszkolnym

Cały rok,
Wszyscy nauczyciele

Wpisy do dzienników,
Dokumentacja przedszkola

Wykorzystywanie na zajęciach zabaw 
badawczych i eksperymentów 
dostosowanych do wieku dzieci

Cały rok,
Wszyscy nauczyciele

Program „Mali odkrywcy”
Wpisy do dziennika,
Realizacja rocznego zadania,

Procesy zachodzące w przedszkolu
Monitorowanie założeń koncepcji pracy 
przedszkola i modyfikowanie ich w miarę
potrzeb

Cały rok,
M. Półtorak-Nowakowska
Dyrektor, rodzice

Protokoły rady pedagogicznej

Organizacja wczesnego wspomagania 
rozwoju

Cały rok,
Zespół specjalistów,
dyrektor

Arkusze obserwacji dzieci
Oświadczenia rodziców
Dzienniki pracy indywidualnej

Prowadzenie działań w zakresie 
wyrównywania szans edukacyjnych

Cały rok,
Wszyscy nauczyciele

Sprawozdania nauczycieli,
Ewaluacja, zajęcia rewalidacyjne, zespół 
ds. pomocy psychologiczno-
pedagogicznej

Funkcjonowanie przedszkola                   
w środowisku lokalnym

Rozwijanie współpracy z instytucjami 
lokalnymi działającymi na rzecz 
przedszkola

Cały rok,
Wszyscy nauczyciele,
dyrektor

Plany współpracy ze środowiskiem 
lokalnym



Promocja przedszkola Cały rok,
Wszyscy nauczyciele,
dyrektor

Strona internetowa przedszkola,
Publikacje w prasie lokalnej 
i Internecie, tablica ogłoszeń, 
kącik dla rodziców
Udział w konkursach i akcjach                 
na terenie gminy

Aktywizowanie rodziców do współpracy 
z przedszkolem

Cały rok,
Nauczyciele,
dyrektor

Sprawozdania nauczycieli ze współpracy 
z rodzicami (pedagogizacja, kontakty 
indywidualne, zebrania grupowe, 
uroczystości, konkursy, udział                  w
zajęciach)

Wspieranie rodziców w funkcji 
wychowawczej

Cały rok,
Nauczyciele, specjaliści
dyrektor

Protokoły zebrań z rodzicami, zeszyt 
kontaktów z rodzicami, wpisy                 
do dziennika
Organizowanie spotkań ze specjalistami, 
pomoc psychologiczno-pedagogiczna, 
kontakty indywidualne,

Zarządzanie przedszkolem
Opracowanie planu nadzoru 
pedagogicznego

Wrzesień 2017
dyrektor

Informacja dyrektora o realizacji planu 
nadzoru pedagogicznego

Monitorowanie dokumentacji pod kątem 
zgodności z aktualizowanymi przepisami 
prawa

Cały rok
dyrektor

Zapisy w protokole rady pedagogicznej, 
wpisy do dzienników,

Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej
przez nauczycieli

Cały rok,
dyrektor

Arkusz analizy dokumentacji (arkuszy 
obserwacji, zeszytów obserwacji, arkuszy 
diagnostycznych)

Określenie potrzeb w zakresie kształcenia
i doskonalenia nauczycieli

Wrzesień 2017
Lider wspomagania nauczycieli

Ankiety dla nauczycieli,
Plan wspomagania nauczycieli

Wykorzystanie zdobytych   na szkoleniach
umiejętności  w bezpośredniej praktyce 
pedagogicznej i upowszechnianie ich 
wśród nauczycieli przedszkola- zajęcia 
koleżeńskie

Cały rok,
Lider wspomagania nauczycieli

Materiały szkoleniowe,
Konspekty, 
Rady Pedagogiczne Szkoleniowe,

Wzbogacanie bazy przedszkola, 
polepszanie warunków pracy przedszkola 
(zakup zabawek, przyborów 
gimnastycznych, pomocy dydaktycznych, 
remont sal, poszukiwanie sponsorów

Cały rok,
Dyrektor
Rada Rodziców

Informacje dyrektora przekazywane       
do UM na zebraniach Dyrektorów

ZMIANY WPROWADZIŁA: Magdalena Półtorak-Nowakowska



PRACOWNICY PRZEDSZKOLA: DYREKTOR:  RADA PEDAGOGICZNA:


