PLAN PRACY
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 6
W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Podstawa prawna.
Plan Pracy Przedszkola została opracowana na podstawie:
 Rozporządzenia MEN w sprawie wymagań wobec szkół i placówek
(Dz. U. 2017 poz. 1611)

III. Zadania do realizacji w roku szkolnym 2018/2019

Świat – jego fauna i flora

ZADANIA

SPOSOBY REALIZACJI

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE

 „Rodzic z pasją” - spotkania z chętnymi rodzicami, którzy
opowiedzą dzieciom o swojej pracy lub pasji.
 Swobodne rozmowy, fotografie członków rodziny na temat kim
jestem, moja rodzina i jakie więzi nas łączą.

Ja i moja rodzina.

 Klub Czytających Przedszkoli CPCD- bajki, baśnie i legendy z
Europy.
 Wycieczki do miejsc pracy rodziców.
 Kultywowanie tradycji rodzinnych, przenoszenie do zabaw
tematyki rodzinnej.

Nauczycielki grup

 Poznawanie wybranych informacji związanych z krajem i
naszym miastem.
 Poznawanie krajobrazu Mińska Mazowieckiego
 spacery i wycieczki w różnych porach roku;
 wykorzystywanie materiału przyrodniczego do prac
plastyczno – technicznych
 Zapoznanie z symbolami narodowymi.
 Poznawanie herbu, zabytków i miejsc pamięci narodowej.
 Udział w ogólnonarodowych apelach patriotycznych, oglądanie
dekoracji budynków w czasie świąt państwowych.
 Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

Ja i moja ojczyzna.

Garnizonowy Klub Żandarmerii Wojskowej
Fundacja Rozwoju Międzykulturowego EBU
Uniwersytet III Wieku
Biblioteka Miejska
Komenda Powiatowa Policji
Komenda Powiatowa Straży Pożarnej
Szkoła Podstawowa Nr 2
Szkoła Podstawowa Nr 4
MDK („Zmagania o Pałacową Maskę, „Tęczowe nutki”)
Gminne Centrum Kultury w Mrozach („Kulturomaniak”, Kino
Mikroklimat),
o MOSIR (Olimpiada Przedszkoli)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Nauczycielki grup

Nauczycielki grup

Gr. III, IV, V, VI
Wg kwalifikacji PM6

Świat – jego fauna i flora

Podróż
pierwsza
Ameryka
Północna

Fauna i flora – Ameryki
Północnej
01 -05. 10. 2018

Podróż druga
Europa

Fauna i flora – Europy
05 -09. 11. 2018

Podróż trzecia
Antarktyda

Fauna i flora –
Antarktydy
07 – 11. 01. 2019

Podróż
czwarta
Ameryka
Południowa

Fauna i flora - Ameryki
Południowej
11 – 15. 03. 2019

 Wirtualne wycieczki po świecie.
Oglądanie ilustracji, slajdów, filmów,
prezentacji multimedialnych..

Nauczycielki grup.
Gr I „Krasnale”

 Poznawanie położenia geograficznego
danego kontynentu.

Podróż piąta
Azja

Fauna i flora – Azji
08 – 12. 04. 2019

Podróż szósta
Australia

Fauna i flora – Australii
06 – 10. 05. 2019

Podróż siódma Fauna i flora – Afryka
Afryka
03 – 07. 06. 2019

 Poznanie krajobrazu danego
kontynentu (klimat, ukształtowanie
terenu, fauna i flora charakterystyczna
dla danego miejsca)
 Zapoznanie z zabawami, bajkami i
piosenkami charakterystycznymi dla
danego kontynentu.
 Wystawa
prac
plastycznych
dotyczących fauny i flory danego
kontynentu.
 Spotkania z osobami z innych krajówEBU.
 Wyrabianie postawy tolerancji i
szacunku dla różnorodnych kultur i
ras.
 Prowadzenie tablicy związanej z
koncepcją pracy przedszkola.


Poznawanie kulinarnych ciekawostek z
całego świata

Nauczycielki grup.
Gr VI „Zuchy”

Nauczycielki grup.
Gr V „Starszaki”

Nauczycielki grup.
Katarzyna Janiec
Anna Kowalczyk
Teresa Wielmowiec

Nauczycielki grup.
Gr III „Pszczoły”

Nauczycielki grup.
Gr II „Biedronki”

Nauczycielki grup.
Gr IV „Motyle”

Podsumowanie Ogólnopolski dzień tańca z
klanzą – w ogrodzie
przedszkolnym.

Współpraca z
rodzicami

 Angażowanie rodziców do współudziału w przygotowaniu
uroczystości, zajęć i warsztatów kulinarnych.
 Uczestnictwo rodziców i dzieci w uroczystościach
 Wzbogacanie garderoby teatralnej
 Realizacja działań podejmowanych z inicjatywy rodziców.

Nauczycielki grup.
07.06.2019

Nauczycielki grup
Rodzice
Dyrekcja

IV. Współpraca z rodzicami.
Rodzice w Przedszkolu Miejskim nr 6 w Mińsku Mazowieckim:
 Otrzymują rzetelną i obiektywną informacje o postępach i niepowodzeniach dziecka;
 Mają możliwość współpracy z nauczycielami;
 Otrzymują pomoc specjalistów;
 Aktywnie uczestniczą w pracy przedszkola;
 Wyrażają swoją opinię;
 Włączają się do działania placówki;
Najważniejsze zadania dla rodziców:
 Współdziałać z nauczycielami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i utrwalania efektów pracy wychowawczej
przedszkola;
 Angażowanie się w proponowane przez przedszkole działania w celu doskonalenia swoich kompetencji wychowawczych;
 Wspomagać dziecko w rozwoju według wskazówek udzielanych przez nauczycieli lub specjalistów;

Szczegóły współpracy z rodzicami zostały określone z Załączniku Nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 8/2012 Dyrektora Przedszkola
Miejskiego Nr 6 w Mińsku mazowieckim z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie procedury współpracy z rodzicami w Przedszkolu
Miejskim Nr 6
V. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
Przedszkole Miejskie Nr 6 w Mińsku Mazowieckim:
 Promuje Placówkę w środowisku lokalnym;
 Bierze udział w akcjach charytatywnych na rzecz środowiska lokalnego;
 Współpracuje z instytucjami, zakładami pracy i miejscami użyteczności publicznej znajdującymi się w Mińsku Mazowieckim

VI. Sylwetka absolwenta.
Opis sylwetki absolwenta zawarty jest w Programie Wychowawczym Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Mińsku Mazowieckim.
Opracowały:
Anna Kowalczyk
Katarzyna Janiec
Teresa Wielmowiec

