
 
 
 
 
 
 
 

 

Miesiąc Sposoby i środki realizacji Osoba 

odpowiedzialna 

Wrzesień Ustalenie kalendarza 2022/23 (I półrocze)                                                                                      M. Tomaszewska 

Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci w trakcie spacerów,  wycieczek i zabaw w ogrodzie przedszkolnym Wszyscy nauczyciele 

Organizacja zebrania z rodzicami (prezentacja, koncepcji pracy, statutu, programu wychowania 

przedszkolnego ) 

Dyrektor 

Spotkanie grupowych przedstawicieli rodziców, ustalenie planu  działania Rady Rodziców Dyrektor 

Indywidualne kontakty z rodzicami za pomocą technologii Wszyscy nauczyciele 

Prowadzenie gazetki informacyjnej w wersji papierowej i elektronicznej dla rodziców o zadaniach 

realizowanych w przedszkolu 

E Bąkowska 

Badania przesiewowe w zakresie rozwoju mowy A Pabisiak 

Promowanie aktywności ruchowej u dzieci -  zabawy ruchowe na świeżym powietrzu Wszyscy nauczyciele 

Zaangażowanie dzieci do układania wspólnego jadłospisu M Wojtasik 

Uzgodnienie kontraktów grupowych obejmujących normy zachowania i postępowania - realizacja projektu 

 „Prawa i obowiązki przedszkolaka” 19.09-23.09.2020r 

K Sobczyk 

Ustalenia harmonogramu współpracy z Poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Kaliszu E Bąkowska 

Zorganizowanie wycieczki do lasu (wszystkie grupy) Wszyscy nauczyciele 

Ustalenie harmonogramu współpracy z  „Leśnym Centrum Edukacyjnym”  Wszyscy nauczyciele 

Planowanie i organizowanie procesu wspomagania rozwoju dziecka przez nauczycieli z wykorzystaniem 

przyjętych do realizacji programów (plany dwutygodniowe ze wskazaniem zajęć dydaktycznych i celów 

szczegółowych) 

Wszyscy nauczyciele 

Plan pracy wychowawczej, dydaktycznej  

i opiekuńczej w roku szkolnym 2022/23 

w Publicznym Przedszkolu Nr 18  

w Kaliszu 

 

     w 

 



Organizacja kącików książki w salach wzbogacanie o nowe pozycje  Wszyscy nauczyciele 

Praktyczna nauka korzystania z urządzeń na terenie placu zabaw – odnotowanie w dzienniku Wszyscy nauczyciele 

Ustalenie potrzeb w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na nowy rok Wszyscy nauczyciele 

Zbieranie ofert, przekazywanie informacji do grup i organizacja udziału w konkursach zewnętrznych  Dyrektor  

Przekazanie informacji dyrektorom szkól o realizacji obowiązku przedszkolnego przez dzieci  sześcioletnie Kamila Sobczyk, 

Katarzyna Feliszczak. 

M Tomaszewska,  

Ustalenie harmonogramu współpracy z Ogrodami Działkowymi E Bąkowska 

 Październik Organizacja uroczystości „Pasowanie na  Przedszkolaka”  E Bąkowska 

Udział starszych grup w biegu Ptolemeusza R Majdańska 

Gromadzenie w bibliotece przedszkolnej literatury pokazującej dobro i zło oraz wzory poprawnego 

zachowania,  

M Wojtasik 

Przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej i ustalenie listy dzieci do wspomagania i korygowania rozwoju 

dla wybranych dzieci oraz kierunków pracy z grupą 

Wszyscy nauczyciele 

Opracowanie indywidualnych programów terapii logopedycznej dla dzieci na podstawie wyników badań A Pabisiak 

Organizacja uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej M Wojtasik 

Ustalenie harmonogramu współpracy ze Szkołą Muzyczną E Bąkowska 

Kontynuowanie  programu „Przedszkolak sprawnie mówi” we wszystkich grupach Wszyscy nauczyciele 

Spotkania z teatrem- udział w różnego rodzaju teatrzykach, przedstawieniach i bajkach Wszyscy nauczyciele 

Ustalenie harmonogramu współpracy z Biblioteką Miejską 

 

K Sobczyk,  

M Tomaszewska 

listopad Spotkania indywidualne z rodzicami Wszyscy nauczyciele 

Uroczystość z okazji Święta Niepodległości A Maleńczyk 

 Wewnątrz przedszkolny konkurs poezji pod hasłem „W krainie bajek i baśni” M Wojtasik 

Realizacja uroczystości na  Światowy Dzień Pluszowego Misia A Maleńczyk 

Zapraszanie absolwentów na zajęcia K Feliszczak 

Grudzień  Zabawa Mikołajkowa Dyrektor  



 Worek Mikołaja -akcja rodziców K Feliszczak 

 Udział w uroczystościach rodzinnych  –  opracowanie scenariuszy  uroczystości wigilijnych Wszyscy nauczyciele 

Styczeń  Zorganizowanie uroczystości z okazji Dnia  Babci i Dziadka Wszyscy nauczyciele 

 Udział w akcji charytatywnej „Góra grosza” K Sobczyk 

 Analiza bieżących problemów wychowawczych pojawiających się w poszczególnych grupach, przekazanie 

informacji na posiedzeniu rady pedagogicznej w celu ustalenia działań i profilaktyki 

Wszyscy nauczyciele 

Ocena efektywności i realizowanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej ( zajęcia korekcyjno – 

kompensacyjne, terapia logopedyczna, zajęcia rozwijające uzdolnienia) 

Wszyscy nauczyciele 

Luty Bal karnawałowy  „Baśniowy bal” M Wojtasik,  

 Ustalenie kalendarza 2022/23 (II półrocze)                                                                                      M Tomaszewska 

Marzec 

 

 

 Dni otwarte w przedszkolu Wszyscy nauczyciele 

 Powitanie wiosny- szukamy oznak wiosny w lesie lub  na terenie ogrodów działkowych K Bruś 

 

Kwiecień  

 Organizacja „Mam talent” 

 

K Sobczyk,  

K Feliszczak 

  Zorganizowanie spotkania z rodzicami- przekazanie informacji o gotowości szkolnej Dyrektor  

Prowadzenie zajęć i zabaw umożliwiających poznanie: polskich poetów i autorów książek dla dzieci,  Wszyscy nauczyciele 

Zorganizowanie wycieczek: 

 Teatr 

 Wieże Ratuszową 

 Basztę Dorotka 

 Zawodzie 

 Grupy: Kłapouszki, 

Króliczki Tygryski, 

Kubusie 

Przystąpienie do akcji „ Cała Polska czyta dzieciom” Wszyscy nauczyciele 

Przedstawienie teatralne „Teatr nauczycieli” E Bąkowska 

Maj 

 

Projekt patriotyczny „Jesteśmy Polakami” realizowany przez wszystkie grupy 24-28.04.2023r A  Maleńczyk 

 Organizacja Festynu Rodzinnego E Bąkowska 

 Zorganizowanie wycieczek klasowych Wszyscy nauczyciele 

 Pasowanie 6-latków na czytelników A Pabisiak 



E Bąkowska 

 Organizacja uroczystości Dnia Matki i Ojca Wszyscy nauczyciele 

 Festiwal Tańca i Piosenki Ludowej PYZA M Wojtasik 

Spotkania teatralne dla rodziców "Teatr rodziców" K Feliszczak 

Czerwiec 

 

 Organizacja pożegnania 6-latków 

 

K Feliszczak 

K Sobczyk 

M Tomaszewska 

R Majdanska 

 Ewaluacja SDRD A Maleńczyk 

 Przedstawienie teatralne „Rodzice dzieciom” K Feliszczak 

 Koncert dla rodziców "Kalisz na ludowo" M Nowak 

 Realizacja projektu „Dzieci z różnych stron świata” K Sobczyk 

 Organizacja Olimpiady Sportowej K Feliszczak, K 

Sobczyk 

 Analiza bieżących problemów wychowawczych pojawiających się w poszczególnych grupach, przekazanie 

informacji na posiedzeniu rady pedagogicznej w celu ustalenia działań i profilaktyki 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 
 


