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PLAN  PRACY 

 

 

OPIEKUŃCZEJ  I  WYCHOWAWCZO - KSZTAŁCĄCEJ   

PRZEDSZKOLA  MIEJSKIEGO  NR 10  W  JAŚLE   NA  ROK SZKOLNY 2020/2021 

 

 

Zatwierdzony Uchwałą Nr 5/2020 Rady Pedagogicznej  

z dnia 26.08.2020 r. 
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I Podstawy prawne:    
1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.); 

2. Ustawa Prawo światowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 ze zm. ) 

3. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela  (Dz. U. z 2020 r. poz. 2215)  

4. Rozporządzenie MEN z 25sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1658 ze zm.); 

5. Rozporządzenie MEN z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1658 z póź. Zm.); 

6. Rozporządzenie MEN z 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania 

oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U z 2012 r. poz. 752); 

7. Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280); 

8. Rozporządzenie MEN 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 2019 r. poz. 1664), 

9. Statut przedszkola. 

 

II Plan opracowany został w oparciu o: 
1. Wskazane przez ministra edukacji narodowej kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021. 

2. Wnioski z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej. 

3. Wnioski z nadzoru pedagogicznego sformułowane na zebraniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2019/2020. 

 

Zawartość planu: 

I Priorytety i podstawowe cele przedszkola na rok szkolny 2020/2021. 

II Realizacja zamierzeń – zakres działań prowadzących do uzyskania spodziewanych efektów. 

- Przydział czynności  dodatkowych oraz zajęć dodatkowych dla  dzieci prowadzonych przez nauczycieli (załącznik nr1 ). 

- Zestaw programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji (załącznik nr 2). 

- Planowane uroczystości w roku szkolnym (załącznik nr 3 ). 

- Harmonogram konkursów, przeglądów i akcji (załącznik nr 4). 

- Zespoły zadaniowe nauczycieli (załącznik nr 5 ). 
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Zadanie priorytetowe na lata 2019-2023 

 

 

 

I. PRIORYTETY I PODSTAWOWE CELE PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/ 2021 

 

1. Wychowanie do wartości poprzez kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. 

 

2. Rozwijanie umiejętności bezpiecznego i efektywnego korzystania z technologii cyfrowych oraz  

    wykorzystywania w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych podczas kształcenia na odległość. 

 

4. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi zdrowych nawyków, samodzielności, sprawności ruchowej, oraz  

dbałości o bezpieczeństwo ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania równowagi emocjonalnej                               

i odporności psychicznej. 

 

 

 


