Roczny plan pracy
wychowawczo – dydaktycznej
Rok Przedszkolny 2021/2022

Temat roku: „ Idziemy przez świat z Panem Edmundem”

Roczny Plan Pracy został opracowany w oparciu o:
Aktualną Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego.
Statut Przedszkola Niepublicznego „Ochronki im. Bł. Edmunda Bojanowskiego” w Konstancinie – Jeziornie.
Program wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego.
Kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022 (dotyczące przedszkola):
1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie
do życia w rodzinie.
2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego
i dbałości o zdrowie.
3. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.
 Rok Bł. Emdunda Bojanowskiego wewnątrz Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NP NMP – z okazji 150 rocznicy śmierci Patrona
Ochronki.





Uwaga! Realizacja programu zależny od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19.
W przypadku kształcenia na odległość dyrektor ustala z nauczycielami możliwość przekazania zadań drogą elektroniczną.

CEL

1. Wzmacnianie więzi
emocjonalnej
z rodziną,
zachęcanie do
aktywnego spędzania
czasu wolnego
z członkami swojej
rodziny oraz
przybliżenie
dzieciom i rodzicom
postaci bł. Edmunda
Bojanowskiego.

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI CELÓW
 zorganizowanie konkursu dla rodzin z Ochronki - „Dworek
w Grabonogu” - praca przestrzenna

TERMIN
REALIZACJI
listopad

 uroczyste przeżycie ŚWIĘTA RODZINY

maj

 zorganizowanie konkursu fotograficznego dla rodzin pt.
„Jesteśmy razem”

maj

 opowiadania,
książki,
albumy,
filmy,
udostępnienie
poszerzonej lektury o bł. Edmundzie rodzicom;

cały rok

 wieczór z bł. Edmundem Bojanowskim, zorganizowany przez
rodziców dla społeczności Ochronki i Konstancina
(wg możliwości organizacyjnych);

dogodny
termin

 zorganizowanie wyjazdu dwudniowego dla dzieci i rodziców
Ochronki „Śladami bł. Edmunda Bojanowskiego”;

maj/czerwiec

 gra terenowa „Śladami bł. Edmunda Bojanowskiego”;

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE
ZA REALIZAZJĘ

Marzec
/kwiecień

 zorganizowanie
Ogólnopolskiego
Konkursu
LiterackoPlastycznego” Serdecznie Dobry Człowiek (dla placówek
prowadzonych przez Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Maryi);

listopad

 przeprowadzenie Projektu „Tydzień z Edmundem”;

dogodny
termin

wszyscy
nauczyciele

2.Wychowanie
do wartości
chrześcijańskich;
kształtowanie postaw
obywatelskich
i patriotycznych.

 stwarzanie

sytuacji
edukacyjnych
pomocnych
w
odkrywaniu i rozwijaniu darów nadprzyrodzonych
i naturalnych dzieci w odniesieniu do rzeczywistości,
w jakiej żyją i do jakiej zmierzają;

cały rok

 zorganizowanie konkursu plastycznego dla rodzin z Ochronki „Bł. Edmund – wzór patriotyzmu” - konkurs plastyczny

dogodny
termin

 wykonywanie przez dzieci prac plastyczno-konstrukcyjnych
na temat swojej miejscowości i symboli narodowych;

listopad

 budzenie zainteresowania dzieci własną miejscowością,
zapoznanie
z
ważniejszymi
zabytkami,
herbem
i charakterystycznym budownictwem;

czerwiec

 przygotowanie Przedstawienia patriotycznego
 konkurs piosenki i pieśni patriotycznych;

3. Rozbudzanie
potrzeby kontaktu
z przyrodą, dbanie
o środowisko
i uczenie się
aktywnych form
wypoczynku na łonie
przyrody,

listopad/maj
maj

 kształtowanie wartości bezinteresownej miłości bliźniego
poprzez
czytanie historii świętych i błogosławionych,
szczególnie związanych z losami Polski;

cały rok

 odwiedzania podopiecznych Domu Seniora „Biała Dalia”
w Konstancinie z okazji świąt;

cały rok

 organizowanie wycieczek: na łąkę, do lasu, do sadu, do parku
połączonych z obserwacją przyrody, spędzaniem wspólnie
czasu na świeżym powietrzu;
 rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną

cały rok

i przyszłą jakość życia na Ziemi;
 poznanie sposobów ochrony środowiska i prawidłowej
segregacji śmieci;

wszyscy
nauczyciele

cały rok
dogodny
termin

wszyscy
nauczyciele

zdobywanie
i doskonalenie
umiejętności
obserwowania
zjawisk
przyrodniczych

 nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt
– spotkania (w miarę możliwości) z żywymi zwierzętami
(szczególnie z gospodarstwa wiejskiego);
 oglądanie spektaklu teatralnego "Śmieciaki ratują świat";
 warsztaty "Cuda z jesiennych darów"
 codzienna aktualizacja kalendarza pogody;
 zabawy ruchowe na terenie przedszkola;

cały rok
kwiecień
jesień
cały rok
cały rok

GDY ZAISTNIEJE KONIECZNOŚĆ ZASTRZEGAMY SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIAN
W FORMACH I SPOSOBACH REALIZACJI CELÓW, MAJĄC NA UWADZE HARMONIJNY ROZWÓJ DZIECI

