
    
 

PLAN PRACY 
PRZEDSZKOLA NR 54  

W LUBLINIE  
NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

 
Opracował zespół w składzie: 

1. Dyrektor Elżbieta Siebielec 

2. Paulina Baj 

3. Monika Pastuszak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Plan pracy przedszkola zawiera działania mające na celu realizację wniosku 

wysuniętego przez radę pedagogiczną do pracy w roku szkolnym 2022/2023, który brzmiał: 

Stwarzanie sytuacji sprzyjających poznawaniu świata zawodów i rynku pracy oraz 

rozwijaniu umiejętności wchodzenia w różne role społeczne. 

Cele:  

1. Rozwijanie dziecięcych zainteresowań pod kątem poznawania różnych miejsc pracy, 

ciekawych zawodów i interesujących ludzi.  
2. Budzenie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym 

poprzez przybliżenie zawodów i czynności z nimi związanych.  
3. Zapoznanie dzieci z atrybutami charakterystycznymi dla danego zawodu. 
4. Wyrabianie u dzieci szacunku dla pracy ludzkiej, rozumienie wartości uczciwości  

i odpowiedzialności ludzi pracy.  
5. Zwiększenie aktywności poznawczej i twórczej dzieci.  
6. Rozwijanie umiejętności wchodzenia w różne role społeczne poprzez udział  

w zabawach tematycznych.  
7. Poszerzanie zasobu słownictwa o nowe nazwy i związane z nimi pojęcia.  
8. Rozwijanie umiejętności dokonywania autoprezentacji na forum grupy.  
9. Wdrażanie do planowania swojej przyszłej ścieżki edukacyjno – zawodowej.  

Oczekiwane efekty: 

Dziecko:  

- zna różne miejsca pracy, zawody oraz atrybuty i czynności z nimi związane, 

- odgrywa różne role zawodowe w zabawie,  

- posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem,  

- wyraża szacunek w stosunku do wszystkich zawodów oraz ich przedstawicieli, 

- posługuje się słownictwem i terminami przypisanymi do danego zawodu, 

- potrafi dokonywać autoprezentacji na forum grupy,  

- opowiada o swoich planach edukacyjno – zawodowych.  

Przedszkole: 

- wzbogaci bazę dydaktyczną przedszkola, 

- poszerzy współpracę ze środowiskiem lokalnym,  

- będzie kontynuować współpracę z rodzicami poprzez organizowanie np. wystaw, spotkań itp.  

 

 

 

 



Lp. Działania Osoba 
odpowiedzialna 

Termin 
realizacji 

Uwagi 

1. Gromadzenie literatury i pomocy 
dydaktycznych niezbędnych do 

realizacji zadania głównego.  

Dyrektor, 
wszystkie 

nauczycielki 

w ciągu roku  

2. Tworzenie kącików tematycznych 
związanych z poznawaniem różnych 

zawodów i wykorzystywanie ich do 
organizowania zabaw sprzyjających 
rozwijaniu umiejętności wcielania 

się w różne role społeczne: 
- kącik pocztowy 
-  kącik lekarski 
- kącik fryzjerski 
- kącik hodowlany 
- sklep 
- inne 

wszystkie 
nauczycielki  

 
 
 
 
 
 

X 2022r. 
XI 2022r. 
II 2023r. 
III 2023r. 
VI 2023r. 

wg potrzeb 

 

3. „Zawody naszych rodziców”  
– organizowanie spotkań w ramach 

cyklu „Rodzic w roli eksperta”. 

wszystkie 
nauczycielki 

zgodnie                   
z 

harmonogramem 
zawartym                 
w Planie 

współpracy               
z rodzicami  

 

4. „Choć przedszkolak jeszcze mały, 

zawód znajdzie doskonały”  
– prezentacje multimedialne:  
- „Kucharz” 
 
- „Stomatolog” 
 
- „Fotograf” 
- „Dziennikarz” 
- „Weterynarz” 
 
- „Pielęgniarka” 
 
- „Aktor” 
 
- „Tancerz” 
- „Piosenkarz”  

 
 
 

 Katarzyna Głąb  
- Kowalska. 
Katarzyna 
Łukasik 

Anna Grudzień 
Małgorzata Hejno 

Anna Aftyka  
– Nankiewicz  

Barbara 
Matraszek 

Monika 
Pastuszak 

Edyta Turowska 
Paulina Baj  

 
 
 

IX 2022r. 
 

X 2022r. 
 

XI 2022r.  
XII 2022r. 

I 2023r.   
 

II 2023r.  
 

III 2023r. 
 

IV 2023r. 
V 2023r.  

 

5. „Gdzie pracuję i czym się zajmuję?”  
– międzygrupowy quiz na temat 

różnych zawodów. 

Grupa V i VI 
Grupa IV i II  
Grupa III i I 

IV 2023r.   

6. „Kim chciałbym zostać?” – wystawa 
prac plastycznych w szatni 
przedszkola. 

wszystkie 
nauczycielki 

osoba 
odpowiedzialna: 
Anna Aftyka - 
Nankiewicz 

V 2023r.  

7. „Poznajemy zawody” – 
organizowanie spotkań z ekspertami 

(w tym online).  

wszystkie 
nauczycielki 

każda 
nauczycielka 1 
raz na semestr.  

 



8. Uwzględnianie w planowanych 

działaniach edukacyjnych tematów 
kompleksowych związanych  
z realizacją celu głównego:  
-  „Bezpieczni na drodze – przyjaciel 
w mundurze” 
- „Pan listonosz listy ma, każdy 

adres dobrze zna”  
- „Z wizytą u lekarza”  
- „W kopalni praca wre – poznajemy 
zawód górnika”  
- „Kto pamięta o zwierzętach  
– poznajemy pracę leśniczego”  
- „U fryzjera”  
- „Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba 

tylko chcieć – z wizytą u 
stomatologa”  
-  „Wiosenne prace w ogrodzie, czyli 

poznajemy pracę ogrodnika”  
- „Z wizytą na wsi – poznajemy 
pracę rolnika”  
- „Dniem i nocą spieszy z pomocą  
– poznajemy pracę strażaka” 
- „Na zakupach – poznajemy pracę 

ekspedientki” 

wszystkie 
nauczycielki 

 
 
 
 

IX 2022r.  
 

X 2022r. 
 

XI 2022r.  
XII 2022r.  

 
I 2023r. 

 
II 2023r.  
III 2023r.  

 
  
 III 2023r. 

 
IV 2023r.   

 
V 2023r.  

 
VI 2023r.  

 

9. „Zawody, które odchodzą  
w zapomnienie”  
– wewnątrzprzedszkolny przegląd 

rękodzieła dla rodziców  
i dzieci.  

Paulina Baj  III 2023r.  

10. Koncerty muzyczne przedszkolaków  
w ramach współpracy 

międzygrupowej (opublikowanie 
występów na stronie internetowej 

przedszkola): 
- „W zdrowym ciele zdrowy duch” 
- „Co wiosną w trawie piszczy” 

Grupa I - IV 
Grupa II - V 

Grupa III - VI 

 
 
 
 

  
 XI 2022r.  

V 2023r.  

 

11. Wykorzystanie przedszkolnej 
filmoteki do przybliżenia 

interesujących zawodów.  

wszystkie 
nauczycielki 

co najmniej raz  
w miesiącu 

 

12. „Miejsca i zawody, które 

poznaliśmy podczas wycieczek” – 
grupowe galerie zdjęć w szatni.  

wszystkie 
nauczycielki 

osoba 
odpowiedzialna: 
Edyta Turowska  

VI 2023r.   

13. „Przedszkolna lista przebojów” 
 – międzyprzedszkolny przegląd 
piosenki.  

Paulina Baj 
Anna Izdebska 

IV 2023r.  

14. „Gdy dorosnę zostanę…”  
– międzyprzedszkolny konkurs 

plastyczny.   

Anna Aftyka – 
Nankiewicz 

Anna Izdebska  

III 2023r.   

15. „Każdy zawód jest potrzebny”  
- inscenizacja w ramach cyklu 
nauczyciel w roli aktora 
zainspirowana wierszem „Wszyscy 

Monika 
Pastuszak,  

Edyta Turowska  

XI 2022r. 
 
 
 

 



na wszystkich”  
J. Tuwima.  

Katarzyna Głąb – 
Kowalska, 

Barbara 
Matraszek 

IV 2023r. 

16. Prowadzenie koła teatralnego 

„Kurtynka” 
Monika 

Pastuszak 
Edyta Turowska 

w ciągu roku  

17. Prowadzenie koła tanecznego 

„Pląsik” 
Katarzyna 
Łukasik  

Anna Grudzień 

w ciągu roku  

18. Prowadzenie koła sportowego „Mali 

sportowcy” 
Barbara 

Matraszek 
Anna Aftyka - 
Nankiewicz 

w ciągu roku  

19. Prowadzenie koła plastycznego 

„Mali artyści” 
Paulina Baj w ciągu roku  

20. Wdrażanie innowacji pedagogicznej 
pt. „Dar zabawy” – alternatywne 
metody pracy z dziećmi w wieku 

przedszkolnym według koncepcji  
F. Froebla” autorstwa dr Barbary 

Bilewicz – Kuźni.  

wszystkie 
nauczycielki  
Koordynator  

– Barbara 
Matraszek 

przez cały rok  

21. Wdrażanie założeń koncepcji planu 

daltońskiego.  
wszystkie 

nauczycielki 
Koordynator  

– Anna Aftyka - 
Nankiewicz 

przez cały rok  

22. „Miś  - przyjaciel dzieci i przyrody” 
– wykonanie misia  
z wykorzystaniem surowców 
wtórnych. Międzynarodowy konkurs 
fotograficzno – konstrukcyjny na 
instrukcję czynnościową wg 

koncepcji planu daltońskiego.  
 

Anna Aftyka – 
Nankiewicz 

Katarzyna Głąb - 
Kowalska 

IX 2022r.  

23. „Przedszkole wspierające potencjał              

i wspomagające rozwój dziecka”  
– ogólnopolski konkurs dla 
przedszkoli zorganizowany przez 
Studium Prawa Europejskiego 
– podjęcie działań w celu uzyskania 

certyfikatu. 

Katarzyna 
Łukasik  

16 IX 2022r. – 
20 II 2023r. 

 

 


