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Podstawa prawna. 

 

Plan Pracy Przedszkola został  opracowany  na 

podstawie: 

 Rozporządzenia MEN  w sprawie wymagań wobec szkół 

i placówek ze zmianami z dnia 6 sierpnia 2019 r. 

(Dz. U. 2017 poz. 1611) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                MIŃSK  MAZOWIECKI –  

   MOJA  MAŁA OJCZYZNA 

 
 

I. ZADANIA I SPOSOBY REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM  2021/2022  

(Ja i moja rodzina): 

 

• „Rodzic z pasją” - spotkania z chętnymi rodzicami, którzy opowiedzą dzieciom o  

            swojej pracy lub pasji. 

• Swobodne rozmowy, fotografie członków rodziny, dziadków rodowitych mińszczan  

            na temat dawnego miasta oraz  kim jestem, moja rodzina i jakie więzi nas łączą. 

• Klub Czytających  Przedszkoli CPCD- bajki, baśnie i legendy. 

• Kultywowanie tradycji rodzinnych, przenoszenie do zabaw tematyki rodzinnej. 

 

 

II. ZADANIA I SPOSOBY REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022  

(Ja i moja mała ojczyzna): 

 

• Poznawanie wybranych informacji związanych z  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  apelach patriotycznych, oglądanie dekoracji budynków w czasie świąt  

            państwowych. 

• Współpraca ze środowiskiem lokalnym: 

 

o Garnizonowy Klub Żandarmerii Wojskowej 

o Fundacja Rozwoju Międzykulturowego EBU 

o Uniwersytet III Wieku 

o Biblioteka Miejska  

o Komenda Powiatowa Policji 

o Komenda Powiatowa Straży Pożarnej 

o Muzeum Ziemi Mińskiej 

o Straż Miejska  

o MDK („Zmagania o Pałacową Maskę, „Tęczowe nutki”) 

o Gminne Centrum Kultury w Mrozach („Kulturomaniak”, Kino Mikroklimat),  

o MOSIR (Olimpiada Przedszkoli) 

o Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki 

o Muzeum 7 Pułku Ułanów Lubelskich  

o Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Dąbrówka” 

o Pałac Dernałowiczów w Mińsku Mazowieckim. 

 

 

 



HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU PRACY  

„MIŃSK MAZOWIECKI- MOJA MAŁA OJCZYZNA” 

 

1. Poznanie legendy o Janie z Gościańczyc.  

2. Symbole (herb, patron, flaga miasta)  

3. Mińsk Mazowiecki w 4 porach roku – jako pejzaż, każda z grup 

wybrane miejsce miasta ukazuje w 4 porach roku.  

4. Mińsk w starej fotografii – zdjęcia miasta z dawnych lat, można 

zaangażować dziadków.    

5. Cała Polska czyta dzieciom na „Bajkowej Ławeczce”- 

angażowanie rodziców do czytania bajek dzieciom na Bajkowej 

Ławeczce. 

6. Pomnik przyrody- najstarsza sosna „Wszebora” – wycieczka do 

pomnika przyrody oraz zapoznanie dzieci z historią najstarszej 

sosny. 

7. Pomniki i zabytki – symbole Mińska Mazowieckiego- 

historyczne ławeczki z symbolami miasta, Mural Vintage 600 

8. Wycieczka do Muzeum Ziemi Mińskiej- spotkanie z 

dyrektorem. 

9. Mińsk oczami dzieci- wernisaż prac dzieci jako podsumowanie 

planu pracy na rok szkolny 2021/2022. 

 

Powyższy harmonogram jest realizowany we wszystkich grupach 

przedszkolnych, plan zakłada dostosowanie realizacji odpowiednio 

do wieku dzieci. Najstarsze grupy biorą udział w wycieczkach, 

natomiast dzieci najmłodsze wirtualne wycieczki po Mińsku Maz.       

 

Harmonogram może ulec zmianie w ciągu roku szkolnego, ze 

względu na sprawdzanie i monitorowanie na bieżąco na stronie 

Urzędu Miasta obchodów 600-lecia Mińska Mazowieckiego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. 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; 

 

IV. 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 

 

V. Sylwetka absolwenta. 

 

Opis sylwetki absolwenta zawarty jest w Programie Wychowawczym Przedszkola 

Miejskiego Nr 6 w Mińsku Mazowieckim. 

 

         Plan opracowały: 

         Milena Jankowiak 

         Marlena Łukasiak 

         Ewelina Pukacka 

 
 


