
ROCZNY PLAN IMPREZ I UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH W 2021/2022 ROKU 
 
 

DATA 

 
GODZINA RODZAJ 

IMPREZY, UROCZYSTOŚCI 

ODPOWIEDZIALNY UDZIAŁ UWAGI 

 

WRZESIEŃ 

 

 

Dekoracja – JESIEŃ – Kangurki i Wilczki 

 

01.09 (środa)  ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY 

ŚWIATOWEJ 

  flaga – P.Ziemian 

08.09 (środa) 

09.09 (czwartek) 

17.15 ZEBRANIE Z RODZICAMI 

ogólne i w grupach 

dyrektor 

wychowawcy 

rodzice, nauczyciele - krzesła 

- nagłośnienie 

13.09 10.30 ROCZNICA – GRANICZNA WIEŚ dyrektor delegacja – A.Dąbek, 

I.Krupińska + 

przedszkolak 

- wiązanka 

20.09 (poniedziałek)  OBCHODY  DNIA PRZEDSZKOLAKA 

(w grupach) 

 

wychowawcy 

 

wszystkie grupy - zdjęcia 

22.09 (środa)  PIERWSZY DZIEŃ JESIENI 

DZIEŃ  ZIEMNIAKA 

(w grupach) 

 

wychowawcy 

 

 

wszystkie grupy 

intendent 

- zdjęcia 

- kuchnia: ziemniak gotowany 

lub pieczony 

 

30.09 (czwartek) 

 

 DZIEŃ CHŁOPAKA 

(w grupach) 

wychowawcy 

 

wszystkie grupy - zdjęcia 

 ŚWIATOWY DZIEN MORZA 

(w grupach) 

wychowawcy 

 

wszystkie grupy - zdjęcia  

- zakładka Ed. Morska 

  PRÓBNY ALARM PPOŻ dyrektor 

wicedyrektor 

KDR 

wszystkie grupy  

 

PAŹDZIERNIK 

 

 

05 i 06.10 

17.15 ZEBRANIE Z RODZICAMI – ogólne, 

w grupach, indywidualne ze specjalistami 

(pomoc psychologiczno-pedagogiczna) 

 

dyrektor rodzice, nauczyciele - krzesła 

- nagłośnienie 



11.10 (poniedziałek)  DZIEŃ DZIEWCZYNY 

(w grupach) 

wychowawcy wszystkie grupy - zdjęcia 

14.10 (czwartek)  

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

(w grupach) 

wychowawcy 

 

 

wszystkie grupy - strój galowy 

- flaga - P.Ziemian  

- kartki emeryci – „0” 

15.10 (piątek)  ŚWIATOWY DZIEŃ MYCIA RĄK 

(w grupach) 

 

wychowawcy 

 

 

wszystkie grupy - zdjęcia 

- zakładka PPZ 

18-29.10 

(poniedziałek-piątek , 

dwa tygodnie) 

 ZBIÓRKA CHARYTATYWNA 

„Nie jest kolorowo” 

 

A. Dąbek wszystkie grupy - informacja 

- kosz z podpisem 

- sprawozdanie 

 

25-29.10 

(poniedziałek-piątek) 

 ZBIÓRKA CHARYTATYWNA 

Akcja „Bliżej pieska” 

(25.10 Dzień Kundelka) 

A. Sławska wszystkie grupy - informacja 

- kosz z podpisem 

- sprawozdanie 

 

27.10 (środa) Sportowa 

28.10 (czwartek) Parkowa 

 PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA 

 

 

wychowawcy 

 

grupy z dziećmi 

do pasowania 

- dekoracja 

- dyplomy, upominki                

- scenariusze, zdjęcia  

 

 

LISTOPAD 

 

05.11 (piątek)  ŚWIATOWY DZIEN POSTACI Z BAJEK 

(w grupach) 

 

wychowawcy wszystkie grupy - stroje postaci z bajek 

- zdjęcia 

08.11 (poniedziałek)  EUROPEJSKI  DZIEŃ ZDROWEGO 

JEDZENIA I GOTOWANIA  

(w grupach) 

 

wychowawcy wszystkie grupy - zdjęcia 

- zakładka PPZ 

10.11 (środa)  ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

(w grupach) 

 

 

wychowawcy 

wszystkie grupy - strój galowy 

- flaga – P.Ziemian 

19.11 (piątek) 

 

 ŚWIATOWY DZIEŃ OCHRONY PRAW 

DZIECKA 

(w grupach) 

 

wychowawcy 

 

wszystkie grupy - zdjęcia 

- zakładka PPZ 

25.11 (czwartek)  ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO 

MISIA (w grupach) 

 

wychowawcy wszystkie grupy - zdjęcia 

25.11 (czwartek) 17.15 ZEBRANIE Z RODZICAMI w grupach 

Obserwacje wstępne - przekazanie informacji 

rodzicom 

 

wychowawcy wszystkie grupy  



29.10 (poniedziałek)  Andrzejki 

(w grupach) 

wychowawcy wszystkie grupy - zdjęcia 

 

 

GRUDZIEŃ 

 

 

Dekoracja święta – Zajączki i Liski (choinka) + Kangurki i Wilczki 

 

06.12 (poniedziałek)  MIKOŁAJKI (w grupach) 

+ 

CHOINKA Z JANEM BRZECHWĄ 

wychowawcy: wszystkie grupy - buty z niespodzianką 

- choinka – zawieszanie ozdób 

- zdjęcia 

06-10.12  

(poniedziałek – piątek) 

 KIERMASZ ŚWIĄTECZNY 

Pomoc Hospicjum Pomorze Dzieciom 

C.Kitowska 

A.Krawczyk 

Ż.Sokół 

 

wszystkie grupy - stoły 

- losy 

 

22.12 (środa) 

 

 PIERWSZY DZIEŃ ZIMY 

(w grupach) 

wychowawcy wszystkie grupy - zdjęcia 

 SPOTKANIE WIGILIJNE 

(w grupach) 

wychowawcy wszystkie grupy 

intendent 

- obiad wigilijny 

-  zdjęcia 

 

STYCZEŃ 

 

 

 

Dekoracja – ZIMA – Zajączki i Sówki 

 

styczeń  

 

AKCJA CHARYTATYWNA   

,,Aniołkowe granie” 

A.Sławska wszystkie grupy 

 

 

 

21.01 (piątek)  DZIEŃ BABCI I DZIADKA 

(w grupach) 

 

wychowawcy wszystkie grupy wg. pomysłów grup – 

życzenia, zdjęcia 

27.01 (czwartek) 

28.01 (piątek) 

 BAL KARNAWAŁOWY TEMATYCZNY J. Kuczkowska wszystkie grupy - stroje zgodne z tematem 

balu 

- zdjęcia lub fotograf 

 

LUTY 

Ferie zimowe 14-27.02.2022 

 

 17.15 ZEBRANIE Z RODZICAMI  

ogólne i w grupach  

PODSUMOWANIE PÓŁROCZA 

 

dyrektor 

wychowawcy 

 - krzesła 

- nagłośnienie 

08.02 (wtorek) 9.30 DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU A.Dąbek 

 

wszystkie grupy - zdjęcia 

- sprawozdanie 



- zakładka PPZ 

 

11.02 (piątek) 

 

do uzgodnienia 

z Caritasem 

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 

 

C.Kitowska 

 

wszystkie grupy - prezent/praca zbiorowa 

- zdjęcia 

24.02 (czwartek)  TŁUSTY CZWARTEK 

(w grupach) 

wychowawcy  intendent - pączki 

 

MARZEC 

 

 

Dekoracja - WIOSNA – Żabki i Biedronki 

Dekoracja – WIELKANOC – Sówki i Żabki 

 

01.03 (wtorek)  NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI 

ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 

  flaga – P.Ziemian 

 

 

22.03 (wtorek) 

 

 PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY 

(w grupach) 

wychowawcy wszystkie grupy - strój zielony z przypiętą 

niebieską kropelką wody 

 

 

 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY 

(w grupach) 

 

wychowawcy wszystkie grupy 

 

KWIECIEŃ 

 

07.04 (czwartek)  ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 

(w grupach) 

 

wychowawcy wszystkie grupy - zdjęcia 

- zakładka PPZ 

13.04 (środa)  ŚNIADANIE WIELKANOCNE 

(w grupach) 

 

wychowawcy  wszystkie grupy 

intendent 
- strój galowy 

- zdjęcia 

22.04 (piątek)  ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI 

(w grupach) 

 

wychowawcy wszystkie grupy 

 

- zdjęcia 

22.04 (piątek)  ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI 

(w grupach) 

 

wychowawcy wszystkie grupy 

 

- zdjęcia 

28.04 (czwartek) 17.15 ZEBRANIE Z RODZICAMI 

GOTOWOŚĆ SZKOLNA 

 

wychowawcy grup: Wilczki, 

Niedźwiadki, Liski 

Wilczki 

 Niedźwiadki 

Liski 

 

   

29.04 (piątek)  ŚWIĘTO FLAGI 

(w grupach) 

wychowawcy wszystkie grupy - strój biało-czerwony 

- flaga – P.Ziemian (1-3 V) 

- zdjęcia 

 



 

MAJ 

 

 

Dekoracja - LATO – Żabki 

 

 

05.05 (czwartek) 

 DZIEŃ GODNOŚCI OSÓB 

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

INTELEKTUALNĄ 

 

 

wychowawcy grup: Wilczki, 

Niedźwiadki, Liski 

Wilczki 

 Niedźwiadki 

Liski 

- zdjęcia 

- zakładka PPZ 

26.05 (czwartek) 

 

 DZIEŃ MAMY I TATY 

(w grupach) 

wychowawcy 

 

wszystkie grupy - zdjęcia, życzenia 

 

 

CZERWIEC 

 

01.06  

 

OBCHODY DNIA DZIECKA 

 

wychowawcy 

 

wszystkie grupy - według harmonogramu 

- zdjęcia 

02.06  OBCHODY DNIA PATRONA wychowawcy wszystkie grupy - według harmonogramu 

- zdjęcia 

15 lub 24.06  POŻEGNANIE PRZEDSZKOLA 

 

wychowawcy Wilczki 

Liski 

Niedźwiadki  

+ pozostałe dzieci 

odchodzące 

- strój galowy 

- dekoracja 

- scenariusz 

 

 

24.06 (piątek) 

 

 

 

 

ZAKOŃCZENIE ROKU wychowawcy wszystkie grupy - dekoracja 

- strój galowy 

BEZPIECZNE WAKACJE 

 

wychowawcy wszystkie grupy - zdjęcia 

- zakładka PPZ 

 

 

SIERPIEŃ 

 

ostatni tydzień sierpnia  DNI  ADAPTACYJNE wychowawcy + J.Kuczkowska 

 

 

 

 

dzieci nowo przyjęte i ich 

opiekunowie 

- harmonogram 

- ankiety 

- zdjęcia 

- zakładka PPZ 

 
 



 
Cyklicznie jeden raz w miesiącu odbywają się: 

 

- koncerty muzyczne (zgodnie z harmonogramem) - odpowiedzialna: J.Kuczkowska 

- przedstawienia teatralne (zgodnie z wykazem) - odpowiedzialna: J.Kuczkowska 

 

 


