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PROCEDURA MONITOROWANIA REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ 
                                 W PRZEDSZKOLU NR 47 W LUBLINIE

      Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 

w  szkołach  podstawowych  oraz  innych  form  wychowania  przedszkolnego  –  załącznik  nr  1  do

rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z dnia  14  lutego  2017 r.  w sprawie  podstawy

programowej  wychowania  przedszkolnego  oraz  podstawy  programowej  kształcenia  ogólnego  dla

szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły

specjalnej  przysposabiającej  do pracy  oraz  kształcenia  ogólnego  dla  szkoły  policealnej  (Dz.  U.

z 2017 r. poz. 356). Wchodzi w życie 1.09.2017 r. 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  12  sierpnia  2015  r.  w  sprawie  nadzoru

pedagogicznego (Dz. U. z 2015r. poz. 1270).

I.  Cel procedury

Określenie  sposobu,  czynności  i  technik  dokumentowania  czynności  Nauczyciela  i  Dyrektora  

w  związku  z  monitorowaniem  realizacji  podstawy  programowej  wychowania  przedszkolnego.

II.  Zakres procedury 

Procedura  obejmuje  swym  zakresem  wszystkich  Nauczycieli  zatrudnionych  w  Przedszkolu  oraz

Dyrektora Przedszkola. 

III.  Tryb postępowania 

1. Każdy  Nauczyciel,  w  terminie  do  10  września  roku  szkolnego,  przedkłada  Dyrektorowi

Przedszkola plan dydaktyczny, w którym  uwzględnia wsparcie całościowego rozwoju dziecka.

2. Monitorowanie  realizacji  podstawy  programowej  wychowania  przedszkolnego  jest  zadaniem

Nauczyciela i Dyrektora Przedszkola. Działania te, ich jakość, sposób realizacji i dokumentowanie

są przedmiotem nadzoru wewnętrznego, autoewaluacji oraz ewaluacji wewnętrznej.

3. Monitorowaniu w Przedszkolu podlegają osiągnięcia dziecka/efekty umieszczone w  4 obszarach

rozwoju dziecka: fizycznym, emocjonalnym, społecznym, poznawczym oraz respektowanie 

w praktyce pedagogicznej warunków i sposobu jej realizacji. 

4. Monitorowanie  realizacji  podstawy  programowej  wychowania  przedszkolnego  odbywa  się

poprzez:

1) systematyczne prowadzenie przez nauczycieli Karty realizacji podstawy programowej wychowania

przedszkolnego zakładanej dla poszczególnych oddziałów, której treść stanowi załącznik nr 1 do

niniejszej Procedury,

2) analizę składanych oświadczeń nauczycieli o stopniu realizacji podstawy programowej – załącznik

nr 2,



Procedura monitorowania realizacji podstawy programowej w Przedszkolu nr 47 w Lublinie
                                                                                                                                                 Strona 2 z 10

3) wypełnienie Arkusza autoewalaucji nauczyciela wychowania przedszkolnego – załącznik nr 3.

5. Kartę  realizacji  podstawy  programowej  wychowania  przedszkolnego Nauczyciel  wypełnia   na

bieżąco.

6. Na zakończenie roku szkolnego Nauczyciel  przekazuje  Kartę realizacji  podstawy programowej

wychowania przedszkolnego Dyrektorowi Przedszkola wraz z oświadczeniem o stopniu realizacji

podstawy programowej. 

7. Kartę,  o której mowa w pkt 6, przechowuje się wraz z dokumentacją pedagogiczną oddziału.  

W następnym roku szkolnym nauczyciel odbiera Kartę w celu jej uzupełniania.         

8. Karta podlega kontroli. Nie podlega archiwizacji.  

9. Dwukrotnie w ciągu każdego roku szkolnego, tj.  w terminie do 31 grudnia i 30 maja Nauczyciel

przedkłada  Dyrektorowi  Przedszkola  pisemne  sprawozdanie  o  stopniu  i  zakresie  realizacji

podstawy programowej.

10. W  przypadku  jakichkolwiek  trudności  z  realizacją  podstawy  programowej  Nauczyciel  jest

zobowiązany  zgłaszać je Dyrektorowi  Przedszkola na bieżąco wraz z propozycją modyfikacji

planu dydaktycznego, które umożliwi realizację koniecznych treści kształcenia.

11. Dyrektor Przedszkola monitoruje realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego

poprzez:

1) doraźne i planowe kontrole dzienników zajęć,

2) obserwacje  zajęć  prowadzonych  przez  nauczycieli  (Arkusz  obserwacji  zajęć  w  przedszkolu  

w  roku szkolnym – załącznik nr 4),

3) kontrolę i analizę przy pomocy narzędzi monitorowania:

a) realizacji treści z podstawy programowej (załącznik nr 5),

b) efektów (załącznik nr 6),

c) gospodarowania czasem edukacyjnym (załącznik nr 7),

d) warunków i sposobu jej realizacji (załącznik nr 8).

IV.  Termin obowiązywania   

 Procedura  wchodzi  w życie z dniem podpisania.

………………………, ………………                                   …………………….....................…….

(miejscowość),               (data)                                         (podpis i pieczątka Dyrektora Przedszkola)
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Załącznik 1: Karta realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Etap edukacji Wychowanie przedszkolne

Rok szkolny
Oddział/ wiek dzieci

Imię i  nazwisko nauczyciela 

Obszar rozwoju dziecka Fizyczny 

Tematyka uwzględniająca dany obszar/ miesiąc IX X XI XII I II III IV V VI

1)

2)

3)

4)

5)

Obszar rozwoju dziecka
Emocjonalny

Tematyka uwzględniająca dany obszar/ miesiąc IX X XI XII I II III IV V VI

1)

2)

3)

4)

5)

Obszar rozwoju dziecka Społeczny

Tematyka uwzględniająca dany obszar/ miesiąc IX X XI XII I II
III

IV V VI

1)

2)

3)

4)

5)

Obszar rozwoju dziecka Poznawczy

Tematyka uwzględniająca dany obszar/ miesiąc IX X XI XII I II III IV V VI

1)

2)

3)

4)

5)
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Obszar rozwoju dziecka Przygotowanie do posługiwania się językiem  obcym 
nowożytnym

Tematyka uwzględniająca przygotowanie do posługiwania się 
językiem obcym/miesiąc

IX X XI XII I II III IV V VI

1)

2)

3)

4)

5)
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Załącznik nr 2: Oświadczenie nauczyciela o realizacji podstawy programowej 

Imię i nazwisko Nauczyciela  ..................................................... 

      Oświadczam, że w pełni zrealizowałam podstawę programową, określoną w załączniku  nr 1 do

rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z dnia  14  lutego  2017 r.  w sprawie  podstawy

programowej  wychowania  przedszkolnego  oraz  podstawy  programowej  kształcenia  ogólnego  dla

szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły

specjalnej  przysposabiającej  do pracy  oraz  kształcenia  ogólnego  dla  szkoły  policealnej  (Dz.U.

z 2017 r. poz. 356), w zakresie przyjętym do realizacji w  roku szkolnym  ……………

………………………………………………….

                                                                                                        (podpis Nauczyciela)

    Oświadczam, że nie zrealizowałam w pełni podstawy programowej, określonej w załączniku  nr 1 do

rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z dnia  14  lutego  2017 r.  w sprawie  podstawy

programowej  wychowania  przedszkolnego  oraz  podstawy  programowej  kształcenia  ogólnego  dla

szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły

specjalnej  przysposabiającej  do pracy  oraz  kształcenia  ogólnego  dla  szkoły  policealnej  (Dz.  U.

z 2017 r. poz. 356), w zakresie przyjętym do realizacji w  roku szkolnym  ……………….

Przyczyna:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………........................................................…………….

Uzgodnienia:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………........................................................………….

..................................                                                 …………………………………

(podpis Nauczyciela)                                                                   (podpis Dyrektora Przedszkola)
 

                                  Miejscowość………………….. , dn. ................................r.
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Załącznik nr 3 : Arkusz autoewaluacji nauczyciela wychowania przedszkolnego 

1. Czy zapoznała się Pani z podstawą programową wychowania przedszkolnego?

1) tak
2) nie 

2. Czy zapoznała się Pani z podstawą programową I etapu edukacyjnego?

1) tak
2) nie

3. Czy zna Pani warunki i  sposoby realizacji  podstawy programowej wychowania przedszkolnego
określone w rozporządzeniu MEN?

1) tak
2) nie 

4. Czy  stosuje  Pani  w  praktyce  pedagogicznej  zasady  dotyczące  gospodarowania  czasem
przeznaczonych na poszczególne rodzaje zajęć?

1) tak
2) nie 
3) czasem

5. W której z niżej wymienionych sytuacji korzysta Pani z podstawy programowej:

1) wybierając program nauczania i porównując jego adekwatność i treść z obowiązująca podstawą
programową,

2) opracowując plan dydaktyczny,

3) konstruując własny program wychowania przedszkolnego,

4) przygotowując  się  do  codziennych  zajęć  sprawdzam zgodność  tematyki  i  treści  planowanych
zajęć z podstawą programową

5) informując rodziców dzieci o zawartości treściowej podstawy programowej,

6) monitorując postępy dzieci,

7) tworząc narzędzia diagnozy lub dokonując wyboru tych narzędzi.

Uwaga: Kwestionariusz ankiety dla Nauczyciela może mieć charakter anonimowy lub jawny.
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Załącznik nr 4: Arkusz obserwacji zajęć w Przedszkolu w  roku szkolnym (………………………)

Warto  umieścić kategorie, które posłużą zebraniu niezbędnych danych, aby odpowiedzieć na pytanie

Czy i na ile zajęcia, ich przebieg potwierdzają uwzględnienie podstawy programowej? Dla tych celów

można wykorzystać Arkusz autoewaluacji nauczyciela lub/i Arkusz obserwacji.

1. Imię i nazwisko …………………………………………

2. Data obserwacji ………………………………………..

3. Temat zajęć (treści działań edukacyjnych)

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

4. Oddział ………………; wiek dzieci ………………..; liczba dzieci ………………............……………….

5. Odniesienie do podstawy programowej wychowania przedszkolnego (cele wychowania i 

kształcenia, wymagania ogólne)

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

6. Treści kształcenia wynikające z programu wychowania przedszkolnego

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

7. Cele szczegółowe (operacyjne) założone do zajęć

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

8. Warunki i sposoby realizacji podstawy programowej:

a) przestrzeganie zasad gospodarowania czasem

………………………………………………………………………………………………………………………

……………...........................................................................................……………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

………..........................................................................................……………………………………………

b) wykorzystanie środków dydaktycznych 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

c) przejawy indywidualizowania pracy z dzieckiem/ dziećmi

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

d) przejawy osiągnięcia celów szczegółowych zajęć
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………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

e) inne uwagi o zajęciach i aktywności prowadzącego oraz dzieci 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

data …………………….

……………………………………………                  .............…………………………….

(podpis Nauczyciela)                                 (podpis Dyrektora Przedszkola)
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Załącznik nr 5: Monitorowanie realizacji treści z podstawy programowej

Monitorowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w roku szkolnym (…)

                      Oddział ……… wiek dzieci ……………..

Cel/Cele Rodzaj zajęć
(obszar rozwoju

dziecka)

Przykładowe tematy
zajęć edukacyjnych

Data realizacji Uwagi

Załącznik nr 6: Monitorowanie efektów

(Potwierdzenie, czy i w jakim zakresie dzieci osiągnęły przewidywane efekty)

Monitorowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w roku szkolnym (…)

                      Oddział ……… wiek dzieci ……………..

Obszar rozwoju
dziecka

Osiągnięcia dziecka/
efekty edukacyjne

Przykładowe tematy
zajęć edukacyjnych

Data realizacji Uwagi

Załącznik nr 7: Monitorowanie gospodarowania czasem edukacyjnym

Monitorowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w roku szkolnym (…)

                      Oddział ……… wiek dzieci ……………..

Okres monitoringu: tydzień od ….do …., miesiąc …………………..

Kategoria poddana
analizie 

Zabawa Zajęcia w ogrodzie, na
boisku, w parku 

Zajęcia dydaktyczne Czynności
opiekuńcze,

samoobsługowe,
organizacyjne 
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Załącznik nr 8: Monitorowanie warunków i sposobu realizacji podstawy programowej

Monitorowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w roku szkolnym (…)

                      Oddział ……… wiek dzieci ……………..

Kategorie poddane analizie Tak Nie Przykłady, daty realizacji

Prowadzenie obserwacji pedagogicznych 

Dokumentowanie obserwacji 

Analiza  gotowości szkolnej*

Zapoznanie rodziców z programem wychowania 
przedszkolnego

Informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach dzieci

Włączanie  rodziców do wspierania osiągnięć rozwojowych 
dzieci i łagodzenia trudności

Współdecydowanie rodziców w sprawach Przedszkola

* Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki  w klasie I szkoły podstawowej


