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Plan ma charakter otwarty, jego treści mogą być rozbudowane zgodnie  

z potrzebami przedszkola  

  



Kierunki realizacji polityki oświatowej Państwa 2021/2022 

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą 

organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań 

programu wychowawczo-profilaktycznego. 

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw 

szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, 

wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania 

historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. 

Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek 

edukacyjnych. 

4. Podnoszenie, jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia 

psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej 

pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, 

wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne 

korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod 

kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne. 

5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych 

w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych. 

6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy 

odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

 

GŁÓWNE KIERUNKI PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ W ROKU 

SZKOLNYM 2021/2022 

 

1. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za 

środowisko naturalne 

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i piękno. Kształtowanie właściwych postaw 

szlachetności zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.  

 

1. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy 

odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

Cele główne:  

- podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i rodziców oraz kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego, 

- pogłębienie wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących na Ziemi, 

- kształtowanie podstawowych zasad ekologii i ochrony środowiska, 



- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego, 

- rozwijanie aktywnych form odpoczynku na świeżym powietrzu, 

- poznawanie ciekawych miejsc w najbliższej okolicy, rozwijanie wrażliwości na piękno 

przyrody, 

- kształtowanie wrażliwości dziecka poprzez obcowanie z przyrodą ożywioną i nieożywioną, 

- podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci oraz ich rodziców, rozumienie, że podobne 

działania na rzecz ochrony środowiska podejmują dzieci i dorośli na całym świecie, 

- stwarzanie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą i dokonywania obserwacji 

zjawisk przyrodniczych, jakie występują w różnych porach roku, 

- przekazywanie podstawowych wiadomości o ekosystemach, obiektach i zjawiskach 

przyrodniczych znajdujących się w najbliższym środowisku, 

- wzmocnienie wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym, jako placówki propagującej 

zdrowy styl życia wśród swoich wychowanków, 

- zwiększenie efektywności pracy dydaktyczno –wychowawczego w oparciu o działanie 

podjęte na podstawie badań zewnętrzny 

 

Cele szczegółowe:  

- rozumie pojęcie ekologiczne, 

- zna podstawowe zasady ochrony środowiska, 

- podejmuje różne działania na rzecz ochrony środowiska,  

- dostrzega piękno otaczającego świata przyrody, 

- włącza się w różnego rodzaju akcje, 

- przestrzega porządku i ładu w najbliższym otoczeniu, 

- czuje się odpowiedzialny za stan środowiska, np. sortuje śmieci, 

- chętnie uczestniczy w bezpośrednich obserwacjach i kontaktach z przyrodą poprzez badania 

i eksperymenty - formułowanie wniosków i spostrzeżeń, 

- chętnie podejmuje różne aktywne formy odpoczynku na świeżym powietrzu, 

- poznaje różnorodne ekosystemy występujące w najbliższej okolicy – łąka, park, las, 

- zna zasady zdrowego odżywiania, 



- chętnie spożywa zdrowe i ekologiczne produkty, 

- rozumie zależność człowieka od przyrody i przyrody od człowieka, 

- zna sposoby odzyskiwania surowców i odpadów, 

- potrafi wyrazić treści ekologiczne i przyrodnicze za pomocą różnych form wyrazu 

artystycznego,  

- ma świadomość, że zdrowa żywność ma swoje źródło w czystym i ekologicznym 

środowisku, 

- wykazuje przyjazny stosunek do roślin i zwierząt, 

- zna przyczyny zanieczyszczenia powietrza, wody i lasów jak i sposoby ich zapobiegania,  

- rozumie znaczenie czystego powietrza dla zdrowia, ludzi, zwierząt i roślin, tzw. Zdrowej 

żywności, 

- rozumie potrzebę spożywania zdrowej żywności, 

- posiada nawyki zachowania ekologicznego stylu życia. 

 

L.p. Sposób realizacji Termin 

realizacji  

 

Osoba odpowiedzialna  

1. Wyjaśnienie pojęcia ekologia i 

rozumienie znaczenia działań w zakresie 

ochrony środowiska naturalnego: 

- kształtowanie przekonań dotyczących 

troski o piękno przyrody 

- zwrócenie uwagi na potrzebę 

reagowania na problemy ekologiczne, 

- poznanie nazw niektórych zwierząt i 

roślin chronionych 

 

Cały rok Nauczyciele  

2. Wdrażanie wiedzy proekologicznej 

podczas działań dydaktyczno – 

wychowawczych: 

- dostarczanie dzieciom wzorca 

osobowego promującego ekologiczny 

tryb życia 

Cały rok  Nauczyciele i inni 

pracownicy 



3. Poznawanie różnorodności roślin i 

zwierząt oraz ich związku ze 

środowiskiem 

Cały rok Nauczyciele i inni 

pracownicy 

4. Dostarczanie dzieciom wiedzy dotyczącej 

charakterystycznych zmian w przyrodzie 

w zależności od pory roku poprzez 

obserwacje. 

Cały rok Nauczyciele 

3.  Wzbogacenie biblioteczki przedszkolnej 

o nowe pozycje książkowe związane z 

tematyką przyrodniczo – ekologiczną. 

 

Cały rok  Nauczyciele i inni 

pracownicy 

4.  Założenie w sali kącika przyrody i 

aktualizacja go zgodnie z porami roku wg 

pomysłu nauczyciela. 

Cały rok Nauczyciele i inni 

pracownicy 

 Organizowanie spacerów i wyjść poza 

teren przedszkola, celem, których jest 

rozbudzanie potrzeby kontaktu z 

przyrodą a także rozwijanie pozytywnego 

stosunku do fauny i flory u dzieci 

Cały rok  Nauczyciele  

5.  Wykorzystanie materiałów wtórnych na 

zajęciach plastyczno-technicznych oraz 

muzycznych. 

Cały rok  Nauczyciele 

6.  Tworzenie warunków do podejmowania 

przez dziecko zabaw twórczych z 

wykorzystaniem materiału 

przyrodniczego; 

- tworzenie kompozycji z materiału 

przyrodniczego, 

- słuchanie różnorodnych utworów 

literatury dziecięcej, 

- tworzenie zabawek z odpadów, 

-obserwacja otaczającego świata 

przyrody z wykorzystaniem np. 

mikroskopu, lupy itp. 

Cały rok Nauczyciele 

7.   Zabawy bez plastikowych zabawek, 

zastąpienie ich kreatywnym materiałem 

naturalnym typu kamienie, patyki, rolki 

po papierze, kasztany, sznurki, kora 

Cały rok Dyrekcja 

Nauczyciele  

8.    Zabawy badawcze z wodą, które 

przypominają o konieczności 

oszczędzania wody. 

 Nauczyciele 

9.  Dokarmianie zimą ptaków, założenie 

karmników na ogrodzeniu 

przedszkolnym 

Zgodnie z 

terminarzem 

wydarzeń  

Nauczyciele 



10.  Poznanie właściwości powietrza, 

skutków jego zanieczyszczenia oraz 

sposobu dbania o powietrze 

Cały rok Nauczyciele 

11.  Udział w konkursach o tematyce 

przyrodniczo - ekologicznych. 

Promowanie osiągnięć dzieci. 

Cały rok  Nauczyciele 

12.  Udział w różnych akcjach związanych z 

ochroną środowiska naturalnego. 

Zgodnie z 

terminarzem 

wydarzeń   

Nauczyciele 

13.  Ukazanie zależności środowiska od 

działalności człowieka i pokazanie 

przykładów ginących gatunków– 

rozumienie konieczności ich ochrony. 

Zgodnie z 

terminarzem 

wydarzeń 

Nauczyciele 

14. Prezentowanie przykładów recyklingu – 

dostrzeganie problemu składowania i 

segregacji śmieci. 

Cały rok  Nauczyciele i inni 

pracownicy 

 

Spodziewane efekty pracy:  

Dziecko:  

- zna i posługuje się słownictwem z zakresu ekologii i przyrody, 

- zna i wykorzystuje zasady poszanowania przyrody, 

- nie niszczy elementów przyrody, 

- wie, jak chronić obiekty przyrodnicze, 

- uczestniczy aktywnie w działaniach ochraniających środowisko, 

- poznaje rośliny i zwierzęta chronione, 

- podejmuje działania związane z dbałością o rośliny, zwierzęta i ochroną środowiska, 

- zna przyczyny zanieczyszczenia wody, 

- rozumie konieczność oszczędzania energii ze względu na ograniczone zasoby jej  

źródeł i postępujące ocieplanie klimatu, 

 

- rozumie konieczność spożywania żywności produkowanej metodami ekologicznymi, 

 

- podejmuje działania mające na celu zmniejszenie ilości odpadów w przedszkolu i w domu, 

 

- potrafi segregować śmieci według przydatności do utylizacji lub powtórnego  

wykorzystania, 



- bierze udział w zabawach badawczych i eksperymentach.  

 

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i piękno. Kształtowanie właściwych postaw 

szlachetności zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie 

Cele główne:  

- wprowadzanie dzieci w świat uniwersalnych wartości takich jak; prawda, dobro, piękno, 

miłość, patriotyzm, przyjaźń  

- kształtowanie odpowiednich postaw społeczno – moralnych, w tym budowanie wrażliwości, 

empatii, szacunku do drugiego człowieka, chęci niesienia pomocy innym, a także 

rozróżniania dobra i zła  

- kształtowanie nawyków prozdrowotnych; dbałość o zdrowie, zdrowe odżywianie, 

aktywność ruchowa,  

- wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci  

Cele szczegółowe:  

- Wspieranie dzieci w budowaniu własnej osobowości oraz kształtowanie odpowiedniego 

systemu wartości 

- wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im na przystosowanie się do 

otaczającego świata  

- wdrażanie do przestrzegania norm i zasad społecznych  

- wprowadzenie dzieci w świat wartości, poprzez przekazywanie wiedzy o wartościach, tak, 

aby dzieci je poznały i w życiu codziennym mogły się nimi kierować  

- kształtowanie poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej (rodzina, 

grupa rówieśnicza, wspólnota narodowa) 

- kształtowanie szlachetnego charakteru, prawego sumienia, prawdomówności i 

uświadamianie konsekwencji płynących z kłamstwa;  

- uwrażliwianie dzieci na piękno otaczającego świata  

- rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku wobec innych  

- kształtowanie samodzielności i kreatywności  

- rozwijanie aktywności twórczej poprzez stosowanie różnorodnych form i metod pracy  

- dbanie o prawidłowy i harmonijny rozwój emocjonalny 



- umożliwienie dzieciom wyrażania emocji w sposób werbalny i niewerbalny  

- uczenie dzieci radzenia sobie z trudnymi emocjami  

- kształtowanie i utrwalanie nawyków dbałości o zdrowie, przyzwyczajeń higieniczno – 

zdrowotnych  

- propagowanie zdrowego stylu życia; rozbudzenie w dzieciach zamiłowania do aktywności 

fizycznej oraz zdrowego odżywiania; 

- przygotowanie dziecka do racjonalnego i twórczego spędzania czasu wolnego  

- kierowanie się zasadami bezpieczeństwa w życiu codziennym 

- uświadamianie konsekwencji wynikających z nieprawidłowych nawyków żywieniowych, 

nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i nieodpowiedniego spędzania czasu wolnego  

L.p. Sposób realizacji Termin 

realizacji  

 

Osoba odpowiedzialna  

1. „Kodeks grupowy” – ustalenie z dziećmi 

ich praw i obowiązków, tzw. Kodeks 

grupy i zamieszczenie go w widocznym 

miejscu  

Wrzesień  Nauczyciele  

2. Stwarzanie przyjaznego klimatu w 

grupie, który będzie sprzyjał okazywaniu 

sobie wzajemnej troski i zainteresowania  

Cały rok  Nauczyciele i inni 

pracownicy  

3. Podkreślanie roli, jaką odgrywa 

przedszkole w edukacji i rozwoju, tak, 

aby dzieci czerpały radość z bycia 

przedszkolakiem  

Cały rok  Nauczyciele  

4.  Wprowadzanie dzieci w świat wartości, 

takich jak dobro, prawda, piękno, miłość, 

przyjaźń, rodzina, patriotyzm poprzez 

prowadzenie zajęć opiekuńczo – 

wychowawczych, organizację różnych 

uroczystości i przedsięwzięć oraz własny 

przykład  

Cały rok  Nauczyciele  

5.  Wdrażanie do codziennego stosowania 

zwrotów grzecznościowych, kulturalnego 

zachowania  

Cały rok  Nauczyciele 

6.  Zapoznanie dzieci z literaturą 

poruszającą tematy wychowywania do 

wartości  

Cały rok Nauczyciele 

7.  Rozbudzenie zainteresowania książką 

poprzez codzienne czytanie i branie 

udziału w różnych projektach np. „Cała 

Polska czyta dzieciom”, „Biblioteka 

Cały rok Nauczyciele, zaproszeni 

goście  



przedszkolaka”.  

Zorganizowanie wycieczki do Gminnej 

Biblioteki  

8.  Udział w akcjach charytatywnych, dzięki 

którym dzieci zrobią coś dla innych np. 

„Góra grosza”, „Zbiórka karmy dla 

zwierząt”, „Akcja charytatywna na rzecz 

Domu samotnej matki” 

Góra grosza 

– cały rok 

Kwiecień / 

Grudzień  

Zdeklarowani 

nauczyciele 

9.  Organizacja przedstawień, uroczystości, 

teatrzyków z udziałem widzów, np. 

jasełka, kolędowanie, przedstawienie z 

okazji Dnia babci i dziadka, Dzień mamy 

i taty itp.  

Zgodnie z 

datą tych 

wydarzeń  

Nauczyciele, dyrekcja, 

zaproszeni goście  

10.  Organizacja wycieczki do teatru, jako 

element obcowania ze sztuką, otwierania 

się na piękno  

Według 

uznania / 

termin 

dowolny  

Nauczyciele 

11.  Organizacja różnych konkursów 

skierowanych do dzieci, jak również 

całych rodzin, dzięki czemu mogą 

umocnić się więzi rodzinne poprzez 

wspólną aktywność  

Cały rok  Nauczyciele 

12.  Kształtowanie postaw patriotyczno – 

obywatelskich m.in. poprzez organizację 

/ branie udziału w różnych 

uroczystościach m.in. Dzień 

niepodległości, święto flagi, pasowanie 

na przedszkolaka, wigilia, wycieczka na 

grób nieznanego żołnierza, dzień babci i 

dzidka, dzień mamy, dzień taty, dzień 

dziecka itp.  

Zgodnie z 

datą, kiedy te 

święta 

wypadają  

Nauczyciele 

13.  Stworzenie w salach kącików 

zainteresowań, które będą inspirowały 

dzieci do zabaw tematycznych, m.in. 

kącik teatralny, kuchenny, plastyczny, z 

książkami, lalkami, konstrukcyjny itp.  

Wrzesień  Nauczyciele 

14. Rozbudzanie zainteresowań muzycznych, 

uwrażliwienie dzieci na piękno muzyki, 

wspólne śpiewanie, kolędowanie, granie 

na instrumentach. Przybliżenie dzieciom 

starszym sylwetek sławnych 

kompozytorów.  

Cały rok  Nauczyciele 

15. Rozbudzanie zainteresowań sztuką, 

zdolności plastycznych, poprzez 

malowanie, rysowanie, wycinanie, 

wyklejanie. Przybliżenie dzieciom 

starszym sławnych malarzy, rzeźbiarzy.  

Cały rok Nauczyciele 

16.  „Nie ma dobrych, ani złych” - Cały rok Nauczyciele 



Zapoznanie dzieci z różnymi emocjami, 

nauka radzenia sobie z emocjami 

trudnymi, stresem. 

17.  Odgrywanie ról, pantominy, dzięki 

którym dzieci będą mogły wyrazić siebie 

i bardziej się otworzyć.  

Cały rok – 

zgodnie z 

realizacją 

tematów  

Nauczyciele 

18.   Wprowadzanie innowacji 

pedagogicznych, a każe udział w różnych 

projektach np. „Emocja”, „Kubusiowi 

przyjaciele natury”, „Czyściochowe 

przedszkole”, „Piękna Nasza Polska 

cała”. „Dzieci uczą rodziców” itp.  

Cały rok  Zdeklarowani 

nauczyciele  

19.  Uwrażliwienie dzieci na wartość, jaką 

jest prawda. Pokazywanie dzieciom w 

codziennych działaniach, podczas 

rozmów, za pomocą literatury, że warto 

być uczciwym i prawdomównym, a 

kłamstwo jest złe.   

Cały rok Nauczyciele 

20.  Realizacja działań mających na celu 

zachowanie higieny osobistej – częste 

mycie rąk, zasłanianie ust podczas 

kaszlu, unikanie dotykania nosa, ust, 

oczu, częste wietrzenie sal, dezynfekcja.  

Cały rok Nauczyciele, higienistka  

21.  „Piramida zdrowego żywienia” – 

stworzenie w grupach piramidy 

zdrowego żywienia, omówienie jej i 

umieszczenie w widocznym miejscu w 

sali.  

Termin 

dowolny  

Nauczyciele 

22.  Realizowanie tematyki promującej 

zdrowe odżywianie.  „Zdrowe, 

niezdrowe” – klasyfikowanie produktów, 

co warto jeść, a czego unikać? Co to są 

witaminy?  Ile porcji warzyw i owoców? 

Skąd się bierze mleko, chleb i inne 

produkty? – Zastosowanie ciekawych 

metod i form podczas omawiania tych 

tematów. (np. w formie plakatów, 

prezentacji multimedialnej, inscenizacji, 

z wykorzystaniem dostępnej literatury 

itp.) 

Cały rok – 

zgodnie z 

realizacja 

podstawy  

Nauczyciele 

23.  Stosowanie aktywnych metod pracy; 

częste zabawy ruchowe, codzienne 

poranne ćwiczenia gimnastyczne. 

Uświadomienie dzieciom korzyści 

płynącej z aktywności fizycznej.  

Cały rok  Nauczyciele 

24.  ”Dzień sportu” – organizacja imprezy w 

grupach  

Kwiecień  Nauczyciele 

25.  Zapoznanie z pracą lekarza, pielęgniarki, 

ratownika medycznego. Zaproszenie 

Według 

uznania 

Nauczyciele 



higienistki szkolnej, aby poprowadziła 

zajęcia z dziećmi.  

26.  Spotkanie z policjantem, strażakiem, 

leśniczym  

Według 

uznania  

Nauczyciele 

27.  Zapoznanie z różnymi formami 

spędzania czasu wolnego  

Według 

uznania  

Nauczyciele 

28.  Prowadzenie zajęć z grupą dotyczące 

nauki:  

- rozbierania się, ubierania się, składania 

ubrań, mycia rąk, nakrywania do stołu, 

posługiwania się sztućcami, kulturalnego 

spożywania posiłków. 

Cały rok  Nauczyciele 

29.  Systematyczna realizacja dyżurów – 

wykaz rodzajów dyżurów, dyżurnych i 

ich obowiązków  

Cały rok  Nauczyciele 

30. „Kącik przyrodniczy/ zielarski” – 

wspólne zasadzenie warzyw i ziół w sali 

przedszkolnej i prowadzenie obserwacji.  

Według 

uznania  

Nauczyciele 

31.  Częste spacery i aktywność na świeżym 

powietrzu.  

Cały rok  Nauczyciele 

32.  „Dzień kulinarny” – organizacja dnia 

kulinarnego, podczas którego dzieci 

przygotują zdrową przekąskę/ danie.  

Według 

uznania  

Nauczyciele 

33.  Kultywowanie tradycji i zwyczajów m.in.  

-Pasowanie na przedszkolaka; 

- Andrzejki; 

- Mikołajki;  

- Wigilia grupowa, kolędowanie 

- Jasełka;  

-Karnawał;  

- Dzień Babci i Dziadka;  

- Powitanie wiosny;  

- Dzień mamy, dzień taty;  

- Wielkanoc (robienie palm, koszyczków, 

ozdabianie jajek) 

- Dzień rodziny,  

Zgodnie z 

terminami 

tych 

wydarzeń  

Nauczyciele 



- Dzień dziecka;  

- Zakończenie roku przedszkolnego.  

 

 

Spodziewane efekty pracy:  

Dzieci:  

- znają uniwersalne wartości, potrafią się nimi kierować w codziennym życiu, potrafią 

odróżnić dobro od zła. Są empatyczne, wrażliwe i okazują szacunek innym;   

- odkrywają i dostrzegają piękno otaczającego świata;  

- przestrzegają norm i zasad społecznych;  

 - są gotowe nieść pomoc innym, m.in. poprzez udział w różnych akcji charytatywnych;  

- dbają o codzienną higienę, zdrowie i aktywność fizyczną. Znają zalety i konsekwencje 

wynikające z prowadzenia niezdrowego stylu życia;  

- chętnie uczestniczą w różnych aktywnościach proponowanych przez nauczyciela, są 

samodzielne w wykonywaniu czynności i kreatywne w swoim działaniu;  

- mają wiarę we własne możliwości, chętnie i odważnie prezentują swoje umiejętności i 

osiągnięcia.  

Nauczyciel: 

- stwarzanie sytuacji edukacyjnych rozbudzających motywację dziecka do twórczej 

aktywności, zaspokajających jego potrzeby i uczących odpowiedzialności za podjęte decyzje, 

- włączanie pracowników przedszkola do realizacji programu związanego z ekologią, 

zdrowiem, wychowaniem do wartości przez zainteresowanie ich obowiązującym tematem, 

- wzbogaca wiedzę na temat wychowania ekologicznego, zdrowego stylu życia, wychowania 

do wartości  

- wzbogaca warsztat pracy o ciekawe formy i metody pracy  

- angażowanie dzieci do prac na rzecz ochrony środowiska, 

- kształtowanie współodpowiedzialności dzieci za „kącik przyrody”, kwiaty, ogród, 

- nawiązanie współpracy ze specjalistami w celu pogłębienia wiedzy w określonym obszarze,  



- doskonalenie i wzbogacanie warsztatu pracy przez uczestniczenie w różnych szkoleniach i 

kursach, organizowanych przez wyspecjalizowane ośrodki doskonalenia zawodowego. 

- bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. 

Współpraca z rodzicami:  

- obie strony zapoznają się i przestrzegają Statutu Przedszkola, regulaminu pracy oraz 

procedur bezpieczeństwa. 

- nasze relacje opierają się na otwartości, wzajemnym szacunku i zrozumieniu 

- rodzice wspomagają przedszkole w tworzeniu najlepszych warunków do edukacji rozwoju i 

wychowania. 

- rodzice angażują się w projekty oraz akcje grupowe i przedszkolne 

- pomagają w organizacji imprez i uroczystości przedszkolnych, a także w organizacji i 

udziale w konkursach  

- rodzice wspólne z nauczycielem wypracowują sposoby postępowania w sytuacjach 

trudnych.  

- informowanie rodziców o kierunkach pracy przedszkola i zamierzeniach wychowawczo – 

dydaktycznych, 

- spotkania indywidualne, 

- spotkania z psychologiem i logopedą 

- ciągłe udoskonalanie i uaktualnianie strony internetowej naszego przedszkola, 

- zwiększenie świadomości ekologicznej, 

- angażowanie rodziców w akcji zbierania plastikowych nakrętek i zużytych baterii, 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym:  

- przedszkole współpracuje ze służbą zdrowia, policją, strażą, leśniczym – spotkania, 

prelekcję  

- współpraca z leśnictwem – spotkanie edukacyjne z leśniczym;  

- współpraca z biblioteką – poznanie biblioteki, jej funkcjonowania, udział w zajęciach 

bibliotecznych;  

- współpraca ze schroniskiem „Psie Pole” – akcja charytatywna na rzecz schroniska, do 

którego trafiają zwierzęta z naszej gminy  



- współpraca z Domem samotnej matki w Krakowie – zorganizowanie akcji charytatywnej, 

podczas której zbierzemy potrzebne rzeczy dla matek z dziećmi;  

- udział w przeglądach, konkursach, które organizują różne placówki z naszej gminy;  

- współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w Zabierzowie  

- zapraszanie ciekawych ludzi do przedszkola z okazji różnych uroczystości bądź projektów;  

- współpraca z osobami duchownymi, zaproszenie ich na jasełka, kolędowanie, konkursy.  

 

 

Załączniki:  

1. Planowanie i realizowanie innowacji pedagogicznych i projekty edukacyjne prowadzone 

przez nauczycieli w roku szkolnym 2021/2022.  

2. Przydział czynności dodatkowych dla nauczycieli; kalendarz imprez i uroczystości.  

3. Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli  

4. Przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji w 

roku szkolnym 2021/202.  


