
 
 

 

                   

 

 

ROCZNY PLAN PRACY 

Niepublicznego Przedszkola 
„Smocza Dolina” 

z Oddziałami Integracyjnymi  
na rok szkolny 2022/2023  

         „PRZEDSZKOLAK - BADACZ I ODKRYWCA–   

          ROZWIJANIE TWÓRCZYCH POSTAW DZIECKA” 
   



  

 

1.  Priorytety pracy przedszkola na rok szkolny 2022/2023 

(dotyczące przedszkoli): 

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw 

ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. 

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć 

edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego 

dzieci i młodzieży. 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz 

sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka 

łacińskiego już od szkoły podstawowej. 

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, 

w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli 

nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej. 

5. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego 

wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. 

Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego 

podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.  

6. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom 

i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. 

2. Diagnoza    stanu    przedszkola    na    koniec    roku    szkolnego  na dzień   
    31 sierpnia 2021 roku. 

1. Przedszkole wyróżnia atrakcyjna oferta edukacyjna, programy, akcje przedszkolne oraz 

bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu. 

2. Organizacja zajęć w przedszkolu zapewnia wszechstronny rozwój dzieci, rozwija kreatywność, 

samodzielność, umiejętność współdziałania w grupie oraz przygotowuje je do dalszej 

edukacji. 

3. Wychowankowie przedszkola uczestniczą w konkursach, a także akcjach charytatywnych. 

4. Przedszkole działa zgodnie z kalendarzem imprez, uroczystości, wyjść i wycieczek. 

5. W przedszkolu dba się o współpracę z rodzicami. Rodzice uczestniczą we wszystkich 

działaniach przedszkola, szczególnie w tych, które dotyczą ich dzieci. 

6. W przedszkolu panuje dobra atmosfera pracy. 

7. Nauczyciele mają wysokie kwalifikacje i wciąż doskonalą swoje umiejętności, które są zgodne 

z potrzebami przedszkola, na bieżąco uczestniczą w szkoleniach, konferencjach i webinariach. 

8. Rozwijana jest współpraca ze środowiskiem lokalnym: zakładami pracy, służbami 

mundurowymi. 

9. Rodzice są zadowoleni z usług przedszkola- poprzez bieżące informacje elektroniczne. 

10. Kąciki zabaw oraz zabawki zachęcają dzieci do swobodnej, twórczej zabawy oraz uczą zabaw 

w zespole. 

11. Plac zabaw sprzyja zabawom na świeżym powietrzu oraz umożliwia atrakcyjne i bezpieczne 

spędzanie czasu, pod opieką nauczycieli. 



  

 
I GŁÓWNE ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 NA  ROK SZKOLNY 2022/2023 

1. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie u dzieci postawy 

szlachetności, patriotyzmu, zaangażowania społecznego oraz dbałości o zdrowie swoje i 

innych. 

a) "Bezpieczeństwo, zdrowie i zabawa to ważna sprawa" - bezpieczny i zdrowy 

przedszkolak; 

b) „Każdy przedszkolak to mały Polak” - wychowanie do wartości obywatelskich 

i patriotycznych. Kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno. 

2. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w 

dziedzictwo cywilizacyjne Europy, poznawania polskiej kultury.  

3. Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w celu zapewnienia dodatkowej 

opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat przedszkola oraz poczucie 

bezpieczeństwa dzieci.  

II HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH 
(załącznik nr 1) 
 

III PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI 
(załącznik nr 2) 



  

1. WYCHOWANIE DO WRAŻLIWOŚCI NA PRAWDĘ I DOBRO. KSZTAŁTOWANIE 

U DZIECI POSTAWY SZLACHETNOŚCI, PATRIOTYZMU, ZAANGAŻOWANIA 

SPOŁECZNEGO ORAZ DBAŁOŚCI O ZDROWIE SWOJE I INNYCH. 

a) "Bezpieczeństwo to podstawa, to dla dzieci ważna sprawa“ - bezpieczny 

i zdrowy przedszkolak. 

Cel główny: 
 

➢ promowanie zdrowego stylu życia, poprzez kształtowanie czynnych postaw dzieci wobec 

zdrowia własnego i innych oraz właściwych nawyków sprzyjających zdrowemu stylowi 

życia; 

➢ kształtowanie u dzieci właściwych postaw w obliczu COVID – 19, tworzenie warunków 

sprzyjających bezpieczeństwu swojemu i innych. 

 

Cele szczegółowe: 

 

➢ kształtowanie  nawyków  i   przyzwyczajeń   higieniczno-zdrowotnych   na   co   dzień i 

w obliczu pandemii; 

➢ zapoznanie z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi zdrowia, zapoznanie z tym co 

sprzyja,  a co zagraża zdrowiu, 

➢  kształtowanie umiejętności związanych z samodzielnym przygotowywaniem zdrowych 

szwedzkich śniadań, 

➢ propagowanie zdrowego stylu życia związanej z prawidłowym odżywianiem i  higieną; 

➢ rozwijanie sprawności ruchowych; 

➢ kształtowanie umiejętności zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 

bezpieczeństwo w życiu codziennym; 

➢ wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, uświadomienie dzieciom 

niebezpieczeństw zagrażających zdrowiu i życiu; 

➢ kształtowanie właściwych relacji między członkami rodziny i społeczności; 

➢ wdrażanie do przestrzegania właściwych zasad i norm; 

 

  



  

Lp. Działania i sposoby realizacji Termin 

realizacji 

Osoby 

odpowiedzialne 

1. 

 

Wprowadzenie zasad korzystania 
z pomieszczeń przedszkolnych i sprzętów na 

placu zabaw. 

Zapoznanie dzieci z zasadami dotyczącymi 
bezpiecznego korzystania z ogrodu oraz 

z pomieszczeń wewnątrz budynku. 

Przestrzeganie ustalonych reguł. 

 

IX 2022 

 

 

 

Cały rok 

przedszkolny 

Nauczycielki grup 

Zajęcia edukacyjne 

w grupach 

2. Wprowadzenie Kodeksów grupowych – 
sporządzenie formy graficznej w salach umów 

zawierających podstawowe zasady 
bezpieczeństwa. 

Uczenie dzieci samodzielnego 
organizowania zabaw z zastosowaniem 

zasad bezpieczeństwa. 

IX 2022 

 

Nauczycielki grup 

Zajęcia 

edukacyjne 

w grupach 

3. Realizacja tematyki tygodniowej dotyczącej 

promowania zdrowego stylu życia dzieci 

poprzez poszerzenie wiadomości na temat 

zdrowego odżywiania się, ukazanie 

dzieciom wartości zdrowia i potrzeby jego 

ochrony – tematyka tygodniowa na temat 

zdrowia w każdej grupie. 

 

X 2022 Nauczycielki grup 
Zajęcia 

edukacyjne  

w grupach 

4. Celebrowanie posiłków (kulturalne, 

spokojne ich spożywanie połączone z nauką 

posługiwania się sztućcami), a także 

umożliwianie wybierania potraw przez 

dzieci (walory odżywcze i zdrowotne 

produktów), a nawet ich komponowania.  

Cały rok 
przedszkolny 

Nauczycielki grup 
Zajęcia 

edukacyjne  

w grupach 

5. Przeprowadzenie w starszych grupach 

warsztatów kulinarnych – samodzielne 

przygotowywanie zdrowych posiłków przez 

dzieci.  Zachęcanie dzieci do zjadania 

warzyw, przypominanie o ich znaczeniu dla 

zdrowia, pobudzanie zmysłu smaku, węchu, 

wzroku przez samodzielne 

przygotowywanie i zjadanie ich. 

2 x w ciągu 
roku 

szkolnego 

Nauczycielki grup 

 



  

Lp. Działania i sposoby realizacji Termin 

realizacji 

Osoby 

odpowiedzialne 

6. Przeprowadzenie w dużych smokach 

warsztatów kulinarnych – samodzielne 

przygotowywanie zdrowych posiłków przez 

dzieci.  Zachęcanie dzieci do zjadania 

warzyw, przypominanie o ich znaczeniu dla 

zdrowia, pobudzanie zmysłu smaku, węchu, 

wzroku przez samodzielne 

przygotowywanie i zjadanie ich. 

2 x w ciągu 
roku 

szkolnego 

Nauczycielki  

7. W ramach tematów kompleksowych 

prowadzenie zajęć dotyczących różnych 

aspektów bezpieczeństwa związanych 

z miejscami i sytuacjami. 

Zapoznanie dzieci z telefonami alarmowymi 

i zasadami z ich korzystania. Dostarczenie 

informacji o tym, jak należy zachować się w 

sytuacji zagrożenia. 

Cały rok 
przedszkolny 

Nauczycielki grup 

Zajęcia 

edukacyjne 

w grupach 

7. Współpraca ze Strażą Miejską, Policją, 

Strażą Pożarną – kontynuacja. 

− pogadanka na temat „Bezpiecznej 

drogi do przedszkola” 

Cały rok 

przedszkolny 

 
 

X/XI 2022 

Dyrektor ds. 

dydaktycz. 

Nauczycielki grup 

Pani Kasia 

 Poszerzanie wiedzy dzieci z zakresu 

pierwszej pomocy przedmedycznej 

– spotkanie z ratownikiem 

medycznym. 

I 2023 ……………… 

8. Zaznajomienie z wytycznymi związanymi 

z COVID-19, przestrzeganie zasad 

dokładnego mycia rąk – kontynuacja. 

Uświadamianie dzieciom konieczności 

stosowania zasad higieny osobistej. 

Stosowanie środków ostrożności 

chroniących przed zarażaniem się 

i zarażaniem innych naprawdę. zasłanianie 

ust w czasie kaszlu i kichania, korzystanie 

z chusteczek. 

Cały rok 

przedszkolny 

Nauczycielki grup 

Zajęcia 

edukacyjne 

w grupach 



  

b) Każdy przedszkolak to mały Polak” – wychowanie do wartości obywatelskich 
i patriotycznych. Kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro 
i piękno.  

 
 

Cele główne: 

➢ wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych: dobro, prawda, miłość, piękno, rodzina, 

patriotyzm będących podstawą otwartej i twórczej działalności dziecka 

Cele szczegółowe: 

➢ wspieranie dziecka w kształtowaniu osobowości przez uświadamianie

 zasad  moralnych i budowaniu systemu wartości, 

➢ uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych, 

➢ kształtowanie u dzieci własnej tożsamości i poczucia przynależności społecznej (do  

      rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy  patriotycznej; 

➢ tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych. 

Lp. Działania i sposoby realizacji Termin 

realizacji 

Osoby 

odpowiedzialne 

1. Obchody „Dnia Przedszkolaka” – 

podkreślanie wartości przedszkola 

w rozwoju i edukacji dzieci, czerpanie 

radości przez dzieci z bycia 

przedszkolakiem. 

IX 2022 Nauczycielki grup 

2. „Czarodziejskie słowa” - wdrażanie do 

stosowania zwrotów grzecznościowych 

podczas: powitania, pożegnania, sytuacji 

wymagającej przeproszenia. 

 

Cały rok 
przedszkolny 

Nauczycielki grup 

2. Udział w akacjach charytatywnych o zasięgu 

lokalnym i ogólnopolskim – kształtowanie 

postaw niesienia pomocy drugiemu 

człowiekowi, służenia sprawom, ideom 

i grupom społecznym, angażowania się 

w ważne sprawy na rzecz innych. 

 "Góra grosza”, "Nakrętki dla Kubusia”, 

„Razem na święta”. 

 

Wg grafiku 
akcji 

Nauczycielki 

wszystkich grup 



  

Lp. Działania i sposoby realizacji Termin 

realizacji 

Osoby 

odpowiedzialne 

3. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka XI 2022 ……………………. 

3. Kształtowanie postaw w oparciu o literaturę 

dziecięcą – konkurs plastyczny pt. “Obraz 

zimy w oparciu o literaturę dla dzieci”. 

XII 2022 ……………………. 

4.  Wprowadzanie w świat wartości takich jak 

dobro, miłość, przyjaźń, rodzina, tolerancja 

poprzez: 

- prowadzenie zajęć dydaktyczno – 

opiekuńczo – wychowawczych; 

✓ zapoznanie dzieci z godłem Polski, 

✓ hymnem państwowym, 

✓  barwami narodowymi – rozumienie 

ich znaczenia dla tożsamości 

narodowej. 

Cały rok 
przedszkolny 

Nauczycielki grup 

Zajęcia 

edukacyjne 

w grupach 

 Organizowanie uroczystości 

ukierunkowanych na kształtowanie postaw 

patriotyczno - obywatelskich: 

✓ ,Dzień Niepodległości", 

✓ „Szkoła do hymnu"   

Cały rok 
przedszkolny 

Nauczycielki grup 

 

 Stwarzanie przyjaznego klimatu w grupie 

sprzyjającego okazywaniu troskliwości 

i zainteresowania kolegą/koleżanką                 

z grupy:  

- zorganizowanie kącika urodzinowego 
dla dzieci,  

- organizacja urodzin dziecka w grupie,  
- utrzymywanie kontaktu z nieobecnym 

chorym dzieckiem. 
 

Cały rok 
przedszkolny 

Nauczycielki grup 

 

 "Kalendarza świąt nietypowych" 
nawiązujących do wartości takich jak 

dobro/przyjaźń/szacunek np. 
✓ Dzień Postaci z Bajek,  

✓ Dzień Pluszowego Misia, 

✓ Dzień Osób Niepełnosprawnych,  

✓ Dzień osób starszych,  

✓ Dzień Przyjaciela, 

 

Cały rok 
przedszkolny 

Nauczycielki grup 

 



  

Lp. Działania i sposoby realizacji Termin 

realizacji 

Osoby 

odpowiedzialne 

 Obchody wybranych świąt   
z  "Kalendarza świąt nietypowych" 
nawiązujących do wartości takich jak 

dobro/przyjaźń/szacunek np. 

✓ Dzień Postaci z Bajek,  

✓ Dzień Pluszowego Misia, 

✓ Dzień Osób Niepełnosprawnych,  

✓ Dzień Przyjaciela, 

✓ Dzień Uśmiechu. 

Cały rok 
przedszkolny 

Nauczycielki grup 

Zajęcia 

edukacyjne 

w grupach 



  

2. DZIAŁANIE NA RZECZ SZERSZEGO UDOSTĘPNIENIA KANONU EDUKACJI 

KLASYCZNEJ, WPROWADZENIA W DZIEDZICTWO CYWILIZACYJNE EUROPY, 

POZNAWANIA POLSKIEJ KULTURY.  

Cel główny: 

➢ Kształtowanie szacunku dla własnego miasta, państwa i innych krajów. 

Cele szczegółowe: 

➢ kształtowanie poczucia przynależności do Europy, 

➢ wzmocnienie więzi uczuciowej z rodziną, 

➢ zapoznanie dzieci z najbliższą okolicą, 

➢ rozbudzenie poczucia przynależności narodowej/przybliżanie przeszłości narodu (legendy, 

podania), 

➢ zapoznanie z historią powstania państwa polskiego/święta Niepodległości Polski, 

➢ zapoznanie znaczenia symboli narodowych oraz prawidłowych zachowań w trakcie słuchania 

hymnu Polski, 

➢ zapoznanie ze świętami oraz związanymi z nimi polskimi tradycjami i obrzędami, kształtowanie 

odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości przedszkolnych, państwowych. 

Lp. Działania i sposoby realizacji Termin realizacji Osoby odpowiedzialne 

3. Realizacja tematyki tygodniowej nawiązującej do 

tematyki europejskiej „Jestem Polakiem 

i Europejczykiem". 

 

maj 2023 Nauczycielki grup 

Zajęcia edukacyjne 

w grupach 

 Przygotowanie prezentacji multimedialnej 

prezentującej wybrane obiekty dziedzictwa 

europejskiego i przedstawienie jej dzieciom. 

 

maj 2023 Nauczycielki grup 

 

 „Dziecięca literatura europejska”-  

zapoznanie z bajkami wybranych państw 

europejskich. 

 

W ciągu roku 

przedszkolnego 
Nauczycielki grup 

 

 Poznawanie ,celebrowanie tradycji świąt 

ludowych: Święta Wielkanocne, 

Bożonarodzeniowe  i państwowych: „Święto 

Odzyskania Niepodległości” itd. 

 

W ciągu roku 

szkolnego 
Nauczycielki  grup 

 



  

 

 

 

 

  

  

 

Lp. Działania i sposoby realizacji Termin realizacji Osoby odpowiedzialne 

 Kształtowanie postaw patriotycznych: 

przywiązanie do symboli narodowych (godło 

Polski, herb Krakowa, obyczajów, obrzędów 

poprzez umożliwienie dzieciom kontaktów 

z ojczystą przyrodą, kulturą, tradycjami, 

świętami, literaturą (wiersze, opowiadania, 

legendy, bajki, ciekawostki o kraju ojczystym), 

oglądanie mapy Polski. 

W ciągu roku 

przedszkolnego 

Nauczycielki grup 

 



  

3. WSPOMAGANIE WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU DZIECKA ORAZ  UDZIELANIA

 POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. 

 
Cel główny: 

 rozwijanie różnorodnych kompetencji każdego dziecka z uwzględnieniem jego 

indywidualnych potrzeb. 

 

Cele szczegółowe: 

 zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości,  

aktywności  i samodzielności,  a  także  kształtowanie  tych  wiadomości  i umiejętności, 

 prowadzenie systematycznej pracy zindywidualizowanej wspierającej rozwój dzieci 

o specyficznych wyzwaniach edukacyjnych, 

 stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka w celu  przygotowania  do 

dalszego etapu edukacji, 
 

Lp. Działania i sposoby realizacji Termin 

realizacji 

Osoby 

odpowiedzialne 

1. Ustalenie sposobu i narzędzi prowadzenia 
obserwacji pedagogicznych: karty obserwacji, 

karty pracy, rysunki dzieci, notatki. 

X / XI 2022 Nauczycielki grup 

2. Prowadzenie obserwacji, wstępnej diagnozy 
pedagogicznych wg przyjętych narzędzi, 
przekazywanie informacji dla rodziców 

(stacjonarnie lub on-line) 
✓ przeprowadzenie obserwacji końcowej 

i przekazanie jej rodzicom. 

Grupa małe 

i duże smoki 

2022 

Nauczycielki 

grup 

 
Nauczycielki grup  

 

Nauczycielki grupy II 

Grupa małe 
i duże 
smoki 
2023 

Przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej 
i ustalenie, które dzieci wymagają 

wspomagania 
(stacjonarnie lub on-line) 

✓ Przeprowadzenie diagnozy końcowej 

i przygotowanie informacji o  gotowości 

szkolnej i przekazanie jej rodzicom dzieci 

objętych rocznym przygotowaniem 

przedszkolnym. 

Grupa 

duże smoki  

2023 

Grupa duże 

smoki  2023 

Nauczycielki grupy 

IV 



  

Lp. Działania i sposoby realizacji Termin 

realizacji 

Osoby 

odpowiedzialne 

3. Realizacja zasady indywidualizacji z dziećmi 
zdolnymi poprzez rozwijanie zainteresowań 

I uzdolnień poprzez udział w różnego 
rodzaju konkursach wewnątrz 

i zewnątrzprzedszkolnych 
oraz z dziećmi wykazującymi trudności 

rozwojowe podczas zajęć dydaktycznych 
poprzez dostosowanie metod, form 

i środków dydaktycznych. 

Cały rok 
przedszkolny 

Nauczycielki grup 

4. Prowadzenie i dokumentowanie wspomagania 

rozwoju dzieci objętych pomocą PPP 

Cały rok 

przedszkolny 

Nauczycielki 

wszystkich grup 

5. Powołanie zespołu ds. pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

✓ planowanie pracy, 

✓ prowadzenie i dokumentowanie zajęć 

rewalidacyjnych, 

✓ organizowanie spotkań z rodzicami 

i specjalistami, 

✓ podsumowanie wyników pracy 

X 2022 Specjaliści, 

Nauczycielki grup 

6. 
Opracowanie WOPFU, IPET’u 

Zaplanowanie dla dzieci form, okresu 

i wymiaru godzin (dot. dzieci posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) 

wspólnych działań w ramach udzielania 

pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 

✓ przedstawienie dyrektorowi, rodzicom, 

✓ ocena efektywności udzielonej PPP. 

 
 
 

Co najmniej 

2 razy w roku 

Specjaliści, 

nauczycielki grup 

 
Dyrektor ds. 

dydaktycznych 

 
 
 

Specjaliści, 

nauczycielki grup 

7. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci 

podczas pracy zindywidualizowanej poprzez 

udział w różnego rodzaju konkursach wewnątrz 

i zewnątrzprzedszkolnych. 

Cały rok 

przedszkolny 

Nauczycielki grup 

8. Ocena efektywności realizowanych form 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

Co najmniej x 
2 W roku 

przedszkolnym 

Specjaliści, 

nauczycielki grup 



  

Załącznik nr 1 
do Rocznego Planu  

Niepublicznego Przedszkola 
„Smocza Dolina” 

z Oddziałami Integracyjnymi 

 

HARMONOGRAM AKCJI i UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 

2022/2023 

 
WRZESIEŃ 2022 

 
 

 

DZIEŃ 
 

WYDARZENIE 
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZAKRES 

PRZYGOTOWAŃ 

1 IX     PIEWSZY DZIEŃ W PRZEDSZKOLU 
„ Mała Zuzia, Staś i Ola już wracają do 

przedszkola, bo tu miło płynie czas, 
a zabawa woła nas” 

dekoracja zewnątrz, plakat inf, 

fotorelacja na LIVEKID  

……………………………… 

 

IX 

Wprowadzenie 

KODEKSÓW GRUPOWYCH 

- umów zawierających podstawowe zasady 

bezpieczeństwa. 

 

Organizacja, przebieg wewnątrz 

grup, fotorelacja na LIVEKID  

       - wszystkie nauczycielki 
 

20 IX ŚWIATOWY DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA - 

Coś wam powiem w tajemnicy, wielki sekret 

zdradzę wam, lubię chodzić do przedszkola 

bo już swoje latka mam. 

Organizacja, przebieg wewnątrz 

grup, fotorelacja na LIVEKID  

- wszystkie nauczycielki 

plakat inf. o imprezie i dekoracja 

zewnątrz  

……………………………… 

23 IX PIERWSZY DZIEŃ JESIENI – 

"Świat kolorami się mieni, nadeszła pora 

jesieni" 

dekoracja zewnątrz 

 

……………………………………….. 

przebieg imprezy dla wszystkich 

dzieci- scenariusz, fotorelacja 

na LIVEKID - każda 

wychowawczyni i grupa 

indywidualnie 



  

WRZESIEŃ 2022 
 

DZIEŃ WYDARZENIE OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZAKRES 
PRZYGOTOWAŃ 

28 IX ŚWIATOWY DZIEŃ JABŁKA 

"Jabłuszka zielone, jabłuszka 
czerwone,ogromne i małe, blade czy 

rumiane. Zajadać je chcemy, bo z nich moc 
czerpiemy. Witamin bez liku jest w każdym 

dżemiku.- 

 

Organizacja, przebieg wewnątrz 

grup, fotorelacja na LIVEKID 

- każda wychowawczyni i grupa 
indywidualnie  

Plakat inf. o imprezie, i dekoracja 

zewnątrz 

……………………………….. 

30 IX DZIEŃ CHŁOPAKA 
„Jesteśmy dżentelmenami – jesteśmy super 

Chłopakami!” . 
- wykonanie upominków z okazji 

Dnia Chłopaka. 

Organizacja, przebieg wewnątrz 

grup, fotorelacja na LIVEKID  

- każda wychowawczyni i grupa 
indywidualnie  

Plakat inf. o imprezie, i dekoracja 

zewnątrz 

……………………………….. 

X SPOTKANIE Z POLICJANTEM 
„Gdy chcesz przejść przez jezdnię, szukaj 

przejść dla pieszych. Nie przechodź 

na skróty nawet gdy się śpieszysz” 

Organizacja 
Dyrektor 

ds. dydaktycznych 

Plakat inf. o imprezie i dekoracja 

zewnątrz 

……………………………….. 
Fotorelacja na LIVEKID - każda 

wychowawczyni i grupa 
indywidualnie 



  

PAŹDZIERNIK 2022 
 

 
DZIEŃ 

 
WYDARZENIE 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA 
 

ZAKRES PRZYGOTOWAŃ 

 

7 X 

ŚWIATOWY DZIEŃ UŚMIECHU  

 „Mały, czy duży niech zawsze pamięta, aby 
jego buzia była zawsze uśmiechnięta”  

dekoracja zewnątrz plakat inf. o 

imprezie 

…………………………………  

Fotorelacja na LIVEKID   

każda wychowawczyni i grupa 

indywidualnie 

14 X DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 
 

"Przedszkolny koncert życzeń". 

Organizacja, dekoracja 

zewnątrz przebieg imprezy - 

scenariusz plakat inf. o 

imprezie, fotorelacja na 

LIVEKID   

      ………………………… 

do 31 X KĄCIK PRZYRODNICZY  

wzbogacony o dary jesieni. 

Aktualizacja go zgodnie z porami roku wg 
pomysłu nauczyciela. 

 

Organizacja, przebieg 

wewnątrz grup, fotorelacja na 

LIVEKID   

- wszystkie nauczycielki 

 

do 28 X 

 
RODZINNY KONKURS PLASTYCZNY 

 „Piękna nasza Polska cała” 

 

Organizacja, przebieg 
regulamin, plakat inf. 

o konkursie, fotorelacja 
na LIVEKID 

…………………………………….. 

do X PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA 
Jestem mały przedszkolaczek, mam dwie ręce, 

nogi dwie. Jestem dzielny, już nie płaczę, do 
przedszkola chodzić chcę 

Organizacja, przebieg 
regulamin, plakat inf. 

o konkursie, fotorelacja 
na LIVEKID 

…………………………………….. 



  

LISTOPAD 2022 

 
DZIEŃ 

 
WYDARZENIE 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZAKRES 

PRZYGOTOWAŃ 

10 XI PRZEDSZKOLAKI DLA NIEPODLEGŁEJ – 

 „Szkoła do hymnu" 

 

Dekoracja ( prace z konkursu 
plastycznego  „Piękna nasza 

Polska cała”) 

przebieg imprezy dla 
wszystkich dzieci - 

scenariusz, plakat inf. 
o imprezie, fotorelacja na 

LIVEKID 

……………………………… 

do 12 XI Zorganizowanie w salach grupowej spiżarni 

„Przetwory na zimę” – wzbogacenie kącika 

przyrody 

Fotorelacja na LIVEKID 
wszystkie nauczycielki 

20 XI OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA W 
PRZEDSZKOLU 

„My dzieci -mamy swoje prawa” 

Prezentacja multimedialna zapoznająca dzieci 

z ich prawami wynikającymi 

z „Konwencji praw dziecka” 

Organizacja, przebieg 
wewnątrz grup, 

fotorelacja na LIVEKID 
- wszystkie nauczycielki 

dekoracja zewnątrz 

…………………………… 

25 XI ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO 
MISIA 

„Miś pluszowy, miś kudłaty, biały, 
czarny lub łaciaty, wszystkie misie my 
kochamy, bo ich święto dzisiaj mamy” 

przebieg imprezy dla 
wszystkich dzieci - 

scenariusz, plakat inf. 
o imprezie, fotorelacja na 

LIVEKID 

30 XI ANDRZEJKI 

"W przedszkolu zabawa, andrzejek to 
czas, niech magia i wróżba królują 

wśród nas" 

– andrzejkowe zabawy, 
podtrzymywanie tradycji ludowych 

 

Organizacja, przebieg wewnątrz 

grup, fotorelacja na LIVEKID  

każda wychowawczyni i grupa 

indywidualnie 

Plakat inf. o imprezie i dekoracja 

zewnątrz 

……………………………… 



  

GRUDZIEŃ 2022 
 

 
DZIEŃ 

 
WYDARZENIE 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZAKRES 

PRZYGOTOWAŃ 

2 XII 
 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

“Bo wszyscy jestesmy z tej samej bajki” 

- upowszechnienie idei tolerancji, 
otwartości i szacunku. 

Organizacja, przebieg wewnątrz 

grup, fotorelacja na LIVEKID  

każda wychowawczyni i grupa 

indywidualnie 

do 5 XII WSPÓLNE UBIERANIE CHOINKI GRUPOWEJ 

„Wczoraj rosłaś na polanie, dzisiaj przyszłaś do 
nas. Jakie miłe to spotkanie, choinko zielona! 

Jeszcze między gałązkami został świergot 
ptaków....Teraz my ci zaśpiewamy, słuchaj 

przedszkolaków! Powiesimy świecidełka, żebyś 
była taka piękna, jak królewna z bajek’ 

Organizacja, przebieg wewnątrz 

grup, fotorelacja na LIVEKID  

każda wychowawczyni i grupa 

indywidualnie 

 

6 XII SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM 
 

„W noc grudniową księżyc świeci, biały śnieg się 
skrzy, cicho wszędzie śpią już dzieci., cudne 

mają sny. Śpiesz się, śpiesz się Mikołaju! Zejdź 
zniebiańskich wzgórz, grzeczne dzieci cię 

czekają choć posnęły już” 

przebieg imprezy dla wszystkich 

dzieci - scenariusz 

……………………………. 

Fotorelacja na LIVEKID  
każda wychowawczyni i grupa 

indywidualnie 

21 XII WSPÓLNA WIGILIA – 

„Cóż to proszę za nowina, narodził się Bóg-
Dziecina” 

- Jasełka i wspólne kolędowanie 

Organizacja, fotorelacja 

na LIVEKID  

……………………………. 

 



  

STYCZEŃ 2023 
 

 
DZIEŃ 

 
WYDARZENIE 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZAKRES 

PRZYGOTOWAŃ 

18 I ZABAWA KARNAWAŁOWA 
 

„Małe przedszkolaki piękne stroje mają, 
na bal przebierańców wszystkich 

zapraszają” 

 

Dekoracja sali, organizacja, przebieg, 
plakat 

………………………………….. 

fotorelacja na LIVEKID  

- każda wychowawczyni i grupa 
indywidualnie 

 

 

                                     LUTY 2023 
 

 
DZIEŃ 

 
WYDARZENIE 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZAKRES 

PRZYGOTOWAŃ 

 
DZIEŃ BABCI i DZIADKA 

„Pędzą wnuki ulicami z ogromnymi laurkami – 
Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu. 

 

dekoracja zewnątrz i wewnątrz –  

……………………….. 
Organizacja i przebieg uroczystości – 
scenariusz indywidualny i fotorelacja 

na LIVEKID  
- każda wychowawczyni i grupa 

indywidualnie 

18 I 
Gr. I 

 

19 I 
Gr. II 

17 II MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KOTA 

My jesteśmy Kotki dwa, każdy z nas dwa 
uszka ma.- 

 

    Organizacja, przebieg wewnątrz     

grup, fotorelacja na LIVEKID 

- każda wychowawczyni i grupa 
indywidualnie 

II CZWARTEK TŁUSTY – 

dniem rozpusty, każdy zjada pączek tłusty. 

 

Organizacja, przebieg wewnątrz 

grup, fotorelacja na LIVEKID 

- każda wychowawczyni 

i grupa indywidualnie 



  

MARZEC 2023 
 

 
DZIEŃ 

 
WYDARZENIE 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZAKRES 

PRZYGOTOWAŃ 

8 III DZIEŃ KOBIET - 

Niech żyją mamy, niech żyją panie,  niech 
żyje cały kobiet świat. Koleżanki w naszym 

przedszkolu  niech żyją nam 100 lat! 

- upominek dla dziewczynek 

Dekoracja zewnątrz - 

……………………………. 

Organizacja, przebieg 

wewnątrz grup, fotorelacja na 

LIVEKID  
- każda wychowawczyni i grupa 

indywidualnie 

do 31 III KONKURS PLASTYCZNY  

"Wiosna w Zielonych Okularach” 

 
 

Organizacja, przebieg 

Regulamin, Plakat inf. 

o konkursie , fotorelacja na 

LIVEKID  

 

……………………………… 

 
 

21 III  

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY 
„ Naplotkowała sosna, że już się zbliża 

wiosna” 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ ZESPOŁU DOWNA  
 

„Dzień kolorowej skarpetki” 

dekoracja zewnątrz –  

……………………….. 

Organizacja, przebieg dla 

wszystkich dzieci, fotorelacja na 

LIVEKID  

……………………………. 

 do 3 IV RODZINNY KONKURS WIELKANOCNY 

„ ,Wielkanocny Zajączek"  

  

Organizacja, przebieg 

Regulamin, plakat inf. 

o konkursie , fotorelacja na 

LIVEKID  

……………………………. 

 



  

KWIECIEŃ 2023 
 
 

 
DZIEŃ 

 
WYDARZENIE 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZAKRES 

PRZYGOTOWAŃ 

2 IV ŚWIATOWY DZIEŃ WIEDZY 
          O AUTYZMIE  

„Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami” 

 

dekoracja zewnątrz - 

……………………………. 

Organizacja, przebieg wewnątrz grup, 
fotorelacja na LIVEKID 

- wszystkie nauczycielki 

21 IV DZIEŃ ZIEMI 

„Moja Ziemio ukochana życzę słońca Ci od 
rana, czystej wody i powietrza, żebyś była 

coraz „lepsza”. Bardzo wszyscy Cię kochamy 
i się bardzo postaramy, by najmniejszy 

skrawek Twój czysty był, jak wody zdrój” 

Mała tablica, dekoracja zewnątrz - 

……………………………. 

Organizacja, przebieg wewnątrz grup, 
fotorelacja na LIVEKID  

- wszystkie nauczycielki 

23 IV ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI 

 „Dobry komputer, ciekawe wycieczki, ale 
najlepsze są ciekawe książeczki! 

 

 

Mała tablica, dekoracja zewnątrz - 

……………………………. 

Organizacja, wyjście do biblioteki  lub  
księgarni, przebieg wewnątrz grup, 

fotorelacja na LIVEKID  

- wszystkie nauczycielki 

8 – 31 IV KONKURS RODZINNY  

„Najpiękniejsze zakątki mojej ojczyzny”  

Organizacja, plakat, przebieg, 
regulamin, fotorelacja na LIVEKID  

 



  

MAJ 2023 
 
 
 

 
DZIEŃ 

 
WYDARZENIE 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZAKRES 

PRZYGOTOWAŃ 

 
4 V 

 
ŚWIĘTO FLAGI 

 
Powiewa flaga gdy wiatr się zerwie, a na tej 

fladze biel jest i czerwień 

Organizacja, przebieg 

wewnątrz grup, fotorelacja na 

LIVEKID  

- wszystkie nauczycielki 

8 – 26V KONKURS FOTOGRAFICZNY  

DLA RODZICÓW 

  „Mój wolny czas z dzieckiem”  

Organizacja, przebieg, regulamin, 
fotorelacja na LIVEKID  
Plakat inf. o konkursie   

……………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ MAMY i TATY 

„ Tata i mama bardzo mnie kochają. 
Tata i mama mój cały świat” 

 

dekoracja zewnątrz - 

……………………………. 

         Organizacja, przebieg    

wewnątrz grup, fotorelacja na 

LIVEKID  
- każda wychowawczyni i grupa 

indywidualnie 

25 V Gr. I 

26 V Gr. II 

31 V Uroczyste rozstrzygniecie  
KONKURSU RODZINNEGO  

„  „Mój wolny czas z dzieckiem”  

Przebieg, dekoracja  
Plakat  

……………………………….. 



  

 

CZERWIEC 2023 
 
 

 
DZIEŃ 

 
WYDARZENIE 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZAKRES 

PRZYGOTOWAŃ 

1 VI DIEŃ DZIECKA 

zabawa integracyjna  

„Pierwszy czerwca dzień radosny, kwitną 
kwiatki, to znak wiosny.  

W dniu tak pięknym i wspaniałym życzę 
Tobie sercem całym 

moc uśmiechu i radości, szczęścia, zdrowia, 
pomyślności” 

Organizacja, plakat inf. o imprezie 

Przebieg, organizacja 

…………………………….. 

Dekoracja ogrodu, fotorelacja LIVEKID  

- wszystkie nauczycielki 

9 VI DZIEŃ PRZYJACIELA  
W PRZEDSZKOLU 

"Przyjaciel dobry na wszystko" 

Dekoracja zewnątrz - 

……………………………. 

Organizacja, przebieg 

wewnątrz grup, fotorelacja na 

LIVEKID  

- każda wychowawczyni i grupa 
indywidualnie 

21 VI POŻEGNANIE STARSZAKÓW 

„Dzisiaj jest dzień ważny. Wszyscy o tym 
wiemy, bo my sześciolatki do szkoły 
idziemy – pożegnanie starszaków. 

 

Organizacja, przebieg,, plakat inf. 

o imprezie i fotorelacja na LIVEKID  
  

program artystyczny w wykonaniu 
absolwentów; 

……………………….. 

Pożegnanie starszaków w 

wykonaniu Maluszków  

…………………………. 

 

do 31 VI WYCIECZKA DO GOSPODARSTWA 

AGROTURYSTYCZNEGO 

“POD GRUSZĄ” 

Organizacja  

…………………………………. 

Przebieg, i fotorelacja na LIVEKID  

 

 



  

LP. 
 
NAZWA PROJEKTU, PROGRAMU: 

 
KOORDYNATOR 

1. Ogólnopolski projekt edukacyjny- 

 "Z kulturą mi do twarzy" –  

 

      
 
 
 

       ………………………………. 2. Ogólnopolski Projekt Edukacyjny 

"Zabawa sztuką" 

3. Mamo, tato, wole wodę! 

 

 

 

 
 
 
 
 

…………………………… 
 

4.  Kubusiowi Przyjaciele Natury 

 

 

5. Ogólnopolski projekt Edukacyjny- 

EUROPA I JA 

 
 
 
 

……………………………… 
  

Klub Mleczaka 

      6. Mały miś w świecie  
wielkiej literatury 
 

     7.  Cała Polska czyta Dzieciom 
zapraszanie rodziców,  gości 

 
 
 

……………………………… 8. Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Kreatywny 
Przedszkolak - Kreatywne 
Dziecko 

AKCJE 

Gwiazdka dla Zwierzaka  

Góra Grosza  

Zakręć się  

Akcje MEN  
 
 

"Do hymnu", "Bądźmy razem" 
 

Zgłoszenie: Joanna Wójcik 
Realizacja: nauczycielki 



  

  
            
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



  

Załącznik nr 2  
do Rocznego Planu  
Niepublicznego Przedszkola 
„Smocza Dolina” 

z Oddziałami Integracyjnymi 
 

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI 
 

Cel ogólny: 
 

Wdrażanie rodziców do ścisłej współpracy z przedszkolem  i umożliwienie  im  udziału 

w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci. 

 

Cele szczegółowe: 
 

 Budowanie systemu wartości u dzieci – zapoznanie rodziców z planowanymi działaniami (podczas 

zebrań, przez organizację uroczystości i imprez, informacje na stronie internetowej przedszkola); 

 dążenie do jednolitości  oddziaływań  wychowawczo  -  dydaktycznych  przedszkola i środowiska 

rodzinnego; 

 stworzenie partnerskich relacji między rodzicami a nauczycielami w zakresie odpowiedzialności 

za proces wychowawczy dzieci; 

 wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych; 

 włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola; 

 współdziałanie z rodzicami w zakresie rozpoznawania możliwości rozwojowych dzieci 

stacjonarnie lub online;  

 wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych; 

 podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację stacjonarnie lub online; 

 przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu stacjonarnie lub online; 

 Przekazywanie informacji na temat wyników obserwacji i diagnozy pedagogicznej, w 

szczególności dzieci 6-letnich; 

 współudział nauczycieli i rodziców z rozwiązywaniu zaistniałych problemów 

wychowawczych; 

 poznanie opinii rodziców na temat funkcjonowania przedszkola oraz 

oczekiwań względem przedszkola. 

 



  

 

Lp. Działania i sposoby realizacji Termin 

realizacji 

Osoby 

odpowiedzialne 

1. Kącik dla rodziców – prowadzenie 
tablicy w przedsionku  przedszkola. 
Umieszczenie ciekawych artykułów 

z zakresu psychologii, pedagogiki, porad 
wspomagających rodziców w procesie 
wychowania i edukacji własnych dzieci. 

 
 

2022/2023 

 
 

………………………….. 

2. Zachęcenie do systematycznego 
odwiedzania LIVKID. 

 
 

2022/2023 

Dyrektor 

wszystkie nauczycielki 

3. Dokumentowanie współpracy z 

rodzicami: 

− plan współpracy, 
− lista obecności na zebraniach, 

− zgody rodziców, 
upoważnienia. 

2022/2023 nauczycielki grup 

4. Udział rodziców w pracach na rzecz 
przedszkola. Udział w akcjach: 

− Góra Grosza, 
− Gwiazdka dla zwierzaka, 
− Zbiórka plastikowych nakrętek, 

Gromadzenie materiałów do kącików 
tematycznych, pomocy dydaktycznych – 

udział w akcjach charytatywnych 
organizowanych przez przedszkole, udział 

w konkursach organizowanych 
w przedszkolu. 

2022/2023 nauczycielki grup 

5. Zachęcanie rodziców do współdziałania 
mailowo. 

plan współpracy 
przedszkola przedstawienie rodzicom na 

zebraniu. 

2022/2023 Udział w akcjach, 

programach, 

warsztatach 

nauczycielki wszystkich 

grup 

6. Kontakt stacjonarny lub online z 

rodzicami. 

Wysyłanie ważnych informacji m.in. dot. 
chorób zakaźnych występujących u dzieci, 

bieżących spraw do. funkcjonowania 
przedszkola. 

2022/2023 Dyrektor 

Nauczycielki grup 



  

Lp. Działania i sposoby realizacji Termin 

realizacji 

Osoby 

odpowiedzialne 

7. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna 

spotkania rodzicami z zespołem ds. 

pomocy PPP oraz ze specjalistami. 

według ustalonego 
harmonogramu 
pracy zespołu 

wsparcia 
psychologiczno- 
pedagogicznego 

Dyrektor 

Nauczycielki,specjaliści  

8. Uroczystości okolicznościowe 

z udziałem rodziców i innych członków 

rodziny (pomoc rodziców w organizacji i 

czynne uczestnictwo). 

Pasowanie na Przedszkolaka, Mikołajki, 

Dzień Babci i Dziadka, zabawa 

karnawałowa, Dzień Mamy i Taty, Dzień 

Dziecka, Pożegnanie przedszkola. 

w przypadku zmiany sytuacji 

epidemiologicznej  Covitd-19 lub  

w formie nagranych filmów lub 

fotorelacji 

według 

ustalonego 

harmonogramu 

nauczycielki 

wszystkich grup 

9. Prowadzenie grupowej tablicy 

informacyjnej dla rodziców. 

Zamieszczanie na niej: 
− zadań wychowawczo- 

dydaktycznych w obrębie danego 

miesiąca, 

− informacji o planowanych 

wycieczkach, uroczystościach, 

konkursach, 

− podziękowań za współpracę, 

− prac dzieci (galeria prac), 

informacji bieżących, ogłoszeń oraz na 
LIVEKID i poprzez maile. 

 

2022/2023 nauczycielki 

wszystkich grup 



  

Lp. Działania i sposoby realizacji Termin 

realizacji 

Osoby 

odpowiedzialne 

 Współdziałanie z Radą Rodziców: 

− czynny udział rodziców we 

wzbogacaniu bazy przedszkola 

(pozyskiwanie sponsorów), 

− cykliczne spotkania Rady Rodziców z 

dyrektorem w celu omówienia 

realizacji podjętych zadań 

i organizacji imprez dla dzieci, 

− pomoc w organizowaniu 

przedszkolnych uroczystości, 

− prowadzenie kącika dla rodziców, 

ogólnego w ho 

− udoskonalenie systemu przepływu 

informacji między rodzicami a 

nauczycielami. 

Poprzez kontakty stacjonarne mailowe i 
telekonferencje. 

2022/2023 Dyrektor 

nauczycielki 

wszystkich grup 



  

                                        PLAN ZEBRAŃ Z RODZICAMI 
 
 

Lp. Działania i sposoby realizacji Termin 

realizacji 

Osoby 

odpowiedzialne 

1. Zebranie organizacyjne - ogólne i grupowe z 

dyrektorem przedszkola i nauczycielkami 

– ogólne i grupowe z dyrektorem 

przedszkola i nauczycielkami. 

Przekazanie rodzicom informacji 

dotyczących pracy dydaktyczno - 

wychowawczej z dziećmi: 

− zapoznanie ze szczegółowym rozkładem 
dnia każdego oddziału; 

− przedstawienie rocznego planu pracy 
przedszkola; 

− zapoznanie rodziców ze statutem 
przedszkola 

i innymi dokumentami przedszkola:  

- procedurą przyprowadzania i odbierania 

dzieci z przedszkola i pozostałymi procedurami; 

podstawą programową oraz programem 

wychowania przedszkolnego; planem 

imprez i uroczystości grupowych; 
 

− informacja o realizowanych 
programach i akcjach w przedszkolu; 

− zapoznanie z planem imprez i 
uroczystości grupowych; 

− złożenie przez rodziców pisemnych zgód 
dotyczących: uczestnictwa dzieci w 
zajęciach dodatkowych, wycieczkach 
organizowanych przez przedszkole, 

zgoda na wykonywanie zdjęć, przetwarzanie 

danych osobowych dla celów związanych 

z  Funkcjonowaniem przedszkola, upoważnienia 

do odbioru dziecka z przedszkola. 

IX 2022 dyrektor 

wszystkie nauczycielki 



  

Lp. Działania i sposoby realizacji Termin 

realizacji 

Osoby 

odpowiedzialne 

2. Zorganizowanie zebrań z rodzicami dzieci 
cudzoziemskich dotyczących organizacji życia 

przedszkolnego. Przygotowanie pakietu 
informacji podstawowych na temat 

pzredszkola, zasad w niej panujących (zmiana 
obuwia, nazwiska i tel. osób, do których mogą 

się zwrócić, wzory dokumentacji: 
zawiadomienia, usprawiedliwienia, zgody) 

IX 2022 dyrektor wszystkie 

nauczycielki 

3. Zebranie grupowe – przedstawienie 

wyników obserwacji i diagnozy gotowości 6-

latków 

Przekazanie informacji o wynikach 

obserwacji i diagnoz. Poinformowanie o 

postępach i trudnościach dzieci. 

XI 2022 - 

wszystkie 

grupy 

IV 2023 ( 
gr. IV) 
V 2023 

( gr. I, II, III) 

nauczycielki 

wszystkich grup 

4. Zebranie ogólne i grupowe: 
 

− przedstawienie rodzicom informacji 
o pracy dydaktyczno - wychowawczej po i 
semestrze, 

− podsumowanie pracy wychowawczo - 
dydaktycznej w i semestrze, 

− przedstawienie zamierzeń 
dydaktyczno-wychowawczych na II 
semestr, 

− informacje z życia grupy, sprawy 
bieżące. 

również spotkania w formie online 

II 2023 Dyrektor 

nauczycielki 

wszystkich grup 

5. Spotkania integracyjne dla dzieci i 

rodziców. 

Zajęcia otwarte umożliwiające rodzicom 

obserwację własnych dzieci, 

w toku realizowania zadań wynikających 

z podstawy programowej. 

2022/2023 nauczycielki grup 

6. Spotkania i konsultacje indywidualne 

z rodzicami lub w obecności specjalistów w 

przedszkolu. 

Rozmowy z rodzicami na temat 

indywidualnego rozwoju dzieci. 

Stacjonarnie lub on-line. 

 
nauczycielki grup 



  



  

 


