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ROCZNY PLAN PRACY 

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18 W RZESZOWIE 

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 
 

 

 

Roczny plan pracy przedszkola powstał w oparciu o wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego  

w roku szkolnym 2019/2020. 
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Zawartość planu:  

I. Obszary działalności przedszkola – realizacja zamierzeń w roku szkolnym 2020/2021. 

II. Kontynuowanie/realizacja programów/projektów autorskich i edukacyjnych.  

III. Planowany kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym.  

IV. Plan współpracy z rodzicami. 

V. Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym.  

VI. Wykaz programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji. 
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I. Obszary działalności przedszkola – realizacja zamierzeń w roku szkolnym 2020/2021: 

1. „Programujemy i kodujemy” – wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych. 

Cel główny: Rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci, wspomaganie rozwoju umysłowego. 

Sposób realizacji zadania Terminy realizacji i wymagana 
dokumentacja 

Osoby 
odpowiedzialne 

 Realizacja ogólnopolskiego programu edukacyjnego ,,Uczymy Dzieci 
Programować” mającego na celu propagowanie nauki programowania wśród 
dzieci.  

 Rozwijanie takich umiejętności jak: logiczne, algorytmiczne myślenie, 
zadaniowe podejście do stawianych problemów, szukanie różnych rozwiązań, 
analizowanie ich i wybieranie tych najbardziej optymalnych.  

 Realizacja treści związanych z matematyką wynikających z podstawy 
programowej poprzez wplatanie nauki programowania do codziennych 
aktywności dydaktycznych, niezależnie od realizowanych aktualnie treści. 

 Wykorzystanie maty do kodowania oraz plansz interaktywnych, filmów 
dydaktycznych, prezentacji na tablicy multimedialnej. 

 Wykorzystanie metody projektu w realizacji treści matematycznych. 

 Stopniowanie trudności zajęć - wykorzystywanie różnych form pracy 
(grupowa, zespołowa, indywidualna) uwzględniając możliwości 
psychofizyczne dzieci. 

 Wykorzystanie aplikacji kod QR podczas realizowanej tematyki zajęć – 
animacje, piosenki, odgłosy itp. 

 Włączenie aktywności umysłowej dziecka w jego aktywność fizyczną 
rozwijanie myślenia, tworzenia pojęć i nabywanie nowych umiejętności, 
doskonalenie i utrwalanie już nabytych.  

 „Matematyczne popołudnia” - organizowanie popołudniowych, zajęć 
indywidualnych i grupowych z zakresu rozwijania kompetencji 
matematycznych z uwzględnieniem psychofizycznych możliwości/umiejętności 
dzieci. 

 Rozwijanie inteligencji operacyjnej, czyli wspomaganie rozwoju dziecka 
poprzez kształtowanie procesów różnicowania, klasyfikacji, przekształcania, 
umiejętności wyznaczania konsekwentnych serii, przewidywania wydarzeń, po 
doświadczenia z zastosowaniem obranej jednostki pomiaru.  

 Kształtowanie odporności emocjonalnej poprzez wdrażanie do rozumienia 

 
 
 
Cały rok szkolny 2020/2021  
 
Analiza dokumentacji 
nauczycieli 
 
Scenariusze zajęć  
 
Dokumenty potwierdzające 
spotkania 

 
 
 
Dyrektor 
 
Nauczycielki 
wszystkich grup 
 
D. Jarecka 
(koordynator) 
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komunikatów, uczenie sposobów radzenia sobie z przeszkodami 
utrudniającymi wykonanie zadania, rozwijanie zdolności do znoszenia 
nadmiernych napięć emocjonalnych.  

 Kształtowanie intuicji matematycznych poprzez zabawy z elementami liczenia, 
kodowania i programowania. 

 Zorganizowanie w przedszkolu „Dnia matematyki” – quizy, konkursy, zabawy, 
zadania, zagadki matematyczne. 

 Wykorzystywanie metody E. Gruszczyk-Kolczyńckiej i E. Zielińskiej „Dziecięca 
Matematyka” w realizacji następujących kręgów tematycznych: 

- orientacja w przestrzeni, orientacja w schemacie własnego ciała, 
- rytmy – dostrzeganie powtarzalności - sekwencje, 
- liczenie, przeliczanie dodawanie i odejmowanie na konkretach,  
- kształtowanie pojęcia liczby w aspekcie kardynalnym – liczebność zbioru; 
porządkowym – który z kolei, miarowym – pomiar (waga, długość, szerokość 
wysokość itd.), algebraicznym – podział liczby (dodawanie i odejmowanie), 
 - klasyfikacja - tworzenie zbiorów o cechach wspólnych lub różniących, 
- układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych, 
- zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia, 
- pomiar płynów – porównywanie objętości pojemników o rożnych kształtach, 
- intuicje geometryczne, czyli kształtowanie pojęć geometrycznych, 
- konstruowanie gier przez dzieci – uwrażliwienie na radzenie sobie z emocjami 
związanymi z wygraną lub przegraną, 
- zapisywanie czynności matematycznych. 
 

 

2. Promujemy zdrowy styl życia – realizacja projektu edukacyjnego „Skąd się biorą produkty ekologiczne?”. 

Cel główny: Rozwijanie kompetencji prozdrowotnych i proekologicznych. Wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności 

fizycznej. Dbałość o bezpieczeństwo własne i innych. Kształtowanie pojęcia zdrowia w ujęciu holistycznym. 

Sposób realizacji zadania Terminy realizacji i wymagana 

dokumentacja 

Osoby 

odpowiedzialne 

 Realizacja projektu edukacyjnego promowanego przez Powiatową Stację 

Sanitarno-epidemiologiczną: „Skąd się biorą produkty ekologiczne?” oraz 

kontynuacja programu przedszkolnej edukacji: „Czyste powietrze wokół nas” 

Poznanie technologii produkcji artykułów ekologicznych. 
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 Wdrażanie środowiska rodzinnego dziecka do wybierania / korzystania  

z artykułów ekologicznych. 

 Zapoznanie z zawodami związanymi z produkcją zdrowej żywności. 

 Promowanie zdrowego odżywiania poprzez organizowanie w przedszkolu 

„Dnia żywności ekologicznej”. 

 Systematyczne organizowanie zajęć z zakresu profilaktyki zdrowia w aspekcie 

fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym. 

 Stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizacji społeczności przedszkolnej  

w działania na rzecz zdrowia. 

 Wspieranie kompetencji dzieci i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie 

przez całe życie – dokonywanie zdrowych wyborów, tworzenie warunków 

sprzyjających ochronie zdrowia. 

 Systematyczne i planowe tworzenie środowiska społecznego i fizycznego 
sprzyjającego zdrowiu. 

 Wspieranie rozwoju fizycznego, społecznego i emocjonalnego przy 
jednoczesnym umożliwieniu rozwoju procesów poznawczych z 
uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka.  

 Udział w konkursach, przeglądach plastycznych i kulinarnych organizowanych 

w placówce przedszkola oraz poza nią. 

 Zorganizowanie VII Edycji konkursu kulinarnego „Ekologiczny przysmak 

przedszkolaka”. 

 „Szwedzki stół w przedszkolu” - komponowanie zdrowych kanapek na 

śniadanie (wg. przedszkolnego menu). 

 Zorganizowanie wycieczki do gospodarstwa rolniczego zajmującego się 

produkcją zdrowej żywności. 

 Wykorzystanie w pracy filmów dydaktycznych i prezentacji multimedialnych 

dotyczących zdrowia i ekologii. 

 „Marchewkowe środy” – zachęcanie do spożywania surowej marchewki. 

 „Bezpieczny przedszkolak” – omówienie zasad bezpiecznego zachowania się 

w przedszkolu (w sali, w łazience, na korytarzu, w szatni), w przedszkolnym 

ogrodzie, podczas spaceru/wyjścia poza teren przedszkola (na ulicy)  

– wykorzystanie plansz, obrazków, filmów i prezentacji dydaktycznych. 

 Systematyczne pogadanki ma temat dbania o własne zdrowie i utrzymywanie 

higieny osobistej w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego COVID-19  

Cały rok szkolny 2020/2021  
 
 
 
 
Analiza dokumentacji 
nauczycieli 
 
 
 
 
Scenariusze zajęć  
 

 
 
Dyrektor 
 
Nauczycielki 

wszystkich grup 
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- zwracanie uwagi na częste i dokładne mycie rąk, 

- wyrabianie poprawnych nawyków higienicznych,  

- zachowanie dystansu społecznego,  

- bezpieczne zachowywanie się podczas zabaw,  

- zgłaszanie nauczycielowi złego samopoczucia. 

 Wdrażanie rodziców do odpowiedzialności za zdrowie społeczności 

przedszkolnej  

– przestrzeganie procedur reżimu sanitarnego,  

- dostosowanie ubioru dziecka do warunków atmosferycznych,  

- monitorowanie stanu zdrowia dziecka – przyprowadzanie do przedszkola 

dziecka bez objawów chorobowych,  

- dbanie o zdrowy styl życia dziecka – (aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie), -

- zdrowe i bezpieczne korzystanie z Internetu (bajki, filmy, gry). 

 Ustalenie i przestrzeganie norm i zasad postępowania/zachowania 

się/funkcjonowania w środowisku przedszkolnym warunkujących komfort 

psychiczny i emocjonalny przedszkolaków. 

 „Logopedyczne poranki”  

- codzienna realizacja autorskiego programu logopedycznego,  

- profilaktyka wad wymowy,  

- rozwijanie motoryki narządów artykulacyjnych, 

- stymulowanie rozwoju mowy, 

- monitorowanie rozwoju mowy dziecka w odniesieniu do zdrowia. 

 

3. Efekty kształcenia i wychowania. 

Cel główny: Pobudzanie inicjatywy, inwencji i aktywności dziecka na rzecz własnego rozwoju poprzez oddziaływanie na wyobraźnię, 

sferę poznawczą, emocjonalną i społeczną.  

Rozwijanie kompetencji cyfrowych i matematyczno – technicznych. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości, umiejętności 

planowania i realizowania inicjatyw w obszarze indywidualnych zainteresowań i zdolności dziecka. 

Sposób realizacji zadania  Terminy realizacji/ 
wymagane dokumenty 

Osoby 
odpowiedzialne 

za realizację 

 Dzieci realizują działania na rzecz własnego rozwoju.    
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 Nauczyciele tworzą warunki do podejmowania przez dzieci różnego 
rodzaju inicjatyw, rozwijają aktywność i inwencję twórczą poprzez: 

 organizowanie zajęć twórczych, np. plastycznych, muzycznych, 
teatralnych, 

 organizowanie spotkań z różnego rodzaju twórcami na terenie przedszkola, 
poza nim lub online. 

 udział dzieci w konkursach rozwijających aktywność twórczą, 
organizowanych na terenie przedszkola i poza nim,  

 eksponowanie prac dzieci na terenie placówki i poza nią,  

 stosowanie innowacyjnych form i metod rozwijających aktywność dzieci 
(np. metoda aktywnego słuchania muzyki B. Strauss, MDS, metoda 
muzyczno-terapeutyczna A. Chartanowicz, metoda projektów, metoda  
E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E, Zielińskiej, drama, pantomima i inne metody 
aktywne),  

 organizowanie występów wokalno-tanecznych, teatralnych przed grupą lub 
zaproszonymi gośćmi, pozwalających dziecku na twórcze wyrażanie 
własnych przeżyć i myśli (zabawy z elementami dramy i pantomimy),  

 aranżacja przestrzeni, zorganizowanie stałych i czasowych kącików 
tematycznych i wzbogacanie ich o ciekawe rekwizyty,  

 stosowanie muzykoterapii i bajko terapii w ramach zajęć relaksacyjnych,  

 rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci poprzez rozwijanie funkcji 
słuchowo-językowych, wykorzystywanie środków dydaktycznych w trakcie 
zabaw z zakresu edukacji matematycznej oraz kształtowania mowy, 

 wykorzystanie w pracy dydaktycznej tablicy multimedialnej i technologii 
informacyjno-komunikacyjnych oraz mat do kodowania, 

 stwarzanie okazji do zabaw badawczych w czasie zajęć i podczas zabaw 
dowolnych – wykorzystanie „przedszkolnego laboratorium”. 

Cały rok szkolny  
 
Analiza dokumentacji 
nauczycieli  
 
Zajęcia rozwijające aktywność 
dzieci – arkusz do analizy 
dokumentacji,  
 
Dokumentacja zajęć z dziećmi 
uzdolnionymi – plany pracy z 
dzieckiem zdolnym, dziennik 
zajęć, scenariusze zajęć, 
programy autorskie  
 
Analiza stosowania 
nowatorskich metod pracy  
z dziećmi.  
 
Analiza dostępnych środków 
dydaktycznych stosowanych do 
rozbudzania ciekawości dzieci.  
 
Opracowanie scenariuszy zajęć 
– cały rok szkolny  
 
Opracowanie planu współpracy 
ze środowiskiem lokalnym oraz 
planu uroczystości.  
 

Wszyscy 
nauczyciele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M. Kordulska 
A. Jaskuła 
 

 

4. Diagnozowanie potrzeb rozwojowych dzieci. 

Cel główny: Poznanie potrzeb i możliwości dzieci, podjęcie pracy indywidualnej. 
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Zadanie i sposób jego realizacji  

Terminy realizacji/ 
wymagane dokumenty 

Osoby 
odpowiedzialne 

za realizację 

 Diagnozowanie potrzeb rozwojowych, rozpoznawanie uzdolnień dzieci. 

 Organizowanie zajęć wspomagających rozwój dzieci w ramach pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. 

 Organizowanie zajęć rozwijających talenty i naturalne predyspozycje dzieci 
poprzez objęcie ich pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 

 Organizowanie zajęć plastycznych, muzycznych, tanecznych, badawczych, 
teatralnych dla dzieci - stosowanie różnorodnych metod i form pracy, wspieranie 
innowacyjnych rozwiązań. 

Cały rok szkolny 
 
Arkusz do diagnozy dojrzałości 
szkolnej, arkusze obserwacyjne. 
Dzienniki zajęć/ 
plany udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 
Analiza stosowanych metod, 
form pracy i materiałów 
dydaktycznych 

 
 
Wszyscy 
nauczyciele 

 

II. Kontynuowanie/realizacja programów/projektów autorskich i edukacyjnych.  

 
Zadanie i sposób jego realizacji  

Terminy realizacji/ 
dokumentowanie 

Osoby odpowiedzialne za 
realizację 

 Realizacja programu wychowania przedszkolnego wydawnictwa WSiP 
„Planeta dzieci Prawda, dobro, piękno w świecie wartości”- autorstwa Jolanty 
Wasilewskiej. 

 Kontynuacja autorskiego programu logopedycznego „Logopedyczne poranki” 
autorstwa A. Jaskuły. 

 Wdrożenie ogólnopolskiego programu „Uczymy dzieci programować” 
autorstwa Anny Świć, organizowanego przez EduSense spółka z.o.o. 

 Realizowanie projektów edukacyjnych: 
- „Mamo, tato wolę wodę”, 
- „Czyste powietrze wokół nas” 
- „Akademia Aquafresh” 
- „Skąd się biorą produkty ekologiczne?” 
- „Mały miś w świecie wielkiej literatury” i in. 

 Realizacja autorskich projektów nauczycieli, planowanych zgodnie z tematyką 
zajęć i zainteresowaniami dzieci. 

 Zapoznanie rodziców z założeniami programów i projektów podczas zebrań, 
oraz poprzez umieszczanie informacji w kąciku dla rodziców oraz na stronie 
internetowej przedszkola. 

 
Cały rok szkolny 
 

Dyrektor 
 
Wszyscy nauczyciele 
 
 
 
 
S. Jasińska (koordynator) 
B. Ludera (koordynator) 
M. Czarny (koordynator) 
M. Kordulska (koordynator) 
E. Szopa (koordynator) 
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III. Planowany kalendarz imprez i uroczystości przedszkolnych we współpracy z rodzicami na rok szkolny 2020/2021. 

 

 

L.P 

 

Aktywność 

 

 

Termin realizacji 

 

Osoby odpowiedzialne 

 

1. 

 

Organizacyjne spotkanie z rodzicami. 

 

Wrzesień 2020 Dyrektor 

Wszyscy nauczyciele 

 

2. 

 

„Dzień przedszkolaka”. 

 

20 wrzesień 2020 Dyrektor 

S. Jasińska (koordynator) 

Wszyscy nauczyciele  

 

3. 

 

„Pasowanie na przedszkolaka”. 

 

Wrzesień/Październik 

2020 

M. Kordulska, K. Wacław 

B. Ludera, D. Jarecka 

 

4. 

 

„Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania”. 

 

8 listopad 2020 

Dyrektor 

Wszyscy nauczyciele 

M. Kordulska (koordynator) 

 

5 

 

„Dzień Praw Dziecka”. 

 

 

20 listopad 2020 

E. Szopa (koordynator) 

M. Kordulska 

K. Jemioła 

6  

„Światowy dzień Pluszowego Misia”. 

 

25 listopad 2020 

D. Jarecka (koordynator) 

K. Wacław 

M. Czarny 

 

7. 

 

„Spotkanie z Mikołajem”. 

 

6 grudnia 2020 

Dyrektor 

Rada Rodziców 

Wszyscy nauczyciele 

 

8. 

 

Rodzinne spotkania przy choince/ 

Jasełka. 

 

 

Grudzień 2020 

 

Nauczyciele grup III i IV/ 

 V 

 

9. 

 

Zabawa karnawałowa. 

 

 

Styczeń 2021 

Dyrektor 

Wszyscy nauczyciele 
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10. 

 

„Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu”. 

 

Styczeń 2020 

Dyrektor 

Rada Rodziców 

Wszyscy nauczyciele 

 

11. 

 

„Przynosimy radość i uśmiech” – przedszkolaki wysyłają kartki 

świąteczne do DPS. 

 

 

Wg planów grupowych  

i możliwości sanitarnych  

 

Nauczycielki grup IV i V. 

 

12. 

 

„Teatr przedszkolaka” – inscenizacje dla przedszkolaków z PP Nr 12, 

PP Nr 20, PP Nr 20. 

 

 

Wg planów grupowych i 

możliwości sanitarnych 

 

Nauczycielki grup III, IV i V. 

 

13. 

 

Ogólnopolski dzień matematyki w przedszkolu. 

 

 

12 marca 2021 

Dyrektor 

Wszyscy nauczyciele 

D. Jarecka (koordynator) 

 

14. 

 

„Poetyckie Wędrówki Przedszkolaków” - „Świat zawodów?” – 

międzyprzedszkolny przegląd recytatorski – II edycja. 

 

 

Kwiecień/Maj 2021 

Wg możliwości 

sanitarnych 

 

A. Jaskuła (koordynator) 

D. Jarecka 

K. Wacław 

 

15. 

 

„W zaczarowanym świecie teatru” – wyjazd dzieci do teatru „Maska”. 

 

 

Wg planów grupowych i 

możliwości sanitarnych 

 

Nauczycielki grup IV i V. 

 

16. 

 

„W zaczarowanym świecie muzyki – wyjazd dzieci do Filharmonii. 

 

 

Wg planów grupowych i 

możliwości sanitarnych 

 

Nauczycielki grup IV i V. 

 

17. 

 

„Ekologiczny przysmak przedszkolaka” – konkurs kulinarny  

– VII edycja. 

 

 

Kwiecień/Maj 2021 

Wg możliwości 

sanitarnych 

 

E. Szopa (koordynator) 

B. Ludera 

 

18. 

 

„Poznaję zawody” – spotkania z przedstawicielami wybranych zawodów 

na żywo i online. 

 

Wg planów grupowych i 

możliwości sanitarnych 

 

Dyrektor 

Wszyscy nauczyciele 

 

19. 

 

„Dzień Mamy i Taty w przedszkolu”. 

 

 

Maj/Czerwiec 2021 

 

Dyrektor 

Wszyscy nauczyciele 
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20. 

 

„Dzień sportu w przedszkolu” – Olimpiada przedszkolaka – promocja 

aktywności fizycznej. 

 

 

Maj/Czerwiec 2021 

 

Nauczycielki grup III, IV i V. 

S. Jasińska (koordynator) 

 

 

21. 

 

Pożegnanie przedszkola – zakończenie roku szkolnego 2020/2021. 

 

 

Czerwiec 2021 

 

Nauczycielki grup IV i V. 

 

IV. Plan współpracy z rodzicami. 

Zadania Sposoby realizacji Termin realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

1.Organizacyjne spotkanie z 

rodzicami: 

 Powołanie Rady Rodziców w 

grupie oraz Wybór Rady 

Rodziców PP Nr 18 w 

Rzeszowie. 

 

 Ustalenie zakresu współpracy – 

zapoznanie rodziców z 

regulaminem Rady Rodziców PP 

Nr 18 w Rzeszowie. 

 

 Zapoznanie z terminarzem 

spotkań ogólnych i grupowych. 

 Zawarcie kontraktu wzajemnych oczekiwań. 

 Opracowanie grupowych planów współpracy. 

 Zapoznanie rodziców ze statutem przedszkola 

 i procedurami bezpieczeństwa podczas pobytu 

dziecka w przedszkolu – zapoznanie z wytycznymi 

sanepidu w związku z pandemią COVID-19.  

 Zapoznanie rodziców z procedurami postępowania w 

sytuacji wystąpienia objawów chorobowych u dziecka 

lub pracownika przedszkola. 

 Zapoznanie rodziców z ramowym rozkładem dnia w 

grupach młodszych i starszych - uwrażliwienie na 

godziny przyprowadzania dziecka do przedszkola. 

 Systematyczne informowanie rodziców o kierunkach 

pracy przedszkola i zagadnieniach programowych 

 

Wrzesień 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

Dyrektor 

Wszyscy nauczyciele 
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poprzez umieszczanie informacji na tablicy w kąciku 

dla rodziców oraz na stronie internetowej przedszkola. 

 Zachęcanie rodziców do zaangażowania w życie 

przedszkola, angażowanie się w realizację 

programów i projektów edukacyjnych, wspieranie 

inicjatyw rodziców. 

2. Integracja między 

nauczycielami, a rodzicami – 

realizacja zadań wynikających z 

pracy przedszkola. 

 Zapoznanie rodziców z podstawą programową 

wychowania w przedszkolu – omówienie wymagań 

zawartych w w/w rozporządzeniu w nawiązaniu do 

kompetencji kluczowych. 

 Systematyczne umieszczanie nowelizacji 

rozporządzeń MEN regulujących pracę przedszkola 

na przedszkolnej stronie internetowej. 

 Udostępnienie wykazu programów wychowania 

przedszkolnego zatwierdzonych do realizacji  

w roku szkolnym 2020/2021. 

Udostępnienie wykazu ogólnopolskich projektów 
edukacyjnych realizowanych w przedszkolu: 
 - „Mamo, tato wolę wodę”, 
- „Czyste powietrze wokół nas” 
- „Akademia Aquafresh” 
- „Skąd się biorą produkty ekologiczne?” 
- „Mały miś w świecie wielkiej literatury” i in. 
 

 Przekazanie informacji o formie kontaktu, 

terminach/godzinach – kontakt z nauczycielem w 

formie telefonicznej lub e-meilem. 

Wrzesień 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

wg możliwości 

sanitarnych. 
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 Angażowanie rodziców do pomocy 

 w organizowaniu przedszkolnych uroczystości 

okolicznościowych, przeglądów artystycznych, 

konkursów i wycieczek. 

 Organizowanie zajęć otwartych z udziałem rodziców.  

 Zachęcanie rodziców do pomocy w uzupełnianiu 

pomocy dydaktycznych – finansowanie zakupu 

potrzebnych materiałów. 

3. Organizacja pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej  

w przedszkolu. 

 Zapoznanie rodziców z procedurą udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej  

w przedszkolu. 

 Omówienie założeń udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej na podstawie 

Rozporządzenia MEN z dnia 09.08.2017 r.  

w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach oraz 

regulaminu udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w PP Nr 18 w Rzeszowie. 

 Przekazywanie rodzicom informacji o wynikach 

przeprowadzonych obserwacji pedagogicznych  

i diagnozy dojrzałości szkolnej podczas wcześniej 

umówionego spotkania/rozmowy w ramach 

konsultacji indywidualnych (również online). 

Cały rok szkolny  

 

 

 

 

Dyrektor 

Wszyscy nauczyciele 
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 Pedagogizacja rodziców poprzez redagowanie 

artykułów pedagogicznych umieszczanych na stronie 

internetowej przedszkola lub w kąciku dla rodziców, 

np. „Adaptacja w przedszkolu”, „Zdrowa dieta 

przedszkolaka”, „Kim będę, gdy dorosnę – 

preorientacja zawodowa w przedszkolu”, „Dziecko w 

wirtualnym świecie”, „Zabawy w kodowanie”, „Kiedy 

do logopedy? – symptomy wad wymowy”, itp. 

 Opracowanie WOFD i IPET-u dla dzieci 

posiadających orzeczenie z Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej – współpraca z rodzicami w realizacji 

założeń pomocy specjalistycznej. 

 Opracowanie indywidualnych planów pracy dla dzieci 

zdolnych lub potrzebujących wsparcia – współpraca z 

rodzicami w realizacji w/w programów. 

 

V. Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym.  

Zadania Sposób realizacji Sposób 

dokumentowania 

Termin realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Udział w zajęciach otwartych 

organizowanych przez SP Nr 8  

w Rzeszowie, SP Nr 22 w Rzeszowie 

i ZSZ Nr 5 w Rzeszowie. 

Przygotowanie 

programu 

artystycznego. 

Zapis w dzienniku 

Zapis w kronice - zdjęcia 

Wg planów 

grupowych i 

możliwości sanitarn. 

2x w roku szkolnym 

Nauczyciele grupy V 
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Udział w spektaklach i 

uroczystościach przygotowanych 

przez dzieci z: 

PP Nr 12 w Rzeszowie, PP Nr 20 w 

Rzeszowie i PP Nr 22 w Rzeszowie. 

j. w j. w j. w Nauczyciele grup IV i V 

Udział w międzyprzedszkolnych 

konkursach i przeglądach 

artystycznych 

Przygotowanie 

materiału artyst.  

wg potrzeby. 

j. w 

Dyplomy,zaświadczenia, 

podziękowania 

Cały rok szkolny Wszyscy nauczyciele 

Udział w akcjach charytatywnych 
organizowanych przez: 
Towarzystwo Nasz Dom 
Al. Zjednoczona 34 
01-830 Warszawa 
NIP: 118-07-84-876 
Regon:010229491 
KRS: 0000050053 
Tel. 501 860 916 
mail: sekretariat@naszdom.org.pl 
 
Fundacja Podkarpackie 
Hospicjum dla Dzieci 
ul. Lwowska 132 
35-301 Rzeszów 
woj. podkarpackie 
NIP: 813 34 76 177 
REGON: 180168889 
nr KRS: 0000265120 
tel. 17 853 48 18 
fax. 17 875 12 52 
sekretariat@hospicjum-
podkarpackie.pl 
 

 

 

„Góra Grosza” – 

zbiórka pieniędzy. 

 

 

 

„Dar dla hospicjum” 

– zbiórka art., 

spożywczych, 

higienicznych, 

kosmetycznych i in. 

 

 

Sprawozdanie 

Podziękowania 

Zaświadczenia 

Zapis w kronice – 

zdjęcia. 

 

 

Listopad/Grudzień 

2020 

 

 

D. Jarecka 

(koordynator) 

M. Kordulska 

K. Jemioła 

 

A. Jaskuła 

(koordynator) 

K. Wacław 

M. Czarny 

E. Szopa 

mailto:sekretariat@naszdom.org.pl
mailto:sekretariat@hospicjum-podkarpackie.pl
mailto:sekretariat@hospicjum-podkarpackie.pl
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Spektakle teatralne  
w teatrze „Maska” w Rzeszowie, 35-
064 Rzeszów, 
 ul. Mickiewicza 13 
centrala:17 86 26 808 
sekretariat:17 86 25 717 
 Wojewódzki Dom Kultury 
 w Rzeszowie. 
35-959 Rzeszów 
Ul. S. Okrzei 7 
Mail: wdk@podkarpackie.pl 
NIP: 813-02-68-047 
TEL: 17 853 52 57 

 

Zorganizowanie 

wyjazdu dzieci – 

transport. 

 

Zapis w dzienniku 

Zapis w kronice - zdjęcia 

 

Wg planów 

grupowych  

i możliwości 

sanitarnych 

 

 

Nauczycielki Grup 

 IV i V 

Cykliczny udział  
w zajęciach bibliotecznych 
organizowanych przez Wojewódzką i 
Miejską Bibliotekę w Rzeszowie 
– Filia Nr 4. 
35–209 Rzeszów, 
ul. Ofiar Katynia 15 
tel.: (17) 8669-466 
email: filia4@wimbp.rzeszow.pl  
tel. (17) 8669-465 

 

Zorganizowanie 

wyjścia dzieci lub 

spotkań online – 

ustalenie 

terminarza spotkań. 

 

Zapis w dzienniku 

Zapis w kronice - zdjęcia 

 

Wg planów 

grupowych  

i możliwości 

sanitarnych 

 

 

Nauczycielki grup 

 III, IV i V 

„Święto Flagi 

 – Przedszkolaki miastu” 

Zorganizowanie 

wyjazdu na 

rzeszowski rynek  

j. w j. w Nauczycielki grup 

 IV i V 

Współpraca z Powiatową Stacją 

Sanitarno-Epidemiologiczną  

w Rzeszowie. 

Realizacja 

projektów 

edukacyjnych 

„Czyste powietrze 

wokół nas” i „Skąd 

się biorą produkty 

j. w j. w Wszyscy nauczyciele 

mailto:wdk@podkarpackie.pl
mailto:filia4@wimbp.rzeszow.pl
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ekologiczne”. 

Zorganizowanie 

przedszkolnego 

konkursu 

kulinarnego. 

Cykliczny udział w spektaklach 

teatralnych organizowanych na 

terenie przedszkola przez 

zaproszonych aktorów z objazdowych 

teatrzyków dla dzieci. 

Zorganizowanie 

spektaklów 

teatralnych. 

j. w  

Cały rok szkolny 

Wg. możliwości 

sanitarnych. 

 

Wszyscy nauczyciele 

B. Ludera (koordynator) 

Wycieczki, wyjścia, wyjazdy. Zorganizowanie 

aktywności wg 

tematyki zajęć. 

j. w j. w Wszyscy nauczyciele 

Realizacja ogólnopolskich projektów i 
programów edukacyjnych; 
- „Mamo, tato wolę wodę”, 
- „Czyste powietrze wokół nas” 
- „Akademia Aquafresh” 
- „Skąd się biorą produkty 
ekologiczne?” 
- „Mały miś w świecie wielkiej 
literatury” i in. 

Przygotowanie 

odpowiednich 

materiałów.  

 

Gazetka w kąciku 

dla rodziców. 

j. w 

 

 

 

 

j. w Wszyscy nauczyciele  
S. Jasińska 
(koordynator) 
B. Ludera (koordynator) 
M. Czarny 
(koordynator) 
M. Kordulska 
(koordynator) 
E. Szopa (koordynator) 

 
VI. Wykaz programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji w roku szkolnym 2020/2021: 

 Program wychowania przedszkolnego „Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości” autorstwa Joanny Wasilewskiej, 

wydawnictwo WSiP. 

 Program „Uczymy Dzieci Programować” autorstwa Anny Świć, organizowanego przez EduSense spółka z.o.o. 
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 Program autorski „Logopedyczne poranki” A. Jaskuły. 

 Program „Jezus mnie kocha” do nauczania religii. 

 Program nauczania języka angielskiego autorstwa M. Appel, J. Zarańska, E. Piotrowska. 

 Program zajęć umuzykalniających – rytmiki – Aleksandra Blicharczyk 

 

 

 

Roczny Plan Pracy Przedszkola Publicznego Nr 18 w Rzeszowie został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w 

dniu 31.08.2020 r. oraz pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców na zebraniu w dniu 24.09.2020 r. 


