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ROCZNY PLAN PRACY 

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18 W RZESZOWIE 

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

 

Zawartość planu:  
 

I. Obszary działalności przedszkola. 
II. 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. Plan WDN. 
VII. Wykaz programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Roczny plan pracy przedszkola powstał w oparciu o wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2020/2021 oraz zgodnie z kierunkami 
polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022. 



2 
 

I. Obszary działalności przedszkola. 
 

1. „W zdrowym ciele, zdrowy duch” - podjęcie działań w celu przystąpienia do Rejonowej Sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie. 
 

Sposób realizacji/zadania Terminy realizacji/ 
dokumentacja 

Osoby 
odpowiedzialne 

 „Logo Przedszkola Promującego Zdrowie” – zorganizowanie konkursu na logo dla PP Nr 18 w 
Rzeszowie; 
 

 „Marchewkowe środy” – kontynuacja przedszkolnej inicjatywy; 

 „Warzywne przysmaki” - organizowanie cyklicznych przedszkolnych warsztatów kulinarnych; 
 

 „Wiem co jem” - prowadzenie zajęć dydaktycznych, pogadanek, poszerzających wiedzę dziecka na 
temat walorów odżywczych wybranych warzyw (wykorzystanie literatury, filmów edukacyjnych, 
prezentacji multimedialnych); 
 

 „Mamo Tato wolę wodę - realizacja ogólnopolskich projektów promujących zdrowie; 
 

  „Skąd się biorą produkty ekologiczne?”, „Czyste powietrze wokół nas”; przedszkolny konkurs 
kulinarny - współpraca ze stacją Sanitarno-Epidemiologiczną – realizacja projektów; 

 

 „Na straganie” - zorganizowanie rodzinnego pikniku w ogrodzie przedszkolnym – prezentacja 
programów artystycznych promujących zdrowie (wierszyki, piosenki, inscenizacje, tańce), 

 

wrzesień/ 
październik 
 
Cały rok szkolny  
 
Analiza 
dokumentacji 
nauczycieli 
 
Scenariusze zajęć  
 
Zdjęcia, filmy 
 
 
 
 
Maj/Czerwiec 

D. Jarecka, M. Czarny 
K. Wacław 
 
Interdent 
 
Dyrektor 
 
Wszyscy nauczyciele 
 
 
M. Stępień 
 
B. Ludera, A. Jaskuła 
M. Kordulska 
 
Dyrektor, nauczyciele, 
rodzice; 

 

2. „Ja i moja rodzina” – wspomaganie wychowawczej roli rodziny. 
 

Sposób realizacji/zadania Terminy realizacji/  
dokumentacja 

Osoby 
odpowiedzialne 

 Realizacja cyklicznych projektów edukacyjnych z zakresu wychowania do wartości w oparciu o 
program wychowania przedszkolnego „Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości”; 
 

 Redagowanie artykułów o tematyce związanej z rodziną i wychowaniem dziecka; 
 

 Organizowanie rodzinnych uroczystości przedszkolnych - Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci i 
Dziadka, Dzień Dziecka, 11 listopada, piknik rodzinny i in.; 
 

 Organizowanie rodzinnych konkursów plastycznych; 
 

Cały rok szkolny  
1 x w tygodniu 
 
 
1lub 2x w m-cu. 
 
Cały rok szkolny 
wg harmonogramu 
 
Analiza 

 
Dyrektor 
 
Nauczycielki 
wszystkich grup 
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 „Mały miś w świecie wielkiej, literatury” – angażowanie rodziców do udziału w projekcie.  
 

 „Warzywne przysmaki” – włączenie rodziców do przygotowania warsztatów kulinarnych w 
przedszkolu; 

dokumentacji 
nauczycieli 
Zdjęcia, filmy 

 
3. „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż.” – organizacja wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka w przedszkolu.  
 

 
Sposób realizacji/zadania 

Terminy realizacji/ 
dokumentacja 

Osoby 
odpowiedzialne 

 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. 
 

 Diagnozowanie potrzeb rozwojowych wychowanków - rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień 
dzieci. 

 

 Opracowanie indywidualnych planów pracy dla dzieci zdolnych lub potrzebujących wsparcia – 
współpraca z rodzicami w realizacji w/w programów. 

 

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

 

 Przekazywanie rodzicom informacji o wynikach przeprowadzonych obserwacji pedagogicznych  
i diagnozy dojrzałości szkolnej podczas wcześniej umówionego spotkania/rozmowy w ramach 
konsultacji indywidualnych (również online). 

 

 Opracowanie WOFD i IPET-u dla dzieci posiadających orzeczenie z Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej – współpraca z rodzicami w realizacji założeń pomocy specjalistycznej. 

 

 Pedagogizacja rodziców poprzez redagowanie artykułów pedagogicznych umieszczanych na stronie 
internetowej przedszkola lub w kąciku dla rodziców. 

 
Cały rok szkolny  
 

Arkusz obserwacji 
dziecka. 
Programy 
wspierające 
indywidualny 
rozwój dziecka. 
  
Dziennik zajęć  
 

Dyrektor 
Wszyscy nauczyciele  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Efekty kształcenia i wychowania. 
 

 
Efekty podjętych działań  

Terminy realizacji/ 
dokumentacja 

Osoby 
odpowiedzialne 
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Podjęte działania przyniosą następujące efekty: 
- wzrost poziomu spożycia warzyw przez dzieci; 
- podniesienie świadomości na temat zdrowego odżywiania; 
- wybieranie zdrowych przekąsek; 
- ukształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych i zdrowego stylu życia; 
- pamiętanie o higienie osobistej i kulturze bycia; 
- wzbogacenie wiedzy na temat wartości duchowych (prawda, przyjaźń, miłość do 
ojczyzny, pracowitość i in.; 
- dostrzeganie przynależności do określonej grupy społecznej (rodzina, grupa 
przedszkolna); 
- umiejętność spędzania/planowania czasu wolnego z rodziną i rówieśnikami; 
- dbanie o własny wizerunek w relacjach interpersonalnych; 
- okazywanie rówieśnikom empatii, szacunku i pomocy. 

Cały rok szkolny  
 
Dziennik zajęć 
Scenariusze zajęć 
Zdjęcia, filmy 
Plany pracy 
Indywidualne plany pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 
Obserwacja zajęć 
Plan współpracy ze środowiskiem 
lokalnym i z rodzicami 

Wszyscy nauczyciele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II. 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”. 

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

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

 Realizacja innowacji pedagogicznej Agnieszki Chartanowicz „Zabawy wychowujące do wartości 
prorodzinnych”. 

 
Cały rok szkolny/ 
 
Wpisy do dziennika 

Dyrektor 
 
Wszyscy nauczyciele 
 

D. Jarecka 

A. Jaskuła 

 Realizowanie projektów edukacyjnych: 
 

- „Skąd się biorą produkty ekologiczne?” Grupa IV i V  M. Kordulska 

- „Mały miś w świecie wielkiej literatury” (2 moduły) Wszystkie grupy  K. Wacław 

- „Mamo, tato wolę wodę” Wszystkie grupy M. Stępień  

- „Czyste powietrze wokół nas” Grupa IV i V  B. Ludera 

 
III. Planowany kalendarz imprez i uroczystości przedszkolnych we współpracy z rodzicami na rok szkolny 2020/2021 
 

DATA /WYDARZENIE 
 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

01.09 - POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO 
 

Dyrektor/Wszyscy nauczyciele 

KONKURS „LOGO PRZEDSZKOLA PROMUJĄCEGO ZDROWIE” 
 

Dyrektor, D. Jarecka 
K. Wacław, M. Czarny 
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26.10 – PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA 
 

M. Czarny, M. Wrona 

PRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY 
 „WARZYWNE CUDAKI” 

M. Stępień (koordynator) 
P. Malak, M. Wrona 

11.11 – NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
 

Dyrektor/Nauczyciele grup III, IV i V 

20.11 – DZIEŃ PRAW DZIECKA  
 

Dyrektor/Wszyscy nauczyciele 

25.11 – DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA Dyrektor/Wszyscy nauczyciele 

 
06.12 – DZIEŃ ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 

 

Dyrektor/Wszyscy nauczyciele/Rodzice 

15-23.12 – SPOKTANIA PRZY CHOINCE Dyrektor/Wszyscy nauczyciele/Rodzice 

21/22.01 – DZIEŃ BABCI I DZIADKA 
 

Dyrektor/Wszyscy nauczyciele 

PRZEDSZKOLNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK A. Jaskuła (koordynator) 
Dyrektor/Wszyscy nauczyciele/Rodzice 

24.02 – TŁUSTY CZWARTEK - ZABAWA KARNAWAŁOWA Dyrektor/Wszyscy nauczyciele/Rodzice 

PRZEDSZKOLNY KONKURS KULINARNY  
„KULINARNE PRZYSMAKI PRZEDSZKOLAKA” 

 

B. Ludera (koordynator) 
M. Kordulska, A. Jaskuła 

02.04 – DZIEŃ KSIĄŻKI DLA DZIECI Dyrektor/Wszyscy nauczyciele 

PRZEGLĄD RECYTATORSKI „POETYCKIE WĘDRÓWKI PRZEDSZKOLAKA” 
II EDYCJA „ZDROWIE W POEZJI DLA DZIECI” 

 

A. Jaskuła (koordynator) 
K. Wacław, P. Malak 

26.05 – DZIEŃ MAMY I TATY 
 

Wszyscy nauczyciele/Rodzice 

 
01.06 - DZIEŃ DZIECKA 

Dyrektor/Wszyscy nauczyciele/Rodzice 

24.06 – POŻEGNANIE PRZEDSZKOLA 
 

Dyrektor/Nauczyciele grup IV i V /Rodzice 

RODZINNY FESTYN W PRZEDSZKOLNYM OGRODZIE 
 

Dyrektor/Wszyscy nauczyciele/Rodzice 
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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. 

 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 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 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. 

 
Wrzesień 2021 
 
 
 
 
 
 
Cały rok 
szkolny 

 
Dyrektor 
Wszyscy 
nauczyciele 

 
2. Integracja między 
nauczycielami, a rodzicami – 
realizacja zadań wynikających z 
pracy przedszkola. 

 Zapoznanie rodziców z podstawą programową wychowania w przedszkolu  

 Udostępnienie wykazu programów wychowania przedszkolnego 
zatwierdzonych do realizacji w roku szkolnym 2021/2022. 

 Przekazanie informacji o formie kontaktu, terminach/godzinach – kontakt z 
nauczycielem w formie telefonicznej lub e-meilem. 

 Angażowanie rodziców do pomocy w organizowaniu przedszkolnych 
uroczystości okolicznościowych, przeglądów, konkursów i wycieczek. 

 Organizowanie zajęć otwartych z udziałem rodziców lub on-line. 

 Zachęcanie rodziców do pomocy w uzupełnianiu pomocy dydaktycznych – 
finansowanie zakupu potrzebnych materiałów. 

 

Wrzesień 2021 
 
 
 
 
Cały rok 
szkolny 
wg możliwości 
sanitarnych. 

 

 
V. Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym.  
 

Zadania Sposób realizacji Sposób 
dokumentowania 

Termin realizacji Osoby 
odpowiedzialne 

Udział w zajęciach otwartych 
organizowanych przez Sz P Nr 8 w 
Rzeszowie, Sz P 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 
sanitarnych 

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 
artystycznego 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 

 
Fundacja Podkarpackie 
 Hospicjum dla Dzieci 
ul. Lwowska 132 
35-301 Rzeszów 
 

 
 
 
„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. Stępień 
 
 
K. Wacław 
(koordynator) 
M. Czarny 
M. Wrona 
 

Spektakle teatralne  
w teatrze „Maska” w Rzeszowie, 35-064 
Rzeszów, 
 ul. Mickiewicza 13 
lub 
 w Wojewódzki Dom Kultury 
 w Rzeszowie. 
35-959 Rzeszów 
Ul. S. Okrzei 7 

 
 
 
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 
 

 
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 – 
transport 

j. w j. w Nauczycielki grup 
 IV i V 
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Współpraca  
ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w 
Rzeszowie 

Realizacja projektów 
edukacyjnych „Czyste 
powietrze wokół nas” i 
„Skąd się biorą produkty 
ekologiczne”. 
Zorganizowanie 
przedszkolnego 
konkursu kulinarnego. 

j. w j. w  
 
B. Ludera (koordynator) 
 
Wszyscy nauczyciele 

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. 

 
P. Malak (koordynator) 

Organizacja cyklicznych spotkań z 
Filharmonią Podkarpacką 

Zajęcia umuzykalniające j. w j. w D. Jarecka 
(koordynator) 

Wycieczki, wyjścia, wyjazdy. Zorganizowanie 
aktywności wg tematyki 
zajęć. 

j. w j. w Wszyscy nauczyciele 

Realizacja ogólnopolskich projektów i 
programów edukacyjnych. 

Przygotowanie 
odpowiednich 
materiałów.  
Gazetka w kąciku dla 
rodziców. Strona 
internetowa przedszkola. 

j. w 
 
 
 
 

j. w Wszyscy nauczyciele  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roczny Plan Pracy Przedszkola Publicznego Nr 18 w Rzeszowie został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 31.08.2021 
r. oraz pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców na zebraniu w dniu … 09.2021 r. 


