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WIELOLETNI PLAN PRACY 
SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 77 

KRAKÓW UL. JADWIGI Z ŁOBZOWA 30 
NA LATA 2020-2024 

 

Wieloletni plan pracy  przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w: ustawie o systemie oświaty oraz aktach 
wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola, 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz Rozporządzenie MEN z 
dnia 23 sierpnia 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego 

 

Zatwierdzony do realizacji uchwałą 10/2019 Rady Pedagogiczną 

Samorządowego Przedszkola nr 77 „Magiczne Siódemki” z dnia 12.09.2019r. 
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WSTĘP 
Przedszkole to miejsce, które przede wszystkim zapewnia bezpieczeństwo swoim podopiecznym. Równocześnie dzięki dużemu 
zaangażowaniu kadry pedagogicznej poszerza wiedzę o świecie, powiększa pulę przydatnych umiejętności, uczy samodzielności oraz 
odporności emocjonalnej na stresujące wydarzenia. Przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym pomaga dziecku wykształcić 
kompetencje, które będą niezbędne na kolejnych szczeblach edukacji i w dorosłym życiu. Dzięki wprowadzeniu elementów doradztwa 
zawodowego już w najmłodszej grupie dzieci rosną w poczuciu, że mają możliwość wybierać spośród ogromnej liczby propozycji  
i w świadomości, że ich ścieżka kariery zależy od rzeczywistych starań – mogą osiągnąć wszystko, co sobie zaplanują, dzięki 
odpowiednim wyborom i nakładom pracy. Aby to było możliwe, dzięki codziennemu wsparciu podopieczni mają wzmacniane poczucie 
własnej wartości i przekonanie, że mogą się zwrócić do nauczycieli z każdym problemem. Dzięki racjonalnemu odżywianiu i 
podkreślaniu istoty aktywności fizycznej dzieci uczone są zdrowych nawyków. Przedszkole pomaga dzieciom rozwijać się 
wszechstronnie dzięki wzmacnianiu wszystkich mocnych stron dziecka. 

WIZJA PRZEDSZKOLA 
• Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby. 
• Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości. 
• Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy. 
• Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną, która systematycznie 

doskonali posiadane umiejętności. 
• Oferta edukacyjna stwarza warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych. 
• Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole. 
• Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną. 
• Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy. 
• Przedszkole promuje zdrowy styl życia wśród dzieci, rodziców i pracowników przedszkola włączając się w programy oferowane 

przez środowisko. 
• Przedszkole jest placówką, gdzie rodzice wspólnie z pracownikami tworzą kierunkioddziaływań wychowawczo – edukacyjnych oraz 

stwarzają serdeczną atmosferę pełną współpracy i wzajemnego zrozumienia. 
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MODEL ABSOLWENTA NASZEGO PRZEDSZKOLA 

 

•Umiejętność kierowania się zasadami bezpieczeństwa w różnych życiowych sytuacjach,

•Znajomość swoich praw i obowiązków,

•Umiejętność wyrażania swoje uczuć i potrzeb,

•Motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,

•Znajomość siebie i swoich możliwości, ma poczucie sprawstwa,

•Zainteresowanie treściami nauczania,

•Chęć poznawania czegoś nowego,

•Umiejętność korzystania z posiadanych wiadomości,

•Umiejętność koncentracji,

•Umiejętność pracy przez dłuższy czas,

•Wytrwałość,

•Umiejętność współpracy w grupie,

•Umiejętność radzenia sobie z trudnościami,

•Tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,

•Znajomość swojej tożsamości regionalnej i narodowej,

•Gotowość do podjęcia nauki w szkole z nastawieniem na sukces.

Wykazuje

•Zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób,

•Podstawową wiedzę o świecie.Posiada

•Cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie.Potrafi
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KOMPETENCJE KLUCZOWE 
O odniesieniu w przyszłości sukcesu w danej dziedzinie w dużej mierze decyduje rozwijanie kluczowych kompetencji. Okres edukacji 
przedszkolnej jest na to idealnym czasem ze względu na szybkie tempo rozwoju i naturalną ciekawość świata. W czasie różnych 

aktywności rozwijają się wrodzone predyspozycje, możliwości intelektualne, zdolność uczenia się – a więc wszystko to, co zwiększa 
szybkość przyswajania nowych informacji i umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach. Tym właśnie są kompetencje kluczowe – 

obszarami, które należy rozwijać, aby zwiększyć szanse na dobre wyniki osiągane na etapie edukacji szkolnej oraz w dorosłym życiu 
zawodowym i społecznym.  

 
Wśród kompetencji, na których rozwój kładziemy nacisk należy w szczególności wymienić: 
 

 
 

 
 
 

ZDOLNOŚCI KOMUNIKACYJNE 

MOTORYKA MAŁA 

SAMODZIELNOŚĆ 

PATRIOTYZM 

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM 

ZAINTERESOWANIE INNYMI KULTURAMI 
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• Prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,

• Zasady bezpieczeństwa, zasady higieny, dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną

• Zasady kultury współżycia i postępowania,

• Kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,

• Potrzebę szanowania przyrody i środowiska (prezentuje postawę proekologiczną).

Rozumie, zna i 

przestrzega

• Występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole,

• Chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami,

• Wykazać inicjatywy w działaniu,

• Wyrażania swoich uczuć.

Nie obawia się
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RODZICE 

• W celu zapewnienia warunków do prawidłowej i pełnej realizacji celów i zadań, przedszkole pozyskuje do współpracy rodzinę, 

jako podstawowe środowisko wychowawcze dziecka. 

• Współpraca prowadzona jest na zasadzie wzajemnego zrozumienia, życzliwości i partnerstwa, a jej głównym celem jest dobro 

dziecka. Zmierza się do ujednolicenia oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu rodzinnego. 

• Rodzice otrzymują rzetelną informację o sukcesach i niepowodzeniach dziecka. 

• Mają możliwość wyrażania swoich opinii na temat pracy przedszkola oraz czynnie uczestniczą w życiu placówki. 

• Są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu przedszkolem. 

• Czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach: finansowa pomoc dla przejawianych inicjatyw, chętnie współpracują  
z nauczycielami, oferują wszechstronną pomoc. 

 

KADRA PRZEDSZKOLA 

• Aktywnie realizuje zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych przedszkola. 

• Zna potrzeby, możliwości dzieci oraz oczekiwania ich środowiska rodzinnego. Wykazuje dbałość o każdego wychowanka, 
umiejętnie obserwuje i dokumentuje postępy w rozwoju dziecka w celi lepszego stymulowania jego edukacji. 

• Podejmuje działania innowacyjne. Jest aktywna i twórcza. 

• Współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym. 

• Doskonali swoją wiedzę i zbieraj nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych kursach, szkoleniach i warsztatach. 

• Wszyscy nauczyciele wykorzystują metody aktywne w pracy. 
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• Pozyskuje rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola. 

• Monitoruje efektywność własnej pracy - samokontrola. 

• Dzieli się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. 

 

DYREKTOR 

• Wraz z zespołem pozyskuje dodatkowe środki finansowe i rzeczowe dla przedszkola. 

• Zapewnia bezpieczną i nowoczesną bazę do realizacji statutowych zadań przedszkola. 

• Prowadzi partnerski styl zarządzania placówką. 

• Zapewnia sprawny przepływ informacji. 

 

BAZA 

• Przestrzeń edukacyjna w salach jest dostosowana do potrzeb rozwojowych, wyposażona w różnorodne pomoce do zajęć i zabawy 
wpływające na wszechstronny rozwój dziecka. 

• Przedszkole posiada salę do ćwiczeń gimnastyczną, wyposażoną w sprzęty do ćwiczeń i zabaw ruchowych. 

• Ogród przedszkolny jest wyposażony w bezpieczny sprzęt rekreacyjno – sportowy, dostosowany do wieku i możliwości 

rozwojowych wychowanków. 
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KIERUNKI PRACY PRZEDSZKOLA NA KOLEJNE LATA: 

1. Zapewnianie warunków do optymalnego rozwoju, nabywania doświadczeń we wszystkich obszarach zgodnie  
z indywidualnymi potrzebami i możliwościami rozwojowymi dziecka, kształtowanie samodzielności oraz rozwój nawyków, 
postaw oraz umiejętności. 

2. Promowanie osiągnięć i umiejętności dzieci w środowisku oraz współpraca z rodzicami i lokalną społecznością na rzecz 
małego dziecka. 

• Pozyskiwanie informacji i oczekiwań dzieci, rodziców, środowiska wobec przedszkola. Wykorzystanie zdobytych informacji do 
dalszego planowania pracy przedszkola – wspólne wypracowanie działań w celu zaspakajania potrzeb. 

• Ścisła współpraca nauczycieli, rodziców, władz samorządowych, placówek oświatowych na rzecz wspierania rozwoju małego 
dziecka. 

• Partnerskie współdziałanie ze środowiskiem lokalnym, rodzicami i instytucjami zewnętrznymi – stosowanie różnorodnych, 

aktywnych metod współpracy. 

• Dalsze działania w zakresie wspomagania dzieci i rodzin ze środowisk zagrożonych oraz dzieci o wzmożonych potrzebach 
edukacyjnych. 

• Partnerskie stosunki z rodzicami polegające na wymianie poglądów dotyczących ustalenia jednolitego frontu wychowawczego, 
wspólnego oddziaływania na dziecko: organizacja zajęć otwartych dla rodziców, warsztatów, spotkań z nauczycielami  
i specjalistami. 

• Kontynuacja działań w celu angażowania coraz większej grupy rodziców w życie przedszkola, dołożenie starań, aby rodzice czuli 
się odpowiedzialni za przedszkole swojego dziecka. 

• Informowanie na bieżąco rodziców o postępach dziecka. Nauczycielki posiadają wypracowane narzędzia, za pomocą których 
monitorują osiągnięcia dzieci prowadząc obserwacje i diagnozę przedszkolną. Z jej wynikami systematycznie zapoznają 

rodziców. 
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• Prowadzą pracę w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci wymagających wsparcia, a także 
zachęcają rodziców do kontaktów ze specjalistami. 

• Prowadzenie szeroko rozumianej współpracy z mediami: prasa, radio, telewizja. 

• Kontynuacja działań w zakresie organizacji imprez środowiskowych – festyny, pikniki, imprezy okolicznościowe w ogrodzie 
przedszkolnym oraz szereg konkursów dla całych rodzin, organizacja przeglądu artystycznego pod hasłem „Mamy talent”. 

• Stała współpraca z władzami lokalnymi, szkołami, przedszkolami, ośrodkami kultury, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, 
służbami miejskimi: Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską.  

• Współdziałanie z instytucjami kulturalnymi: filharmonia, kino, teatr, galeria, biblioteka – kreowanie atmosfery sprzyjającej 

rozwojowi zainteresowań dziecka. 

3. Motywowanie i wspieranie kadry w doskonaleniu zawodowym, zdobywanie dodatkowych kwalifikacji oraz kolejnych stopni 
awansu zawodowego. 

• Mobilizowanie nauczycieli do ciągłego doskonalenia: uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji do prowadzenia zajęć w przedszkolu 
(j. angielski, terapia pedagogiczna, zajęcia umuzykalniające). Pomoc i zachęcanie ich do podejmowania doskonalenia w formie 

tradycyjnej oraz w formie e-learning. 

• Wykorzystanie zdobytych wiadomości i umiejętności podczas prowadzenia zajęć dla dzieci.  

• Organizowania szkoleń dla innych nauczycieli w ramach WDN. 

• Motywowanie do zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego. 

• Opracowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych i eksperymentów mających na celu uatrakcyjnienie sposobów wzbogacania 
wiedzy, umiejętności i postaw dzieci w różnych obszarach.  

• Ukierunkowanie działań wychowawczo – dydaktycznych na kształtowanie kompetencji kluczowych, z nastawieniem na 
indywidualizację procesu edukacyjnego. 

• Diagnozowanie potrzeb i umiejętności dzieci w oparciu o najnowsze metody i formy – pełne wykorzystanie diagnozy w 
planowaniu pracy i tworzeniu warunków do indywidualnego rozwoju dziecka. 
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• Prowadzenie przez nauczycieli aktywnej działalności w środowisku na rzecz wychowania przedszkolnego, dzielenie się swoją 
wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami. 

• Doskonalenie pracowników administracji i obsługi w zakresie zapewnienia opieki i bezpieczeństwa dzieciom. Aktywny ich udział 
w codziennych działaniach – zwrócenieuwagi na konieczność kształtowania u dzieci samodzielności i samoobsługi. 

• Prowadzenie ewaluacji działań zespołowych i indywidualnych, wyciąganie wniosków do dalszej, efektywniejszej pracy. 

• Znajomość i przestrzeganie przez pracowników przedszkola przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz innych 
regulujących pracę przedszkola. 

4. Systematyczne doposażanie i modernizacja bazy przedszkola. 

• Zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków do rozwoju, zabawy i wypoczynku ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia  
i bezpieczeństwa. Dbałość o budynek przedszkola i wyposażenie - kontynuacja wymiany mebli w salach, bezpiecznych  

i dostosowanych do potrzeb dzieci, zakup pomocy i zabawek do zajęć i zabaw. 

• Tworzenie w salach atrakcyjnej przestrzeni edukacyjnej do rozwijania aktywności zabawowej dziecka – organizacja atrakcyjnych 
kącików do zabaw tematycznych dzieci. 

• Dalsza modernizacja ogrodu przedszkolnego, jako miejsca wypoczynku, relaksu i zabaw z dziećmi w bezpośrednim kontakcie  
z przyrodą – wymiana wyposażenia ogrodu oraz zakup sprzętów do zabaw ruchowych. 

• Rewitalizacja terenów zielonych w ogrodzie – rekultywacja trawnika, nasadzenie żywopłotu wzdłuż ogrodzenia przedszkolnego, 

oraz nowych, ozdobnych odmian roślin. 

• Wymiana okien w pomieszczeniach kuchennych, intendenta, pokoju nauczycielskim i gabinecie logopedy. 

• Dostosowanie pomieszczenia na potrzeby archiwum – malowanie i zakup odpowiedniego wyposażenia. 

• Odpowiednie zabezpieczanie majątku, prowadzenie przeglądów doraźnych i okresowych.  

• Budowanie koalicji współpracy pracowników przedszkola oraz rodziców w celu dbałości o modernizację bazy, wykorzystanie 

kwalifikacji i umiejętności pracowników i rodziców. 
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5. Organizacja i zarządzanie przedszkolem dostosowane do potrzeb polityki oświatowej państwa i miasta. 

• Dobra organizacja przedszkola zapewniająca bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom w przedszkolu, jak również stabilizacji 
zawodowej zatrudnionym osobom. 

• W dalszym ciągu, zgodnie z przepisami prawa, organizowanie i prowadzenie nadzoru pedagogicznego. Prowadzenie ewaluacji i 
monitorowania pracy przedszkola, wspomaganie nauczycieli i wspieranie ich rozwoju zawodowego. Prowadzenie kontroli 

zgodności z prawem wszystkich działań prowadzonych przez przedszkole oraz ich dokumentowanie.  

• Zbieranie i analizowanie wyników, wykorzystywanie wniosków w celu modyfikacji działań przedszkola, wdrażanie nowych 
pomysłów i wprowadzanie zmian. 

• Systematyczne monitorowanie potrzeb rodziców i dzieci w zakresie organizacji pracy przedszkola i wprowadzanie ewentualnych 
zmian z uwzględnieniem możliwości placówki. 

• Dalsze stwarzanie warunków do samorealizacji. Właściwe i przemyślane delegowanie zadań priorytetowych nauczycielom i 

pracownikom, z odpowiedzialnością za ich wykonanie. Położenie nacisku na pracę zespołową, która wpływa bardzo korzystnie 
na integrację całego zespołu. 

• Znajomość i stosowanie przepisów prawa, systematyczne analizowanie nowych dokumentów, przekazywanie ich nauczycielom i 

pracownikom, na bieżąco wprowadzanie zmian w przepisach wewnętrznych. 

• Planowanie, organizowanie i systematyczne monitorowanie oraz diagnozowanie pracy przedszkola, w celu zapewnienia wysokiej 
jakości. Systematyczna współpraca i współdecydowanie wszystkich podmiotów przedszkola. 

• Właściwe planowanie budżetu – trafne określenie potrzeb przedszkola odpowiednio do planu finansowego. Prowadzenie 
przemyślanych zakupów i oszczędne gospodarowanie przydzielonymi finansami. 

• Pełne wykorzystanie technik komputerowych w pracy przedszkola w zakresie: porozumiewania się z rodzicami i przekazywanie 
im informacji organizacyjnych drogą elektroniczną, wykorzystywanie prezentacji multimedialnych podczas zebrań z rodzicami i 

zajęć z dziećmi, prowadzenie dokumentacji przedszkolnej w formie elektronicznej. Organizacja przedszkola jako centrum 
edukacyjno-kulturalnego dla dzieci, rodziców i nauczycieli, poprzez formy propagujące dorobek zawodowy nauczycieli oraz 
kulturowy naszego miasta. 
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• Podejmowanie działań w celu pozyskiwania środków na modernizację i doposażenie terenu przedszkola – dalsza współpraca z 
Radą i Zarządem Dzielnicy VI, z Fundacją Studencką Młodzi – Młodym (1% dla przedszkola), pozyskiwanie środków w ramach 
budżetu obywatelskiego i środków unijnych. 

• Kontynuowanie działań promocyjnych przedszkola, poprzez artykuły w gazecie dzielnicowej i stronie internetowej. Zapraszanie 
przedstawicieli gazety lokalnej na uroczystości i imprezy przedszkolne. 

• Przestrzeganie ustawy o związkach zawodowych – pozyskiwanie opinii na temat wewnętrznych regulaminów dotyczących spraw 
pracowników przedszkola. Prowadzenie konsultacji ze związkami zawodowymi w wątpliwych sprawach, dotyczących 

całokształtu ochrony praw pracowniczych. 

EWALUACJA 

• Bieżąca obserwacja i monitoring zakresu realizacji koncepcji pracy przedszkola prowadzona przez dyrektora i nauczycieli. 

• Sprawozdanie z realizacji po zakończeniu każdego roku szkolnego – analiza, które zadania zostały zrealizowane i jakie są ich 

efekty, ocena efektywności pracy nauczycieli i wszystkich pracowników przedszkola. Zebranie potrzebnych informacji do 
dalszego planowania pracy przedszkola, modyfikacja koncepcji pracy przedszkola. 

• Określenie efektów po zakończeniu realizacji koncepcji pracy przedszkola – ocena efektywności działań wszystkich podmiotów 

przedszkola. 

 

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA 

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci: 

• przeprowadzenie obserwacji dzieci, 

• szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju, 
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• informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po obserwacji wstępnej i końcowej 

• półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy, 

• bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji. 
 
Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli: 

Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badania 
osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie: 

• rozmów z nauczycielami, rodzicami, 
• hospitacji, 

• obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw, 
• arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela, 

• innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela. 
 

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych. 

 

ZASADY WSPÓŁPRACY ORGANIZOWANEJ W PRZEDSZKOLU 

1. Współpraca nauczycieli i pracowników przedszkola: 

• Wspólne działania w zespołach powołanych przez dyrektora. 

• Wspólne wypracowanie materiałów podczas zebrań rady pedagogicznej. 

• Współpraca wszystkich nauczycieli w oddziale. 
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• Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie podnoszenia efektywności pracy przedszkola. 
 

2. Współpraca przedszkola z rodziną dziecka: 

• Dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego 
• Wszechstronny rozwój dziecka 
• Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami 
• Zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami pracy. 
• Stwarzanie rodzicom możliwości obserwowania zachowań i osiągnięć dziecka podczas procesu edukacyjnego. 
• Przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu 
• Przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka 
• Przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz 

doborze metod udzielania dziecku pomocy. 
• Szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 
• Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych, 
• Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola, 
• Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola, 
• Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez szkolenia, 
• Ukazanie przedszkola, jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców, 
• Promowanie placówki w środowisku lokalnym. 
• Przekazywanie rodzicom informacji o przedszkolu poprzez gazetkę, foldery informacyjne, plakaty, stronę internetową. 
• Systematyczny kontakt ze wszystkimi rodzicami poprzez pocztę e-mailową. 
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FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI 

• Zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców, 

• Zebrania grupowe - w poszczególnych grupach wiekowych z wychowawcami, 

• Zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci, 

• Konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela, rodzica lub dyrektora 

• Prowadzenie kącika dla rodziców (eksponowanie prac), 

• Organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców, 

• Organizacja warsztatów dla rodziców, 

• Organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów, 

• Włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych, 

• Angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup. 

3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym: 

• Organizowanie imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej. 

• Współpraca z placówkami oświatowymi, władzami samorządowymi i instytucjami działającymi na rzecz małego dziecka 
(poradnia psychologiczno – pedagogiczna, 

• Uniwersytet Pedagogiczny, pobliskie żłobki, przedszkola i szkoły podstawowe, biblioteka publiczna, policja, straż miejska, 
STRIM). Pozyskiwanie funduszy i sponsorów. 

• Włączanie się w organizowanie na terenie osiedla, dzielnicy, miasta oraz kraju przedsięwzięć kulturalnych – udział w konkursach, 

przeglądach, imprezach. 

• Włączanie się w akcje charytatywne na rzecz organizacji, instytucji i osób indywidualnych potrzebujących wsparcia. 

• Włączanie się przedszkola w programy orgaznizowane przez instytucje. 

• Promowanie przedszkola oraz osiągnięć wychowanków w prasie lokalnej. 
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• Podtrzymywanie tradycji narodowych i regionalnych. 

• Poszerzenie kontaktów, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci i placówki. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

• Plan pracy przedszkola jest otwarty i może ulegać modyfikacji. 

• Plan pracy przedszkola jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie. 

• Plan pracy zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna. 

• Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców. 


