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6. Plan współpracy ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym 



 

 

Struktura organizacyjna przedszkola 
 

1. Rok szkolny 2010/2011 trwa od 31.09.2010 do 31.0 8.2011 

2. Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne i opieku ńcze rozpoczynaj ą się od 01.09.2010 i trwaj ą do 24.06.2011 

3. Obowi ązkowe zaj ęcia wychowawczo-dydaktyczne i opieku ńcze realizowane b ędą w 5-dniach tygodnia 

4. Ferie zimowe trwaj ą od 31 stycznia 2010 do 13 lutego 2011 

5. Zimowa przerwa świąteczna od 23 – 31 grudnia 2010 

6. Wiosenna przerwa świąteczna od 21 – 26 kwietnia 2011 

7. Ferie letnie od 25 czerwca – 31 sierpnia 2011 

8. Projekt organizacyjny przedszkola uwzgl ędnia funkcjonowanie trzech oddziałów: 

• Oddział I – 8,5 godz. – 6:45 – 15:15 

• Oddział II – 5,5 godz. – 8:00 – 13:30 

• Oddział III  – 5 godz. – 13:30 – 18:30  (3 razy w t ygodniu) 

                       – 5,5 godz. – 13:30 – 19:00 (2 razy w tygodniu) 

 

9. Kadra pedagogiczna liczy 5 nauczycieli (w tym ka techeta) 

10. Obsada administracyjno-obsługowa liczy 4 osoby 

 



    

 

 
 

 
 

Zadania na rok szkolny 2010/2011 
 
 
 

 
1. Promowanie zdrowego stylu Ŝycia dzieci poprzez wzbudzanie zamiłowania do spraw ności ruchowej oraz 

poszerzenie wiadomo ści na temat zagro Ŝeń środowiska naturalnego i zdrowej Ŝywno ści 

2. Sprawno ść fizyczna jako wa Ŝny wyznacznik prawidłowego rozwoju psychoruchowego 

3. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym podstaw ą sukcesu przedszkola 

 
 
 
 



 
 
 

 

 

 
Lp. Sposoby realizacji Forma 

realizacji 
Osoba odp. Współodpowiedzialni  termin Uwagi o 

realizacji 
 

1. 
 
Zorganizowanie olimpiady sportowej 
 w ogrodzie przedszkolnym promującym 
zdrowe odŜywianie oraz zabawy ruchowe 

• Rozwijanie więzi z rodziną. 
• Wyrabianie właściwego 

przeŜywania radości. 
 

 
zabawa dzieci z 

rodzicami i 
nauczycielami 

 

 
nauczyciele 

 
- Rodzice 
- dyrektor 

 
 

 
IX/X 
2010 

 

 
2. 

 
Zorganizowanie wycieczki do 
gospodarstwa rolnego i mleczarni 

• Poznanie zasad i produkcji zdrowej 
Ŝywności 

 

 
wycieczka 

 
nauczyciele 

 
- dyrektor 

 
 
 

 
IV 

2011 

 

3.  
Zorganizowanie spotkania z rodzicami z 
udziałem: 
- dietetyka – pogadanka na temat:  
,, OdŜywiam się zdrowo”  
- pracownika PIP- pogadanka na temat: 
,, Jak bezpiecznie pomagać rodzicom” 
 

 
 

pogadanka 
prezentacja 

 
nauczyciele 

 
 

- dietetyk 
- pracownik PIP 

-dyrektor 

 
 

XI 2010 
III 2011 

 



 
4. 

Zorganizowanie między przedszkolnego 
konkursu plastycznego pt. ”Moja rodzinka 
Ŝyje bezpiecznie i zdrowo”. 

• Utrwalanie wartości dotyczących 
bezpieczeństwa i  zdrowia. 

 
Konkurs między 

przedszkolny 
- wernisaŜ 
plakatów 

 

 
nauczyciele 

 
- pracownik PIP 

- dyrektor 

 
III/IV 
2011 

 

 
5. 

 
Rozwijanie poŜądanych postaw 
społeczno-moralnych poprzez kontakt z 
otoczeniem społecznym i przyrodniczym 
 

 
Wycieczki 

 

 
nauczyciele 

 
Rada Rodziców 

 

 
 IX 2010/ 
    VI 2011 

 

 
6. 

 
Zapoznanie z zagadnieniami 
segregowania i przetwarzania odpadów-
wycieczka do oczyszczalni w RozdraŜewie 
Udział w akcji ,, Puszkobranie” i akcji 
,,Zbieramy zuŜyte baterie 

• Kształtowanie potrzeby dbania  
       o środowisko. 

 

 
Wycieczka 

 
konkurs 

 
nauczyciele 

 
 

- pracownik 
oczyszczalni 

- rodzice 

 
IV 2011 

 
V 2011 
XI 2010 

 

 
7. 

 
Wprowadzenie w przedszkolu pojemników 
segregujących odpady- 

• Stosowanie wiedzy ekologicznej  
     w Ŝyciu. 

 

 
Zajęcia w 
grupach 

 
nauczyciele 

 
- dyrektor 

 
 

 
I 2011 

 

 
8. 

 
Zagospodarowanie ogrodu 
przedszkolnego – zakup urządzeń 
zabawowych  

• WdraŜanie do zabawy na świeŜym 
powietrzu 

 
Praca 

uŜyteczna 

 
 

 
Rada Rodziców 

- Dyrektor 

 
VI/VII 
2011 

 



 
9. 

 
Wzbogacenie biblioteki przedszkolnej oraz 
grupowych kącików ksiąŜki nowe pozycje 
literatury dziecięcej (broszury o zdrowiu) 
 

 
Pozyskanie  

broszur 

 
Koordynatorzy 

     Państwowa  
Inspekcja 
Sanitarna  

w Krotoszynie 

  

 
10. 

 
Spotkania z rodzicami /wspólny śpiew, 
recytacje, konkursy, itp./ 
 

 
Spotkania 

okolicznościowe 

 
nauczyciele 

 

 
rodzice 

 
W okresie 

roku 

 

11.  
Udział dzieci w przedstawieniach 
teatralnych 
 

 
teatrzyki 

 
 nauczyciele 

 
Dyrektor 

 

W okresie 
roku 

 

12.  
Zorganizowanie wystawy prac dzieci: 
,, W królestwie warzyw i owoców 
 

 
wystawa 

 
 nauczyciele 

 
 

 
XI 2010 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Harmonogram spotka ń i uroczysto ści w Publicznym Przedszkolu w Rozdra Ŝewie  

na rok szkolny 2010/2011 

 
 

Rodzaj imprezy/uroczysto ści 
 

 
Odpowiedzialny 

 
Data 

Sprzątanie świata Wychowawcy IX 2010 
Olimpiada sportowa Wychowawcy IX/X 2010 
Święto Niepodległo ści p. Anna Kukfisz 11.XI.2010 

Dzień Pluszowego Misia Wychowawcy 25.XI 2010 
Mikołajki Dyrektor, Rada Rodziców XII 2010 

Spotkania gwiazdkowe Wychowawcy ,Dyrektor, Rada Rod ziców XII 2010 
Dzień Babci i Dziadka Wychowawcy, Dyrektor, Rada Rodzicó w I 2011 

Bal przebiera ńców wychowawcy I/II 2011 
        Walentynkowy bal karnawałowy Rada Rodziców, rodzice II 2011 

Zając wielkanocny Dyrektor, Rada Rodziców IV 2011 
Dzień Matki Wychowawcy, Dyrektor, Rada Rodziców V 2011 

Dzień Dziecka Wychowawcy, Dyrektor, Rada Rodziców VI 201 1 
Zakończenie roku szkolnego Wychowawcy grupy II i III  VI  2011 
Festyn na Rzecz Przedszkola Wychowawcy, Dyrektor, R ada Rodziców VI 2011 

 

 



Harmonogram posiedze ń rady pedagogicznej 
w Publicznym Przedszkolu w Rozdra Ŝewie na rok szkolny 2010/2011 

 
I. Obligatoryjne posiedzenia Rady Pedagogicznej 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.  Posiedzenia Rady Pedagogicznej wynikające z potrzeb placówki 
III. Szkoleniowe Rady Pedagogiczne: 
   1. Zapoznanie z nowymi przepisami oświatowymi (na bieŜąco) 
   2. Analiza gotowości do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna)- omówienie  
      wyników; opracowanie indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju   
       dziecka 
   3. ,,Jak tworzyć programy indywidualnego wspomagania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym” 
   4. ,,Ewaluacja wewnętrzna w przedszkolu” 

Lp. Data Tematyka Uwagi 
1. 
 
 

2. 
 
 
 

 
3. 
 
 
 
 

VIII / 
2010 

 
II / 2011 

 
 
 

 
VI/VII 
2011 

 
 
 

Organizacja pracy wychowawczo – dydaktycznej 
i opiekuńczej w  roku szkolnym 2010/2011 

 
Podsumowanie działalności wychowawczo – 

dydaktycznej i opiekuńczej placówki za I – semestr 
roku szkolnego 2010/2011 – przedstawienie przez 

dyrektora sprawozdania ze sprawowanego nadzoru 
 

Podsumowanie działalności wychowawczo – 
dydaktycznej i opiekuńczej placówki w roku 

szkolnego 2010/2011 
Przedstawienie przez dyrektora  

wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru 
pedagogicznego 

 



PLAN PRACY RADY RODZICÓW PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ROZDRAśEWIE 

NA ROK SZKOLNY 2010/2011 

 

 
Zadania i sposób ich realizacji 

 

Osoba odpowiedzialna Osoba współodpowiedzialna Termin realizacji  
Uwagi 

I. Organizacja pracy rady rodziców. 

1. Organizacja zebrania ogólnego rodziców. dyrektor  – wrzesień 2010  

2. Przeprowadzenie wyborów do rad oddziałowych i wybór 
przedstawicieli do rady rodziców. 

dyrektor  wychowawczynie grupy wrzesień 2010 podczas pierwszego 
zebrania 

3. Organizacja pierwszego zebrania rady rodziców. dyrektor  przewodniczący rady rodziców wrzesień 2010  

II. Przedstawienie i zatwierdzenie Regulaminu rady rodziców. 

1. Przygotowanie i przedstawienie propozycji Regulaminu działania 
rady rodziców. 

przewodniczący rady rodziców sekretarz rady rodziców wrzesień 2010  

2. Zatwierdzenie Regulaminu działania rady rodziców. przewodniczący rady rodziców – wrzesień 2010  

III. Przedstawienie i zatwierdzenie Planu pracy rad y rodziców na dany rok szkolny. 

1. Zebranie od rady rodziców-  propozycje zadań, opracowanie i 
przedstawienie propozycji Planu pracy radzie rodziców. 

przewodniczący rady rodziców sekretarz rady rodziców wrzesień 2010  

2. Zatwierdzenie Planu pracy rady rodziców. przewodniczący rady rodziców – wrzesień 2010  

IV. Przedstawienie i zatwierdzenie planu finansoweg o rady rodziców na dany rok szkolny. 

1. Przygotowanie i przedstawienie propozycji Planu finansowego rady 
rodziców. 

przewodniczący rady rodziców skarbnik rady rodziców wrzesień 2010  

2. Zatwierdzenie Planu finansowego rady rodziców. Przewodniczący rady rodziców – wrzesień 2010  

V. Współpraca rady rodziców z dyrektorem. 

1. WyraŜanie pisemnych opinii o pracy nauczycieli przed sporządzeniem 
przez dyrektora przedszkola oceny dorobku zawodowego. 

przewodniczący rady rodziców dyrektor  cały rok w przypadku 
otrzymania wniosku 

2. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora 
przedszkola. 

przewodniczący rady rodziców dyrektor  październik 2010  

VI. Współpraca rady rodziców z rad ą pedagogiczn ą. 

1. Uchwalenie programu wychowawczego przedszkola. przewodniczący rady rodziców przewodniczący rady 
pedagogicznej 

wrzesień 2010  



2. Uchwalenie programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb 
rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska. 

przewodniczący rady rodziców przewodniczący rady 
pedagogicznej 

wrzesień 2010  

3. Udział w zebraniach rady Pedagogicznej. przewodniczący rady rodziców przewodniczący rady 
pedagogicznej 

wg potrzeb  

VII. Udział rady rodziców w funkcjonowaniu przedszk ola.  

1. Pomoc w wykonywaniu drobnych prac remontowych. przewodniczący rady rodziców dyrektor  cały rok  

2. Pomoc w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie trwania uroczystości 
i wycieczek. 

przewodniczący rady rodziców wychowawczynie grup cały rok  

3. Pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na ulepszenie bazy 
przedszkola. 

przewodniczący rady rodziców dyrektor cały rok  

VIII. Udział rady rodziców w organizowaniu imprez p rzedszkolnych. 

1. Mała olimpiada sportowa wrzesień 2010  

2. Dzień Edukacji Narodowej październik 2010  

3. Mikołajki grudzień 2010  

4. Spotkania gwiazdkowe grudzień 2010  

5. Dzień babci i Dziadka styczeń 2011  

6. Walentynkowy bal karnawałowy (dla rodziców) luty 2011  

7. Zając wielkanocny kwiecień 2011  

8. Dzień Matki maj 2011  

9. Dzień Dziecka czerwiec 2011  

10. Zakończenie roku szkolnego - poŜegnanie sześciolatków  czerwiec 2011  

11. Festyn na rzecz przedszkola 

  

czerwiec 2011  

IX. Pozyskiwanie środków finansowych. 

1. Organizacja dochodowych imprez ( zabawa karnawałowa,festyn, 
itp.) 

przewodniczący rady rodziców Rada rodziców cały rok  

2. BieŜące monitorowanie wpłat dobrowolnych składek rodziców.  przewodniczący rady rodziców skarbnik rady rodziców cały rok  

 

 

 

 

 



PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM I LOKALNYM  

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ROZDRA śEWIE 

w roku szkolnym 2010/2011 

 

Zadania Formy realizacji Uwagi 

I  Rozbudzanie zainteresowania 
działalnością przedszkola, 
nauczyciela 

1. Zebrania grupowe z rodzicami: 
3. dotyczące organizacji pracy przedszkola, zamierzeń wychowawczo-dydaktycznych na rok szkolny2010/,; 

zapoznanie rodziców z charakterystyką rozwojową dziecka dotyczące diagnozy postępów dzieci (listopad, 
luty, maj). 

 
2. Zebrania z rodzicami wg zaistniałych potrzeb, np. na temat wprowadzenia i realizacji  
 
3. Prezentacja na łamach „gazetki grupowej” planów i efektów pracy wychowawczo-dydaktycznej. 
 
4. Prowadzenie „kącika dla rodziców”, w którym zamieszczane są bieŜące informacje dotyczące organizacji pracy 
przedszkola 
 
5. Organizowanie spotkań o charakterze rodzinnym, np. z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki. 
 
6. Zapraszanie rodziców na  zajęcia  związane z podtrzymywaniem róŜnych tradycji, np. spotkania 
boŜonarodzeniowe. 
 
7. Zapraszanie rodziców na „zajęcia otwarte”. 
 
8. Systematyczne prowadzenie wystaw grupowej działalności twórczości dziecięcej. 

 

II Wspomaganie działalności 
wychowawczej rodziców;  
integrowanie oddziaływań 

1. Organizacja „kontaktów indywidualnych” z rodzicami, z uwzględnieniem „dyŜurów nauczycieli”, w celu 
przekazywania rzetelnej informacji na temat rozwoju dziecka, jego osiągnięć i trudności w nabywaniu poŜądanych 
umiejętności. Określanie kierunków współpracy w zakresie wspomagania dziecka, rodziców. 
 
2. Organizowanie doradztwa pedagogicznego, psychologicznego (wg potrzeb). 
 
3. Udostępnianie literatury pedagogicznej, psychologicznej, znajdującej się w przedszkolnej bibliotece. 

 



III Anga Ŝowanie rodziców do 
działań na rzecz przedszkola 

3. AngaŜowanie rodziców do pomocy przy organizacji uroczystości: 
- grupowych,  
- przedszkolnych, 
 
AngaŜowanie rodziców do współorganizacji przedsięwzięć przedszkolnych, tj. kiermasze świąteczne, festyny, 
akcje charytatywne,  
 
AngaŜowanie rodziców do pomocy przy organizacji wyjazdów, wycieczek,  
 
4. Sponsoring na rzecz  przedszkola. 
 

 

IV Rozwijanie współpracy ze 
środowiskiem lokalnym 

368377858.  

Organizacja akcji charytatywnych na rzecz podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w RozdraŜewie  
 
Udział w przedsięwzięciach organizowanych przez inne placówki np. Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej  
 
3. Udział w przedsięwzięciach organizowanych przez róŜne organizacje i instytucje działające na terenie gminy np. 
Dni Gminy RozdraŜew 
 
Włączanie się w uroczystości i imprezy o charakterze gminnym, organizowane przez Urząd Gminy (np. Sprzątanie 
Świata). 
 
Nawiązanie współpracy ze szkołą podstawowa 

 

 

KaŜda forma współpracy ze środowiskiem lokalnym słuŜy promowaniu wychowania przedszkolnego, ukazywaniu walorów edukacji realizowanej przez przedszkole. Jest 

powodem zapraszania lokalnych mediów (prasy), aby moŜliwa była szersza prezentacja wizerunku i działalności placówki na zewnątrz. 

 
 

                     

 


