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Wstęp 

      

    Współpraca nauczycieli z rodzicami stanowi jeden z istotnych czynników prawidłowego 

funkcjonowania przedszkola i rodziny. Warunkuje harmonijny i wszechstronny rozwój dzieci, 

wpływa zarówno na ich postępy w edukacji jak i w zachowaniu. Daje szansę ciągłego 

doskonalenia się nauczycieli ( zyskujemy informację o dziecku – jak z nim postępować, jak 

nauczać, itp.) i rodziców ( jako osób odpowiedzialnych za prawidłowy rozwój najmłodszych). 

 

    Właściwie zorganizowana współpraca z rodzicami to jeden z istotnych  czynników osiągania 

przez przedszkole dobrych wyników wychowania. Sposób organizowania tej współpracy, jej 

charakter, udział rodziców w życiu przedszkola zależy w dużej mierze od środowiska, w 

którym mieści się przedszkole.  

 

    Szklarska Poręba jest zaliczana do małych miast, dlatego też nasza społeczność jest raczej 

spójna - daje to nam możliwość podejmowania efektywnych działań, które zrzeszają naszą 

wspólnotę i pozwalają nam na stałe poszerzanie funkcji naszego Przedszkola. Należymy do 

programu ogólnopolskiego „Szkoła Odkrywców Talentów” oraz dzięki współpracy z mamami, 

które prowadzą zajęcia taneczne w najstarszej grupie przedszkolnej zostaliśmy 

zakwalifikowani do programu „Szkoła w Ruchu”. 

   Wychodzimy naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rodziców. Organizujemy imprezy, 

które pozwalają nam wspólnie spędzić czas. Przedszkole opiera swoją działalność nie tylko 

na spełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej względem dzieci, lecz 

kładzie szczególny nacisk na utrzymywanie kontaktów i więzi z rodzicami dzieci.  

 

 

 

 

 

 

 



Przedszkole Samorządowe nr 2 

Szklarska Poręba 2015 

 

4 

 

I. Współpraca w naszym przedszkolu: 

 

      Przedszkole Samorządowe nr 2 w Szklarskiej Porębie możemy śmiało zaliczyć do grona 

przedszkoli z wieloletnią tradycją, gdyż placówka istnieje od 1948 roku. Obecnie mamy pod 

sobą około 100 wychowanków i jesteśmy jedynym przedszkolem na terenie miasta. Naszą 

misją jest nie tylko opieka i nauka dzieci, lecz także stwarzanie każdemu dziecku warunków do 

rozwijania własnej osobowości.  

            Tworzymy atmosferę akceptacji, szacunku, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa. 

Staramy się wspomagać wszechstronny rozwój dziecka, jednak aby to staranie było spójne i 

rzeczowe jesteśmy w stałym kontakcie z rodzicami. Tylko konsekwentnie wpajane wartości  

( nie tylko przez przedszkole, ale i najbliższe otoczenie-czyli rodzinę) budują trwały kręgosłup 

moralny młodego człowieka, który będzie w przyszłości powielał nasze nauki – to jest główny 

cel, który towarzyszy nam każdego dnia. 

Nasze Przedszkole stara się pełnić funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze 

rodziców: 

 pomagamy w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej 

interwencji specjalistycznej; 

 informujemy na bieżąco o postępach lub ewentualnych problemach dziecka; uzupełniamy 

wiedzę rodziców o wychowaniu i rozwoju dzieci; 

 uzgadniamy wspólnie z rodzicami kierunki i zakres realizowanych przez nas zadań; 

 

Wspólnie spędzony czas zbliża rodziców i wychowawców oraz integruje samych rodziców 

między sobą. Imprezy takie niejednokrotnie wymagają zaangażowania rodziców i uczniów jako 

współorganizatorów zabawy, a nie jedynie uczestników – forma taka zacieśnia relacje między 

samymi rodzicami i prowadzi do rozwoju prawidłowych postaw partnerskich między 

rodzicami-uczniami i pracownikami przedszkola. 
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II. Zasady współpracy i wartości jakimi się kierujemy: 

 

    Wychodzimy z założenie, że jeżeli współpraca, którą na przestrzeni ostatnich lat stale 

wypracowujemy ma być owocna, to konieczna jest dobra wola obu stron i dlatego też dojście 

do dobrego systemu komunikacji na szczeblu rodzic-uczeń-przedszkole jest jednym z 

trudniejszych zadań przedszkola, które staramy się realizować według założeń SPAW.  

Podstawowe zasady współpracy ustalone w naszym przedszkolu: 

 W realizację wszystkich działań zaplanowanych w programie muszą być zaangażowani  

rodzice, uczniowie i nauczyciele. 

 Zespołem nadzorującym wszelkie działania zaplanowane w programie jest Zespół 

planujący – 4 RUN -  jego zadaniem jest zbieranie informacji i zarządzanie zadaniami. 

 Spotkania Zespołu planującego 4 RUN i Zespołów RUN odbywać się będą nie rzadziej 

niż raz na kwartał i/lub częściej wg potrzeb począwszy od 01.10.2014. 

 Komunikacja   Zespołu  planującego  ( 4 RUN )  z  pozostałymi   uczestnikami   życia 

przedszkolnego  (  rodzicami,  uczniami  i  nauczycielami  )  odbywać  się  będzie  w 

następujący sposób:  

- spotkania bezpośrednie – zebrania Rady Pracowników, Rady Rodziców i zebrania  

   Nauczycielami z Dziećmi,  

- wspólne debaty; 

- strona internetowa przedszkola oraz tablica informacyjna  

 

Nasze działania w powyższym zakresie są wyznaczane kilkoma zasadami:  

 

 Dobra wola ( jesteśmy zawsze do dyspozycji rodziców i podopiecznych; organizowane 

spotkania z rodzicami i imprezy są cykliczne, jednak nie są obligatoryjne – nie chcemy 

„zmuszać” nikogo do udziału – ma to być przyjemność i aktywność obu stron) 

 Prawdomówność ( podstawa zaufania; jesteśmy szczerzy wobec Rodziców i nie 

koloryzujemy rzeczywistości; jeżeli występują jakieś problemy staramy się je rozwiązać, a 

nie retuszować) 

 Dyskrecja ( Nauczyciele, uczniowie i Rodzice na przestrzeni kilku wspólnie spędzonych lat 

stają się jedną Wspólnotą – staramy się szanować wszystkich uczestników i zachować 

dyskrecję w kontaktach z Rodzicami, zwłaszcza tych dotyczących danych dziecka czy 
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uwarunkowań rozwojowych – zaufanie ze strony Rodziców sprawia, że są bardziej otwarci 

i wylewni co ma przełożenie na aktywność społeczną) 

 Partnerstwo ( podczas spotkań staramy się zachować relacje partnerskie wobec wszystkich 

uczestników na zasadzie równości, a nie delegowania zadań czy poleceń ze strony kadry i 

odtwarzanie ich ze strony Rodziców czy Uczniów. Każdy przedstawia propozycje i pomysły, 

które są omawiane i wdrażane w życie ) 

 Aktywna i systematyczna współpraca ( spotkania odbywają się cyklicznie, tj. raz na kwartał 

lub częściej jeżeli zachodzi taka potrzeba - przy organizacji „Nocy w Przedszkolu” 

spotkania rodziców odbywają się średnio raz na miesiąc w celu doprecyzowania programu 

imprezy. Spotkania cykliczne obejmują : Rady Rodziców, Rada Rodziców z pozostałymi 

Rodzicami, rada Rodziców z Dyrektorem ( i/lub Radą Pedagogiczną), spotkania Rady 

Pedagogicznej z Dyrektorem, rady Pedagogicznej z pozostałymi Pracownikami oraz 

„spotkania” Nauczycieli z Dziećmi ( na których dzieci chętnie wymyślają co mogłyby i 

chciałyby zrobić w przedszkolu ze swoimi rówieśnikami i rodzinami – dzięki takiemu 

zaangażowaniu czują się ważne i chętniej uczestniczą w imprezie przyprowadzając 

Rodzica) 

 Jedność działań (realizowanie zgodnych ze sobą celów wychowania. Dzięki aktywnym 

spotkaniom i rozmowom jesteśmy w stanie zadbać nad tym, aby działania rodziców i 

nauczycieli były kompatybilne w swojej formie– prosty przykład: jeżeli w przedszkolu 

mówimy „dziękuję” po posiłku, to w domu także  ) 

 Pozytywna motywacja (chodzi tu o dobrowolny i chętny udział we współdziałaniu. Rodzice 

dzieci ze starszych grup, którzy są już z nami kilka lat i  są już „nauczeni” współpracy, 

podczas wspólnych spotkań czy imprez przekazują pozytywne wartości i wzorce zachowania 

młodemu „pokoleniu” rodziców, którzy widząc ich zaangażowanie i rezultaty tego 

zaangażowania chętniej podejmują własne działania). 
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III. Plan zespołu koordynującego 

 

 
Zespół koordynujący SPAW składa się z dwóch przedstawicieli przedszkola: dyrektora 

placówki i jednego z nauczycieli  oraz dwóch przedstawicieli rodziców: są to osoby wybrane 

przez samych rodziców, na spotkaniu Rady Rodziców. 

 

Zespół koordynujący obecny osób posiada następujący skład: 

Maria Misztal – dyrektor placówki 

Tamara Ulanowska – nauczyciel 

Edyta Gleń – rodzic 

Marta Olas – rodzic 

 

Wymienione osoby występują w programie jako koordynatorzy 4 RUN. 

 

 

Dokument został zaopiniowany i zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 

12.01.2015r. 
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IV. Skład i sposób konsultacji: 

 

W momencie wyboru sposobu komunikacji ze wszystkimi uczestnikami życia przedszkolnego 

( RUN ), obraliśmy drogę, którą można by nazwać „od ogółu do szczegółu”, która polega na 

tym, iż najpierw omawiane są pomysły i opinie w mniejszych grupach ( np. zebrania 

nauczycieli i rodziców w poszczególnych grupach ), a następnie zebrane w ten sposób pomysły 

i sugestie przekazywane są na spotkaniach Rady Rodziców by już w okrojonej formie doszły 

do dyrekcji w celu finalnego doprecyzowania, zatwierdzenia i organizacji. Konsultacje w 

naszym przedszkolu są przede wszystkim procesem cyklicznym, które jest wcześniej 

zaplanowane ( po to, aby uczestników było jak najwięcej - liczy się dla nas opinia każdego 

członka, a nie tylko poszczególnych jednostek).  

W naszym przedszkolu można wyróżnić następujące sposoby konsultacji: 

 

 Konsultacja indywidualna: dotyczą bezpośredniej rozmowy Rodzica z Nauczycielem 

-  jest to przede wszystkim rozmowa w trakcie przyprowadzania i odbierania dzieci. 

Rodzic uzyskuje informacje na temat swojego dziecka, jego sukcesów, ewentualnych 

trudności edukacyjnych i społeczno – emocjonalnych, zachowania w grupie 

rówieśniczej, uzgodnienia wzajemnych oczekiwań. Kontakty indywidualne mają 

charakter zarówno spontanicznych, bieżących rozmów, jak też zaplanowanych – 

dotyczących aktualnych spraw, zachowania, postępów oraz zauważonych dysharmonii 

w rozwoju dziecka. Przekazuje się wówczas informacje odnośnie działań 

podejmowanych w przedszkolu i zachęca się rodziców do czynnego udziału w nich; 

każdy z Nauczycieli ma wyznaczone dni ( dyżur), podczas których poświęca swój czas 

jedynie na potrzeby owych konsultacji. 

 

 Konsultacje ogólne Rodziców z Dyrekcją: ( dotyczą RUN + 4RUN + Dyrekcji) -  

ok. 3 zebrań w ciągu roku, które prowadzi dyrektor przedszkola. Informuje uczestników 

zebrania o planach wychowawczych i organizacyjnych placówki, o przewidywanych 

imprezach, przedstawia wszelkie problemy których rozwiązanie wymaga 

współdziałania rodziców. Są to spotkania prowadzone przez Dyrekcję, jednak mają 

formę debaty podczas której Rodzice akceptują ( bądź nie) obrany kierunek 
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organizacyjny, podsuwają nowe pomysły czy rozwiązania dotyczące planowanych 

działań w przedszkolu 

 

 Konsultacje grupowe: są organizowane co najmniej  3 razy w roku przez nauczycielki 

grup, które przedstawiają plany pracy, program, wstępną, semestralna i końcowa 

obserwacje i diagnozę. Sprawy różne i organizacyjne – dotyczą przede wszystkim spraw 

związanych z działaniem poszczególnych grup ( czyli dotyczące dzieci), jednak podczas 

tych spotkań padają także różne inne propozycje czy uwagi dotyczące organizacji roku 

szkolnego, które są spisywane i przedstawiane na kolejnych spotkaniach Rady 

Pedagogicznej czy rady Rodziców. 

 

 Konsultacje Rady Rodziców: to przede wszystkim współdziałania Rady Rodziców. 

Po rozpoczęciu pracy z grupą przedszkolną wybierani są na wspólnym zebraniu 

przedstawiciele - reprezentanci rodziców. Rada Rodziców spotyka się nie tylko z 

nauczycielami, ale cyklicznie organizowane są spotkania z dyrektorem przedszkola, na 

których omawia się osiągnięcia placówki, sytuację finansową, bieżące potrzeby, 

wspiera proces dydaktyczno – wychowawczy przedszkola finansując spotkania i 

imprezy kulturalno – artystyczne, teatr, koncerty, wycieczki itp.. Rodzice opiniują pracę 

nauczycieli i dyrektora przedszkola. Przedstawiają także pomysły przekazane przez 

pozostałych rodziców, który wystąpiły na spotkaniach grupowych. 

 

 Konsultacje Rady Rodziców z Dyrekcją : tutaj przedstawiane są wyszczególnione i 

wybrane postulaty rodziców. Jest to zamknięte spotkanie, w którym nie uczestniczy 

ogół. Tematy podejmowane są już zwarte, zamknięte – jest to już finalny etap 

podejmowania działań. 

 

 Konsultacje Pedagogiczne – zwane Radami Pedagogicznymi. Organizowane są 

minimum 3 razy do roku. Na tych spotkaniach nauczyciele wymieniają się z dyrekcją i 

między sobą wynikami pracy, opiniami, pomysłami. Przekazują tutaj informacje, które 

otrzymali od rodziców i relacjonują je z tymi, które dyrekcja otrzymała od Rady 

Rodziców. Są tutaj poruszane tematy dydaktyczno-wychowawcze jak również 

społeczne. 



Przedszkole Samorządowe nr 2 

Szklarska Poręba 2015 

 

10 

 

 Debaty Dzieci : są przeprowadzane w 2 najstarszych grupach, raz na kwartał. Jest to 

forma zabawy nauczycielek i dzieci podczas których dowiadujemy się co dzieci lubią 

robić, co chcą robić, jak jakie mają pomysły na zabawy w przedszkolu przy 

współudziale swojej rodziny. Jest to swoista „burza mózgów”, która najlepiej obrazuje 

nam celowość podejmowanych przez przedszkole działań. W ten sposób dzieci także 

mają możliwość ocenić w skalach zabawy, w które się odbyły i w których brały udział 

– jest to jedno z lepszych źródeł informacji dla nas jako organizatorów.  

 

 Róża Wiatrów – jest to „tablica”, która przedstawia całość działań organizowanych 

przez Przedszkole w postaci punktowego wykresu ( układ z wyglądu przypomina 

kwiat). Każdy ( rodzic, dziecko, babcia, itp.) może podejść do „róży wiatrów” i pod 

danym zdarzeniem napisać jakiś komentarz lub przyczepić swoją ocenę danego 

zdarzenia ( uśmiech, smutek,itp.). Dzięki temu nawet skryty rodzic, może 

zakomunikować nam, że dana impreza mu się nie podoba. Wszystkie opinie są zbierane 

i omawiane i stanowi to jeden z elementów badania opinii w naszym przedszkolu. 

 

 

Sposobem konsultacji jest także stałe informowanie Rodziców o wszelkich formach działań 

podejmowanych w przedszkolu, które odbywa się u nas przy każdej w wyżej wymienionych 

form werbalnych, lecz także poprzez umieszczanie ogłoszeń na tablicy informacyjnej, na 

drzwiach sal, na stronie WWW Przedszkola, poprzez listy e-mailowe do rodziców,  a także 

w formie imiennych „karteczek” przekazywane poszczególnym rodzicom. 
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V. Cele programu SPAW  

 

Program SPAW w naszym przedszkolu jest opracowany w sposób jednolity, przyjazny i 

czytelny dla każdego z ogniw ( 4RUN, RUN, Dyrekcji). 

Główne cele, które założyliśmy to: 

A. Przybliżyć dzieciom i rodzicom działalność przedszkola poprzez realizację działań 

zawartych w programie. 

B. Zintegrować dzieci i rodziców po to, aby kontynuowali oni wzajemną współpracę na 

dalszym etapie edukacji ( szkoła, gimnazjum, itd.) 

 

Powyższe cele są finalnym etapem wszystkich czynności, które wspólnie podejmujemy w 

naszym przedszkolu, a decyzja o tym jakie to będą czynności jest wydawana w oparciu o 

poniższe sformułowania: 

 

 Po co chcemy współpracować? 

Współpracujemy po to, aby wzbogacić życie społeczne wszystkich RUN. Dzieci spędzają w 

przedszkolu większą część dnia i chcemy aby ta obecność dzieci nie była bierna, a rodzice nie 

odgrywali jedynie roli środka transportowego swoich dzieci. Przez kilka lat życia 

przedszkolnego stanowimy wspólnotę i każdy powinien mieć swój udział w prawidłowych 

relacjach tej wspólnoty ( jak w rodzinie). Współpracujemy po to aby się poznawać, rozwijać, 

szanować, uczyć się od siebie nawzajem i świetnie się bawić. 

 

 Co współpraca ma nam dać? 

Przysłowie „czym skorupka za młodu nasiąknie” doskonale obrazuje odpowiedz na pytanie – 

dzieci oraz ich rodzice powinni uczyć się współpracować i działać „w grupie” od początku 

zawiązywania się relacji. Jeżeli te relacje będą silne i właściwe już w przedszkolu, to będzie to 

miało przełożenie na dalsze działania w szkole, gimnazjum i w kontaktach międzyludzkich 

życia dorosłego. Współpraca ma być przede wszystkim owocna – czyli dzięki współpracy 

wszyscy się dobrze bawimy, integrujemy, zacieśniamy znajomości. 
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 W jakich obszarach chcemy współpracować? 

Po konsultacjach i naradach zdecydowaliśmy, że nasze przedszkole będzie działało na 4 

płaszczyznach: 

1. Organizacja życia przedszkola 

2. Wychowanie dziecka 

3. Przestrzeń przedszkola 

4. Dydaktyka 
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VI. Działania  szczegółowe w latach 2014/2015 

 

OBSZAR 1- ORGANIZACJA ŻYCIA PRZEDSZKOLA 

Po konsultacjach zespołów : RR,RP,RR + Dyrekcja, ogółu RUN oraz finalnie 4RUN została 

wprowadzona nowa forma aktywności w przedszkolu, która polegała na tym, że zostanie 

zorganizowana impreza pod hasłem : „Noc w Przedszkolu” 

W naszym programie pracy stałe miejsce zajmuje samodzielność, którą ćwiczymy z naszymi 

uczniami w kontakcie z codziennymi obowiązkami. Wspólnie z rodzicami uznaliśmy, że jedną 

z form usamodzielnienia będzie noc spędzona w przedszkolu, poprzedzona ogniskiem, w której 

wezmą udział dzieci ( i ich rodzeństwo), rodzice i nauczyciele. Jest to jedna z tych imprez, która 

bez dobrej organizacji Rodziców nie doszłaby w ogóle do skutku – dzięki pracy zespołowej 

więzi się zacieśniają i poszerzają kontakty między samymi rodzicami i rówieśnikami. 

Ta noc dała nam pozytywne doświadczenie, więc w trakcie nocnych rozmów narodziły się 

nowe pomysły do działań z rodzicami. 

 

 

Co trzeba zrobić  

(kolejne kroki/zadania)  

Kto to zrobi?  

(poszczególne zadnia powinni realizować 

wszyscy -RUN ) 

Do kiedy 

trzeba to 

zrobić?  

22.10.14r. g. 15 30  

zebranie ogólne RUN – wybór  

formy działania 

przedstawienie pomysłu, 

potwierdzenie udziału  

 

do 4.10.2014 

Indywidualne ustalenia i 

informowanie wszystkich RUN o 

zdarzeniu 

ustalenia, rozmowy między rodzicami i 

nauczycielami, informacje na tablicy 

ogłoszeń, na stronie WWW,itp 

Codzienne do 

czasu imprezy 

4.10.14r. g. 15 30  

Konsultacja RUN + 4RUN 

wybór zadań poszczególnym 

rodzicom : ognisko, śpiew,  

podchody, praca przy stołach 

(układanie, klejenie, kolorowanie) 

zakupy – mama Adka, 

Ognisko - tata Hani K i Hani M.  

Mamy:  popcorn i picie  

Kino - mama Hani M.  

Bajka na dobranoc – mama Michała G.  

gość ( granie na gitarze ) – Ania O.  

07.10.2014r. 

14.10.2014r.  

28.10.2014r. 
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Nauczyciel 4RUN:praca przy stołach, 

nawiązanie do Święta Niepodległości, 

NOC W PRZEDSZKOLU: 

wspólne ognisko, zabawy, kino, 

popcorn, picie, wieczorna  

toaleta, bajka na dobranoc, 

noc w przedszkolu,  

Wspólne śniadanie 

Wszyscy RUN i4RUN ( uczestnicwto w 

wieczornej imprezie: ognisko,kino,itd.), 

dyżur nocny świadczą chętni spośród  

RUN : mama Michał G. 

mama Mateusza i Sary, 

mama Adka, tata Michała, 

pani dyrektor, nauczyciel z 4RUN 

 

 

14.11.2014r. 

 

 

Po czym poznajemy, że działanie się udało? 

 

Poznajemy to  przede wszystkim po opiniach wszystkich uczestników zebranych poprzez Różę 

Wiatrów. Impreza ta została dopiero zapoczątkowana, jednak będzie ona stanowiła stały 

element działań społecznych przedszkola, gdyż poziom zadowolenia i satysfakcji był bardzo 

wysoki. W imprezie wzięło udział około 50 dzieci wraz z rodzicami ( frekwencja ponad 50%). 

Wychowankowie, którzy uczestniczyli w imprezie przez kilka kolejnych dni nie mówili o 

niczym innym i zachęcały tym pozostałych, którzy nabrali ochoty na udział w kolejnych 

„nocowaniach”. Rodzice wykazali się dużym zaangażowaniem, a sama forma aktywności 

wieczornej (i nocnej) na tyle im się spodobała, że już podjęli pierwsze rozmowy w celu 

stworzenia podobnej imprezy, która odbywałaby się w miesiącach letnich, a nocowanie byłoby 

„w namiotach”. 

Podczas działania panowała luźna, wesoła atmosfera : wesołe śpiewy przy ognisku, smaczna 

kiełbasa, kino ( film puszczany z projektora) podobał się rodzicom i dzieciom. Nie było płaczu 

i marudzenia - dowód że nasze dzieci czują się bezpiecznie w obecności swoich nauczycieli.  

Uśmiechnięte buzie są dla nas najlepszym obrazem tego, że wspólnie podjęliśmy właściwą 

decyzję dotyczącą organizacji tego działania. 
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OBSZAR 2 – WYCHOWANIE 

 

Podczas konsultacji RUN + 4RUN uznaliśmy, że działania w tym obszarze powinny 

uwzględniać historię naszego najbliższego otoczenia, która byłaby przedstawiane w sposób 

luźny ( historie, legendy) przez Seniorów, którzy od wielu lat tu mieszkają i najlepiej potrafią 

opisać historię naszego miasta i  poszczególnych jego dziejów. Chcemy, aby „pogadanki” były 

organizowane cyklicznie i założenie jest takie, że udział w nich mogą wziąć nie tylko dzieci, 

ale wszyscy RUN. 

Pierwsze spotkanie odbyło się dla całej społeczności przedszkolnej 5 listopada 2014r.  

Z okazji zbliżającego się Dnia Niepodległości zorganizowaliśmy uroczystość, na której 

gościem honorowym była nasza „przedszkolna babcia” pani Janina Gerczak. Poszerzyła wiedzę 

naszego przedszkolaka na temat ojczyzny, zapoznała z wydarzeniami historycznymi. Utrwaliła 

nazwy symboli narodowych. Sprawdziła, czy podczas śpiewania hymnu przyjmujemy 

prawidłową postawę. Wspólnie wyrecytowała z nami „Katechizm Polskiego Dziecka”. Z 

entuzjazmem odśpiewała z nami utwór „Na Nowej Górze". Czytając legendę „Dziewczynka 

Ze Szklarskiej Poręby i Dolnośląskie Osty” (L. Świerzawskiego) przypomniała nam pani 

Janina co to jest Nasza Mała Ojczyzna. Co to jest Polska? – pytamy przedszkolaka. Polska to 

dom, rodzina, nasze miasto i rzeka, przedszkole i obłoki nad nim i wszystkie zapisane i 

zapamiętane historie. 

 

 

Co trzeba zrobić  

(kolejne kroki/zadania)  

Kto to zrobi?  

-poszczególne zadnia powinni realizować 

uczniowie, rodzice, nauczyciele  

Do kiedy 

trzeba to 

zrobić?  

28.10.14r. g. 15 30  

Konsultacje RUN z Radą  

Rodziców 

przedstawienie pomysłu – G. Niebielecka 

zaproszenie J. Gerczak – T. Ulanowska 

do 

28.10.2014r.  

29.10.14r.  

przydzielenie zadań  

dekoracja sali – T. Ulanowska 

laurka dla gościa – J. Minkina 

przygotowanie muzyki – G. Niebielecka 

04.11.2014r.  
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05.11.14r 

Spotkanie z gościem 

 

  

przywitanie – pani dyrektor 

słuchanie legendy – RUN 

śpiewanie hymnu – RUN 

podziękowanie – pani dyrektor, dzieci, 

nauczyciele i rodzice 

05.11.2014r 

 

 

Po czym poznajemy, że działanie się udało? 

 

Poznajemy to  przede wszystkim po opiniach wszystkich uczestników zebranych poprzez Różę 

Wiatrów. Zadowolenie wykazały szczególnie dzieci, które po prelekcji czuły się związane z 

Polską i ze swoim miastem – słowa „katechizmu” próbowały odtwarzać w salach i jeżeli było 

coś niedopowiedziane to dopytywały szczegółów u nauczycielek i rodziców. 

Rodzice cieszą się z organizacji zajęć tego typu, ponieważ jest to nauka tożsamości młodych 

ludzi, a poza tym niektóre dzieci nie mają już babć i dziadków, dlatego kontakt z osobą 

przedstawiającą starsze pokolenie jest dla dzieci nauką szacunku do osób starszych. 

Pozostaje także zadowolenie gościa, którego kontakt z młodymi ludźmi i postawienie go na 

piedestale w roli mentora napawa radością i dumą. 

 

 

OBSZAR 3 – PRZESTRZEŃ  

 

Pomysł na zagospodarowanie obszaru padł podczas pierwszego spotkania 4RUN ze wszystkimi 

RUN i dotyczył przerobienia placu znajdującego się na tyłach przedszkola na przedszkolny 

„zielnik”.  Wśród rodziców jest wiele takich, którzy zajmują się zielenią oraz takich, którzy na 

co dzień pracują w budownictwie ( przeważnie ojcowie). Na wiosnę postawimy w 

wyznaczonym miejscu płotki i wyodrębnimy grządki dla każdej grupy. Dzieci będą tam sadzić 

warzywa lub kwiaty (same będą wybierały) i będą systematycznie dbały o rośliny (podlewając 

kwiaty, pieląc, itp.) Celem pośrednim, poza samą przyjemnością i nauką sadownictwa  jest 

uświadomienie dzieci o wartościach odżywczych warzyw, gdyż mamy nadzieję, że poprzez 

nadzór nad procesem wzrostu warzyw ( posianie, dbanie o wzrost, itp.) będą chętniej sięgały 

po nie podczas posiłków. 
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Co trzeba zrobić  

(kolejne kroki/zadania)  

Kto to zrobi?  

-poszczególne zadnia powinni realizować 

uczniowie, rodzice, nauczyciele  

Do kiedy 

trzeba to 

zrobić?  

12.02.15r. g. 17 00  

Konsultacje Rady Rodziców 

Rady Pedagogicznej 

Przedstawiciele 4RUN i RUN w 

poszczególnych grupach ( spotkania 

RUN,RR,RP, spotkania z dyrekcją) 

do 

12.02.2015r.  

16-20.02.15r. g. 15 30  

konsultacje grupowe 

Prowadzi nauczycielka grupy 

Propozycję przedstawia przewodnicząca 

Rady rodziców: 

Gr I- Marta Olas 

Gr II - Monika Krakowska 

Gr III - Iwona Sinicka 

Gr IV - Magdalena Wróbel 

Przydzielenie zadań wg inicjatywy 

rodziców 

 

 

 

 20.02.2015r. 

Przygotowanie placu –  

ogrodzenie, adaptacja terenu; 

Porządkowanie terenu pod ogród: 

Konserwator, dzieci z nauczycielami, 

rodzice, 

Ogrodzenia – tata Adka i Michała, 

Sadzenie i sianie – Rodzice i dzieci każdej 

grupy 

Do końca 

marca lub 

dłużej zależy 

od pogody 

 

 Po czym poznajemy, że działanie się udało? 

 

Przede wszystkim poznamy po radości dzieci ( gdyż jest to działanie skierowane głównie do 

nich), które będą stale obserwowały efekty swojej pracy: obserwacja kiełkujących roślin, chęć 

dbania o nie i szanowania ich.  

Rodzice będą mogli nawiązywać w codziennych obowiązkach do umiejętności, które dzieci 

nabyły podczas dbania o swoje przedszkolne rośliny ( pomoc przy sadzeniu kwiatków w domu, 

wybór warzyw na straganie, itp.). 
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OBSZAR 4 - DYDAKTYKA 

W tym obszarze postanowiliśmy obrać ścieżkę, która uwzględniałaby ciekawość naszych 

przedszkolaków, dlatego projektem jest prowadzenie prac badawczych  (eksperymentów), 

które będą prowadzone w najstarszych grupach przy współudziale nauczycieli i rodziców. 

Dzieci już od urodzenia są ciekawskimi badaczami i odkrywcami. Aktywność poznawcza jest 

dla nich w pewnym sensie rzeczą naturalna , wynikającą z wrodzonej potrzeby wysiłku 

umysłowego. W naszym przedszkolu wielu rodziców zgłosiło chęć do wspólnych zabaw 

badawczych i doświadczeń, które można przeprowadzić w przedszkolu z użyciem prostych, 

ogólnodostępnych rekwizytów – zajęcia tego typu są szczególnie lubiane przez ojców, którzy 

z zamiłowania są majsterkowiczami. 

 

Co trzeba zrobić  

(kolejne kroki/zadania)  

Kto to zrobi?  

-poszczególne zadnia powinni realizować 

uczniowie, rodzice, nauczyciele  

Do kiedy 

trzeba to 

zrobić?  

9.09.14r. g. 17 00  

Konsultacje Rady Rodziców 

Rady Pedagogicznej 

Przedstawienie pomysłu zabaw 

badawczych, eksperymentów 

 06. 2015r.  

16-19.09.14r.  

Konsultacje grupowe 

Prowadzi nauczycielka grupy 

Chętni rodzice do prowadzenia zabaw 

badawczych: 

 „Co to jest wiatr?”  

 „Co to jest światło?” 

 „Co to jest glina?” 

 „Zaczarowane kolory” 

„Skąd śnieg się bierze” 

„Jak to się dzieje, że lód topnieje” 

„Co zatrzymuje ciepło” 

„Wycieczka z kompasem” 

„Jak powstaje tęcza” 

„Właściwości magnesu” 

 

 

 

10.2014 

10.2014 

10.2014 

11.2014 

01.2015 

02.2015 

03.2015 

04.2015 

05.2015 

06.2015 
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Po czym poznamy, że działanie się udało? 

Po zadowoleniu rodziców i dzieci, chęci przeprowadzania podobnych zabaw w domu. Dzieci 

uczą się przez działanie, zbierając swoje doświadczenia „ręką, sercem i głową” - widzą, że 

zwykłe rzeczy mogą stać się niezwykłe, a rodzice, którzy występują w roli demonstratorów 

staja się w oczach młodych ludzi magikami, którzy odkrywają dla nich magiczny świat rzeczy 

codziennych. 

 
 

VII.  Działania ramowe w latach 2015/2016 

 

W IV kwartale 2014 r. po rozmowach z dziećmi ( szczególnie ze starszych grup ) spotkaniach 

Rady Rodziców,  Rady Pedagogicznej i pracowników przedszkola omówiliśmy i 

zatwierdziliśmy kilka nowych projektów, które obracają się w kręgu każdego z 4 obszarów: 

 

OBSZAR 1- ORGANIZACJA ŻYCIA PRZEDSZKOLA 

 

 „Noc w Przedszkolu pełna atrakcji”- celem jest kontynuowanie działań z poprzedniego roku 

i zwiększenia współpracy z rodzicami. Termin realizacji - maj -  2015r. Impreza będzie 

rozbudowana o postulat rodziców dotyczący samego spania -  ma to się odbyć w formie 

wspólnego biwaku, do którego dołączymy harcerskie piosenki i naukę harcerskich obyczajów 

leśnych.  

 

OBSZAR 2 – WYCHOWANIE 

 

„Pierwsza pomoc” – celem tych warsztatów będzie poznania zasad pierwszej pomocy, 

prezentacja podstawowych czynności ratujących życie, polegające na praktycznych ćwiczenia 

resuscytacyjnych na fantomie, a także w formie ćwiczenia sposobu oczyszczania i 

bandażowania ran. Termin realizacji wrzesień/listopad 2015r. 

 

OBSZAR 3 – PRZESTRZEŃ 

 

„Zagospodarowanie placu zabaw” – celem będzie ochrona dzieci przed słońcem. Chcemy 

postawić na placu stoliki z trwałym zadaszeniem ( w formie drewnianych, stałych konstrukcji). 
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Tworzenie miejsc zacienionych planujemy w okresie wczesnoletnim – będzie służyło nie tylko 

do ochrony przed słońcem, lecz także do prac manualnych, które dzieci wykonują na świeżym 

powietrzu, kącików zainteresowań, spożywania podwieczorków, itp. Termin realizacji – 

luty/kwiecień  2015r. 

 

OBSZAR 4 - DYDAKTYKA 

 

„Zawody naszych rodziców”- celem spotkań jest poznanie różnorodnych zawodów rodziców 

dzieci uczęszczających do przedszkola oraz zachęcenie do nawiązania współpracy rodziców z 

przedszkolem. Podczas takich spotkań dzieci poznają zawody rodziców swoich kolegów, będą 

potrafiły wymienić cechy charakterystyczne danego zawodu, a przede wszystkim doznają 

uczucia radości i satysfakcji z możliwości zaprezentowania swojego rodzica kolegom. Termin 

realizacji wrzesień/ 2015r. do czerwiec/2016r. 

 

„Poznanie Regionu i Tradycji” – celem spotkań będzie poznanie tradycji naszego miasta i 

regionu. Cykliczne spotkania z seniorami naszego regionu  ( lub osobami, które krzewią 

tradycję i historię regionu) – na którym gość będzie opowiadał legendy i opowieści 

historyczne dotyczące miasta i okolicy Przedszkola. Termin realizacji : wrzesień/ 2015r. do 

czerwiec/2016r. 
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VIII. Nasza współpraca z innymi placówkami: 

 
Dobra współpraca ze środowiskiem pozwala nam zaistnieć i wzbogacić bazę placówki. Wiele 

imprez integracyjnych na terenie przedszkola nie odbyłoby się, gdyby nie ścisła współpraca z 

instytucjami naszego miasta. 

 

 

 Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej, 

 Związek Gmin Karkonoskich – wycieczki do Kostrzycy, konkursy ekologiczne; 

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna: spotkania z logopedą  i psychologiem; 

 Ośrodek Zdrowia;  

 Nadleśnictwo– sadzenie drzewek, wycieczki do lasu, dokarmianie zwierząt; 

 Komenda Miejska Policji – spotkania o bezpieczeństwie z Komisarzem Lwem,;  

 Straż Pożarna – konkursy plastyczne, ewakuacja;  

 "Słoneczne Przedszkole" z Wejherowa – zabawy integracyjne, udział w Narciarskiej   

Przygodzie Przedszkolaka; 

 Przedszkole "Kaminek" z Harrachova – zawody sportowe, konkursy, zabawy; 

 Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego  

 Szkoła Podstawową nr 1- udział w zajęciach lekcyjnych; 

 Szkoła Podstawową nr 5 - udział w zajęciach lekcyjnych; 

 Biblioteka Miejska – wycieczki do biblioteki, konkursy plastyczne, udział w Akcji Cała 

Polska Czyta Dzieciom; 

 Urząd Miasta Szklarska Poręba – zapraszanie Burmistrza i Radnych na uroczystości 

przedszkolne/konkursy, udział pracowników UM w organizowanych zabawach; 

 Klub Sportow "Szrenica"; 

 Korty tenisowe  Biała Dolina - program sportowo-rekreacyjny z okazji imprez 

przedszkolnych; 

 Leśna Huta; 

 Stowarzyszenie: "Bieg Piastów" – udział wspólnie  z rodzicami w Narciarskiej   

Przygodzie Przedszkolaka; 

 Stowarzyszenie Cyklistów Szklarska Poręba na Dwóch Kółkach – udział w zawodach 

rowerowych; 
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 Partnerstwo lokalne – konkursy i spotkania bożonarodzeniowe i wielkanocne; 

 Hotel "Bornit" – korzystanie nieodpłatne z basenu raz w tygodniu; 

 Muzeum Hauptmanna – udział w konkursach, wystawach; 

 Filharmonia Dolnośląska z Jeleniej Góry – comiesięczne koncerty o różnej tematyce; 

 Łużycki Oddział Straży Granicznej – spotkania ze strażnikami pogranicza;  

 Teatr z Jeleniej Góry im. C. K. Norwida – teatrzyki dla najmłodszych; 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – konkursy i spotkania bożonarodzeniowe i 

wielkanocne; 

    

 

 

IX.Fotorelacja z działań:  

 

 

Zdj.1 Noc w Przedszkolu – listopad 2014 

 



Przedszkole Samorządowe nr 2 

Szklarska Poręba 2015 

 

23 

 

 

Zdj. 2. Noc w przedszkolu – listopad 2014 

 

 

Zdj.3 Noc w Przedszkolu 
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Zdj. 4 Spotkanie z seniorem – co to jest Polska?- listopad 2014 

 

 

Zdj.5 Spotkanie z seniorem – co to jest Polska?- listopad 2014 
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Zdj. 6 Spotkanie z seniorem – co to jest Polska? - listopad 2014 

 

 

Zdj.7 Eksperymenty – Co to jest glina ? – listopad 2014 



Przedszkole Samorządowe nr 2 

Szklarska Poręba 2015 

 

26 

 

 

Zdj. 8 Eksperymenty – Co to jest światło ? – październik 2014 

 

 

Zdj.9. Eksperymenty – zabawa kolorami – listopad 2014 


