
Szkoła Współpracy-uczniowie i rodzice 
kapitałem społecznym nowoczesnej 

szkoły/przedszkola 
Przedszkole nr 22 w Rzeszowie 



Wzmocnienie współpracy  
w Przedszkolu Publicznym nr 22 w Rzeszowie 

Działania podejmowane przez nauczycieli, uczniów oraz rodziców, 
zrealizowane w roku 2013/2014 

 
- Wycieczka przedszkolna zorganizowana w dzień wolny od pracy, wyjazd integracyjny dla 

nauczycieli, rodziców i dzieci (aspekt edukacyjny- środowisko naturalne, jego ochrona i 
poszanowanie oraz aspekt integracyjny- wspólne ognisko) 

   



∗  
- Wycieczki przedszkolne w ramach prac Zespołu Promocji Zdrowia przy 
Przedszkolu Publicznym nr 22- m.in. wypiekanie chleba w gospodarstwie 
ekologicznym Grzegorzówka, obserwacja funkcjonowania gospodarstwa 
ekologicznego  
w Zagrodzie Janczar. 

 
∗ Celem prac Zespołu Promocji Zdrowi jest: 
∗ Aktywna współpraca z rodzicami  
∗ i środowiskiem lokalnym.  
∗ Rozwijanie postaw prozdrowotnych.  
∗ Zdobycie przez dzieci poczucia własnej  
∗ wartości , wiary w swoje możliwości  
∗ oraz szacunku dla innych.  
∗ Promowanie przedszkola w środowisku. 

 
 
 

 

Działania podejmowane przez nauczycieli, uczniów oraz 
rodziców, zrealizowane w roku 2013/2014 

 



 
∗ Wspólne wykonywanie ozdób Wielkanocnych (dzieci, rodzice i 

nauczyciele), 
∗ Aerobik dla dziecka i rodziców – wspólne ćwiczenia, zachęcenie 

do spędzania wolnego czasu w ruchu) 

 

Działania podejmowane przez nauczycieli, uczniów oraz 
rodziców, zrealizowane w roku 2013/2014 



Wzmocnienie współpracy w Przedszkolu Publicznym nr 22  
w Rzeszowie 

Działania podejmowane przez nauczycieli, uczniów oraz rodziców, zrealizowane 
w roku 2013/2014 

- Dzień dziecka zorganizowany przez nauczycieli przy udziale rodziców, wspólne 
zabawy, konkursy, teatr wyreżyserowany i zainscenizowany przez rodziców.  

- W pikniku rodzinnym udział wzięły całe rodziny dzieci przedszkolnych, rodzice, 
dziadkowie, rodzeństwo.  



∗ Miasteczko ruchu drogowego-, spotkanie z Żużlowcem Maciejem 
Kuciapą- sport, zdrowa rywalizacja, pasja, dążenie do 
wyznaczonego celu, samodyscyplina, spełnianie marzeń. 

 

Formy edukacyjne 
Organizacja Życia Przedszkolnego 



Projekt „Zdrowo Jem- Zdrowo żyję!”- aktywizacja współpracy pomiędzy 
przedszkolem a rodzicami, poprzez sport.  

 

Formy edukacyjne 
Organizacja Życia Przedszkolnego 



∗ bieg na orientacje- przygotowanie przez rodziców 
map okolicy z zaznaczeniem ciekawych miejsc, 
gdzie znajdują się wcześniej schowane skarby, 
propozycja- sobota, drużyny- mama, tata + dzieci- 
ewentualnie inne propozycje, np. 2 rodziny. 
Wygrane drużyny otrzymają nagrody.   

Przedszkolny Plan Współpracy 
Nowe, proponowane formy współpracy w roku szkolnym 2014/2015- 
kontynuowane będą zadania zrealizowane w roku przedszkolnym 
2013/2014 oraz zaplanowano nowe, m.in.: 
 



∗ warsztaty kulinarne- zachęcenie do wspólnego gotowania- zdrowa 
żywność, prawidłowe nawyki żywieniowe, kultura jedzenia- po 
przygotowaniu posiłku- wspólne spożywanie, budowanie więzi 
rodzinnych itp.;  przygotowanie posiłku np. sałatki, surówki, przez 
dzieci i rodziców z produktów przyniesionych przez uczestników 
warsztatów, każdy z uczestników dostaje listę zakupów, każdy ma 
ten sam zestaw;  

 

Przedszkolny Plan Współpracy 
Nowe, proponowane formy współpracy w roku 
szkolnym 2014/2015 



∗ Plan i realizacja strony internetowej, przygotowanej 
przez rodziców  
i nauczycieli przedszkola- wspólne redagowanie i 
zamieszczanie informacji na stronie internetowej; 

∗  Jarmark świąteczny, z wykorzystaniem prac, ozdób, 
przygotowanych wspólnie przez dzieci, rodziców i 
nauczycieli, sprzedaż w Domu Kultury podczas 
organizowanego Jarmarku Świątecznego 

Przedszkolny Plan Współpracy 
Nowe, proponowane formy współpracy w roku 
szkolnym 2014/2015 



∗ Jak przeżyć i nie zwariować z Niejadkiem? 
∗ Jak ułatwić przedszkolakowi rozstanie z rodzicami? 
∗ Jak radzić sobie z lękiem przed zmianą środowiska? 

(dziecko w przedszkolu po raz pierwszy, przeprowadzka 
do innego miasta/kraju, zmiana przedszkola itp.) 

∗ Kalendarium na rok szkolny 2014/2015 przedstawiony mniej 
więcej podczas pierwszego spotkania z rodzicami we 
wrześniu i umieszczony w Gazetce przedszkolnej. 

Tematy do gazetki szkolnej 
współtworzonej przez rodziców: 

gazetka szkolna- możliwość zamieszczania w gazetce przedszkolnej 
tekstów pisanych przez rodziców, poniżej propozycje tematów: 



∗ ZADANIA  ZAPLANOWANE W RAMACH ZESPOŁU PROMOCJI ZDROWIA (DZIECI-NAUCZYCIELE-RODZICE) 
Pedagogizacja rodziców oraz nauczycieli- spotkanie, Rada Pedagogiczna Szkoleniowa z dr Apolonią Drobnicą nt 
"Wiem co jem" 
∗ Zapoznanie z problematyką nt. Zdrowego stylu życia i zasad zdrowego żywienia. Propozycja tematów dla rodziców. 
∗ Wycieczki do gospodarstw ekologicznych w ramach realizacji programu "Zdrowo jem- zdrowo żyję" (Jelna, 

Grzegorzówka, Handzlówka). 
∗ Organizacja wycieczki do Bałtowa przez Zespół Promocji Zdrowia i Radę Rodziców. 
∗ Udział w konkursach plastycznych organizowanych przez inne placówki i instytucje. 
∗ Realizacja programów profilaktycznych. 
∗ Zorganizowanie Międzyprzedszkolnego Konkursu Plastycznego pt. "Jesienne dary z sadu i ogrodu" w ramach 

współpracy ze środowiskiem. Zorganizowanie wystawy prac w Osiedlowym Klubie Karton. 
∗ Warsztaty dla dzieci prowadzone przez Panią Drobnicę nt. "Mój ulubiony posiłek". 
∗ Kulig w okolicy Rzeszowa dla rodziców i dzieci. 
∗ Zajęcia otwarte dla rodziców. 
∗ Realizacja cyklu zajęć pt. "Kulinarny tydzień". 
∗ Wewnątrzprzedszkolny konkurs dla rodziców i dzieci nt. "Witaminkowy jadłospis". Wykorzystanie najciekawszych 

propozycji w kuchni przedszkolnej. 
∗ Rajd pieszy. 
∗ II Międzyprzedszkolny Bieg Przedszkolaków "Przedszkolaki Biegają". 

PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA 



Justyna Placha-Adamska 
Sekretarz Rady Rodziców w Przedszkolu Publicznym nr 22 w Rzeszowie 
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