PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA ROK
SZKOLNY 2017/2018
GRUPA I „Gąski”

Lp.

FORMA

SPOSOBY REALIZACJI

TERMIN

- Przypomnienie statutu

Wrzesień 2017

przedszkola, obowiązujących
procedur, nowej podstawy
programowej, koncepcję
pracy przedszkola, ramowego
1.

ZEBRANIA OGÓLNE

rozkładu
dnia. Zapoznanie rodziców z
ofertą zajęć dodatkowych sekcji, procedurami
bezpieczeństwa
obowiązującymi w

2.

ZEBRANIA

przedszkolu
- Wybór przedstawicieli do

GRUPOWE

Rady Rodziców, omówienie

i
INDYWIDUALNE

Wrzesień 2017

spraw bieżących.

Dyżury w ustalone

- Rozmowy indywidualne

pierwsze środy

z inicjatywy rodziców lub

miesiąca i według

nauczyciela.

potrzeb

- Omawianie bieżących spraw,
przekazywanie informacji.

Listopad

- Spotkanie dotyczące

2017/Czerwiec 2018

obserwacji dzieci –
przekazywanie wyników

obserwacji.
- Cykl spotkań z rodzicami pt.
„Szkoła dla rodziców”
PEDAGOGIZACJA
RODZICÓW I
POMOC
3.

PSYCHOLOGICZNO

- Zajęcia otwarte;
obserwacja dzieci na tle

W wyznaczonym

grupy przez psychologa

terminie

– PEDAGOGICZNA

- Udział rodziców i bliskich
Według Kalendarza

w uroczystościach
przedszkolnych

i

Imprez

grupowych:
UROCZYSTOŚCI
4.

•

Imieniny Rzepki

•

Pasowanie na

Listopad 2017

Przedszkolaka
•

Spotkanie wigilijne

•

Dzień Babci i Dziadka

•

Dzień Mamy i Taty

• Dzień Rodziny
- Omówienie zakresu zadań

Wrzesień 2017

i kontaktu z grupową Radą
WSPÓŁPRACA
5.

Rodziców

Z RADĄ RODZICÓW - Zachęcanie do współpracy z
Radą Rodziców w celu
pozyskania
prezentów na loterię fantową

Styczeń 2018

WYSTAWA PRAC
PLASTYCZNYCH
6.

I WYTWORÓW
DZIECI

- Ekspozycja prac

W ciągu całego roku

plastycznych dzieci na

szkolnego

tablicach przed salą grupową;
umożliwienie rodzicom stałej
obserwacji dziecięcych

GAZETKA

wytworów
- Zamieszczanie informacji

W ciągu całego roku

INFORMACYJNA,

i komunikatów dla rodziców

szkolnego

KĄCIK DLA

na grupowej gazetce, gazetce

RODZICÓW,

przedszkolnej oraz na stronie

STRONA
7.

INTERNETOWA

internetowej ;
- Udostępnianie rodzicom
biuletynów, literatury
pedagogicznej w kąciku dla
rodziców

- Pomoc w organizowaniu

W ciągu całego roku

ANGAŻOWANIE

uroczystości dla dzieci,

szkolnego

RODZICÓW

imprez przedszkolnych,

8.

W PRACE NA

wycieczek

RZECZ GRUPY

- Udział rodziców w

I PRZEDSZKOLA

okolicznościowych
uroczystościach
przedszkolnych i grupowych
- Zaangażowanie

rodziców

w prace na rzecz
przedszkola: gromadzenie
materiałów do kącików
tematycznych; pomoc

Wiosna 2018
w

przygotowaniu rekwizytów do
uroczystości; strojów na Bal
Karnawałowy
- Włączanie się rodziców
w zbiórki i akcje
charytatywne
-Zorganizowanie spotkania
integracyjnego dla grupy
„Gąski”

Opracowanie: mgr Natalia Kuropieska, mgr Maria Domagała, mgr Elżbieta Kulczak

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY
2017/2018
GRUPA II „ŻABKI”
Lp.

FORMA

SPOSOBY REALIZACJI

TERMIN

- Przypomnienie statutu

Wrzesień 2017

przedszkola, obowiązujących
procedur, nowej podstawy
programowej, koncepcję pracy
1.

ZEBRANIA OGÓLNE

przedszkola, ramowego rozkładu
dnia. Zapoznanie rodziców z
ofertą zajęć dodatkowych - sekcji,
procedurami bezpieczeństwa
obowiązującymi w przedszkolu
- Wybór przedstawicieli do Rady

Wrzesień 2017

Rodziców, omówienie spraw

2.

bieżących.

Dyżury w ustalone

ZEBRANIA

- Rozmowy indywidualne

pierwsze wtorki miesiąca

GRUPOWE

z inicjatywy rodziców lub

i według potrzeb

i
INDYWIDUALNE

nauczyciela.
- Omawianie bieżących spraw,

Listopad 2017/Czerwiec

przekazywanie informacji.

2018

- Spotkanie dotyczące obserwacji
dzieci – przekazywanie wyników
obserwacji.
3.

PEDAGOGIZACJA
RODZICÓW I
POMOC
PSYCHOLOGICZNO
– PEDAGOGICZNA

- Cykl spotkań z rodzicami pt.
„Szkoła dla rodziców”
- Warsztaty dla rodziców i dzieci

W wyznaczonym

– „Złość skąd się bierze, jak się

terminie

przejawia, jak można sobie z nią
poradzić”
- Zajęcia otwarte; obserwacja

dzieci na tle grupy
- Udział rodziców i bliskich
w uroczystościach
przedszkolnych
UROCZYSTOŚCI
4.

i grupowych:

•

Imieniny Rzepki

•

Spotkanie wigilijne

•

Dzień Babci i Dziadka

•

Dzień Mamy i Taty

• Dzień Rodziny
- Omówienie zakresu zadań

Według Kalendarza
Imprez

Wrzesień 2017

i kontaktu z grupową Radą
WSPÓŁPRACA
5.

Rodziców

Z RADĄ RODZICÓW

- Zachęcanie do współpracy z

Styczeń 2018

Radą
Rodziców w celu pozyskania

6.

WYSTAWA PRAC

prezentów na loterię fantową
- Ekspozycja prac plastycznych

W ciągu całego roku

PLASTYCZNYCH

dzieci na tablicach przed salą

szkolnego

I WYTWORÓW

grupową; umożliwienie rodzicom

DZIECI

stałej obserwacji dziecięcych

GAZETKA
INFORMACYJNA,

W ciągu całego roku

i komunikatów dla rodziców na

szkolnego

KĄCIK DLA

grupowej gazetce, gazetce

RODZICÓW,

przedszkolnej oraz na stronie

STRONA
7.

wytworów
- Zamieszczanie informacji

INTERNETOWA

internetowej (ogólnej i w zakładce
„Żabki”); prezentowanie działań
i inicjatyw przedszkola
- Udostępnianie rodzicom
biuletynów, literatury
pedagogicznej w kąciku dla

8.
ANGAŻOWANIE
RODZICÓW

rodziców
- Pomoc w organizowaniu

W ciągu całego roku

uroczystości dla dzieci, imprez

szkolnego

W przedszkolnych, wycieczek

- Udział rodziców w
okolicznościowych
uroczystościach przedszkolnych i
grupowych
- Zaangażowanie rodziców
w prace na rzecz przedszkola:
PRACE NA RZECZ
GRUPY
I PRZEDSZKOLA

gromadzenie materiałów do
kącików tematycznych; pomoc
w przygotowaniu rekwizytów do
uroczystości; strojów na Bal
Karnawałowy
- angażowanie się rodziców,
dziadków w cykl pt. „Dziecko
Tygodnia”
- Włączanie się rodziców
w zbiórki i akcje charytatywne
Opracowanie: Joanna Odwrot, Elżbieta Kulczak

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
NA ROK SZKOLNY 2017/2018 W GRUPIE „Pieski”
FORMA
1. ZEBRANIA
OGÓLNE

2. ZEBRANIA
GRUPOWE/
INDYWIDUALNE

SPOSOBY REALIZACJI
Zapoznanie rodziców ze
statutem przedszkola,
obowiązującymi
procedurami, nową
podstawą programową,
koncepcją pracy
przedszkola, ramowym
rozkładem dnia, ofertą
zajęć dodatkowych.
Wybór przedstawicieli do
Rady Rodziców.
Rozmowy indywidualne
z inicjatywy rodziców lub
nauczyciela.
Omawianie bieżących

TERMIN
Wrzesień 2017

Wrzesień 2017
Pierwsza środa
miesiąca, według
potrzeb
Raz na kwartał

3. PEDAGOGIZACJA
RODZICÓW
4. ZAJĘCIA
OTWARTE
5. UDZIAŁ
RODZICÓW
PODCZAS IMPREZ
PRZEDSZKOLNYCH

spraw, przekazywanie
informacji.
Spotkanie dotyczące
obserwacji i diagnozy
dzieci.
Szkoła dla rodziców

Gwiazdkowy Lampion
Pomagamy ptakom
Imieniny Rzepki
Pomoc w organizacji Dnia
Edukacji Narodowej
Przygotowywanie strojów
na Bal Przedszkolaków
Pomoc w organizacji
przedstawień
Piknik rodzinny
Zbiórki organizowane na
terenie przedszkola
Przygotowania do
konkursów w przedszkolu i
poza nim.
Noc w przedszkolu 6. UDZIAŁ
warsztaty
RODZICÓW
Spotkanie Wigilijne
PODCZAS IMPREZ
Dzień rodziny
GRUPOWYCH
7. WSPÓŁPRACA Z
Zachęcanie do współpracy
RADĄ RODZICÓW
z Radą Rodziców w celu
pozyskania prezentów na
loterię fantową.
8. WYSTAWA PRAC
Ekspozycja prac
PLASTYCZNOplastycznych dla
KONSTRUKCYJNYCH zapoznania rodziców z
osiągnięciami dzieci.
9. GAZETKA
Zamieszczanie informacji i
INFORMACYJNA,
komunikatów dla rodziców.
KĄCIK DLA
Prezentowanie aktywnych
RODZICÓW, STRONA działań przedszkola.
INTERNETOWA
Udostępnianie rodzicom
biuletynów, literatury w
kąciku dla rodziców.

listopad 2016
maj/ czerwiec
2017/2018
Październik 2017
Maj 2018
Grudzień 2017
Styczeń 2018
Wrzesień 2017
Październik 2017
Styczeń 2018
Cały rok
Czerwiec 2018
Według potrzeb

Grudzień 2018

Maj 2018
Styczeń 2018

W ciągu roku

Na bieżąco przez
cały rok

Opracowały:
Katarzyna Hawryszkiewicz,
Marta Jędrzejczak,
Monika Lewandowska

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
NA ROK SZKOLNY 2017/2018 W GRUPIE „BOCIANY”
FORMA
1. ZEBRANIA
OGÓLNE

2. ZEBRANIA
GRUPOWE/
INDYWIDUALNE

3. PEDAGOGIZACJA
RODZICÓW

4. ZAJĘCIA
OTWARTE

5. UDZIAŁ
RODZICÓW
PODCZAS IMPREZ
PRZEDSZKOLNYCH

SPOSOBY REALIZACJI
Przypomnienie statutu
przedszkola, obowiązujące
procedury, podstawę
programową, koncepcję
pracy przedszkola,
ramowym rozkład dnia,
ofertę zajęć dodatkowych.
Wybór przedstawicieli do
Rady Rodziców.
Rozmowy indywidualne
z inicjatywy rodziców lub
nauczyciela.
Omawianie bieżących
spraw, przekazywanie
informacji.
Spotkanie dotyczące
obserwacji dzieci.
„Szkoła dla rodziców” –
warsztaty w formie cyklu 10
spotkań.
„Gotowość szkolna”warsztaty dla rodziców
Umożliwienie rodzicom
obserwacji dziecka na tle
grupyŚwiąteczne dekoracje,
Jesteś mamą- warsztaty dla
dzieci i rodziców
Bajka dobra na wszystkozajęcia otwarte
Imieniny Rzepki
Przygotowywanie strojów
na Bal Przedszkolaków
Piknik Rodzinny
Zbiórki organizowane na

TERMIN
Wrzesień 2017

Wrzesień 2017
Pierwszy piątek
miesiąca, według
potrzeb

Raz na kwartał
10 spotkań

Marzec 2018

Grudzień 2017
Maj 2018
Kwiecień 2018
Wrzesień 2017
Luty 2017
Czerwiec 2017
Według potrzeb

terenie przedszkola
Przygotowania do
konkursów w przedszkolu i
poza nim.
Wystawa prac
6. UDZIAŁ
Spotkanie Wigilijne
RODZICÓW
Dzień Babci i Dziadka
PODCZAS IMPREZ
Zajączek Wielkanocny
GRUPOWYCH
Dzień mamy
Dzień Rodziny
Zakończenie roku
7. WSPÓŁPRACA Z
Zachęcanie do współpracy
RADĄ RODZICÓW
z Radą Rodziców w celu
pozyskania prezentów na
loterię fantową.
Ekspozycja prac
8. WYSTAWA PRAC
PLASTYCZNOplastycznych dla
KONSTRUKCYJNYCH zapoznania rodziców
z osiągnięciami dzieci.
Zamieszczanie informacji i
9. GAZETKA
komunikatów dla rodziców.
INFORMACYJNA,
Prezentowanie aktywnych
KĄCIK DLA
RODZICÓW, STRONA działań przedszkola.
Udostępnianie rodzicom
INTERNETOWA
biuletynów, literatury w
kąciku dla rodziców, na
tablicy ogłoszeń, stronie
internetowej.

Opracowała: Elżbieta Szudera, Marta Jędrzejczak

Grudzień 2017
Styczeń 2018
Kwiecień 2018
Maj 2018
Czerwiec 2018
Styczeń 2018

W ciągu roku

Na bieżąco przez
cały rok

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI 2017/2018
GRUPA V ( 4- latki )
FORMA
WSPÓŁPRACY
Zebrania ogólne i
grupowe

Rozmowy doraźne,
kontakty
indywidualne

Pedagogizacja
rodziców
i pomoc
psychologiczno
– pedagogiczna

Tablica informacyjna
przy sali,
strona internetowa
przedszkola

Angażowanie
rodziców w prace na
rzecz grupy i
przedszkola

SPOSOBY REALIZACJI

TERMIN

o Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców
o Zapoznanie rodziców ze statutem i regulaminem
naszego przedszkola
o Omówienie organizacji pracy przedszkola na
bieżący rok szkolny
o Przypomnienie zasad przyprowadzania i
odbierania dzieci z przedszkola
o Podsumowanie pracy wychowawczo dydaktycznej za I i II semestr
o Zebranie informacyjne na temat wyników
obserwacji wstępnej i końcowej

wrzesień

o Podczas przyprowadzania i odbierania dzieci z
przedszkola
o Kontakty indywidualne z dyrektorem
przedszkola, wychowawczyniami grup z
inicjatywy rodziców lub n-la wynikające z
codziennej pracy z dziećmi
o
o Przeprowadzenie szkoleń na wybrane przez
rodziców tematy z wybranym specjalistą
o Przeprowadzenie przesiewowych badań
logopedycznych w przedszkolu
o Konsultacje indywidualne zainteresowanych
rodziców z logopedą
o Szkoła dla rodziców
o
o Informacje i komunikaty dla rodziców
o Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na
każdy miesiąc
o Teksty wierszy i piosenek, których dzieci uczą
się w danym miesiącu

Wg bieżących
potrzeb

o Pomoc w organizacji uroczystości dla dzieci,
imprez przedszkolnych, wycieczek
o Udział rodziców w okolicznościowych
uroczystościach przedszkolnych
i grupowych
o Przygotowanie strojów dla dzieci na Bal
Karnawałowy
o Prace przy organizacji występów teatralnych i
różnych konkursów
o Pozyskiwanie sponsorów, środków finansowych

styczeń,
czerwiec
listopad –
czerwiec

W wybranym
terminie

Wg potrzeb
Cykl
warsztatów
Stosownie do
potrzeb w
ciągu całego
roku

Wg
terminarza

w celu wzbogacenia bazy materialnej
o Włączanie się rodziców w zbiórki i akcje
charytatywne
o Spotkania dzieci z przedstawicielami ciekawych
zawodów, spośród rodziców
o Włączanie się rodziców w realizację tematów
zajęć realizowanych metodą projektu
o Pomoc w zagospodarowywaniu kącików
przedszkolnych
Uroczystości

Inicjatywa rodziców

Opracowały:

o Udział rodziców i bliskich w okolicznościowych Wg
terminarza
uroczystościach przedszkolnych i grupowych
Imieniny Rzepki
Spotkanie Wigilijne
Dzień Babci i Dziadka
Dzień Mamy i Taty
Dzień Rodziny
o Drobne prace naprawcze na rzecz grupy i
przedszkola

Maria Dragońska

Monika Lewandowska

Wg potrzeb

