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CELE: 

 Stworzenie warunków do współpracy z rodzicami w celu zintegrowanego oddziaływania wychowawczego rodziny i przedszkola opartego                    

na partnerskiej współpracy 

 Zachęcanie rodziców do współdziałania w sprawach przedszkola, w organizacji imprez i uroczystości  

 Informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci oraz włączanie ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności,      

na jakie natrafią 

 Dążenie do jednolitych oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego 

 



Zadania Formy realizacji 
 

Termin realizacji 
Osoby 

odpowiedzialne 

Uwagi 

 
 
 
 
 
 

Organizacja 
spotkań z 
rodzicami 

Spotkania organizacyjne 
* zapoznanie rodziców z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego, 
umiejętnościami jakich będą się dzieci uczyły w tym roku szkolnym oraz ze sposobami zbierania 
informacji o osiągnięciach dzieci  - diagnoza przedszkolna  
* poznanie organizacji pracy: ramowego rozkładu zajęć, tygodniowego rozkładu zajęć oraz zajęć 
dodatkowych 
*przypomnienie godzinowego pobytu dzieci w przedszkolu (umowy) 
*procedury bezpieczeństwa pobytu dziecka w przedszkola 
*zapoznanie z profilaktyką grypy sezonowej oraz profilaktyką wszawicy  
*bieżące informowanie rodziców o kierunkach pracy przedszkola i zamierzeniach wychowawczo – 
dydaktycznych 
*Zapoznanie ze statutem przedszkola 
*powołanie dwójek/trójek grupowych i przedstawiciela do Rady Rodziców 
* sprawy różne 
 
Spotkania podsumowujące pracę pierwszego półrocza 
* omówienie problematyki zachowań dzieci  
* włączanie rodziców do kształtowania u dzieci określonych wiadomości i umiejętności, 
samodzielności oraz kreatywności  
 
 
Spotkania z rodzicami – podsumowanie przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole 
podstawowej  
*zapoznanie z diagnozą końcową 
 
Spotkania indywidualne – w czasie indywidualnych konsultacji w wyznaczonych godzinach  
(1 raz w tygodniu) 
*stałe wymienianie informacji o spostrzeżeniach dotyczących przebiegu procesu rozwojowego dzieci 
  

Wrzesień/listopad 
2018r. 

 
Dyrektor, 

nauczyciele grup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luty 2019r. 
 
 
 
 
 

Maj 2019r. 
 
 
 

Cały rok szkolny, 
wg harmonogramu 

konsultacji 
 
 

 



 
 
Pedagogizacja 

rodziców 
-  

Integracja 
między 

nauczycielami a 
rodzicami 
(realizacja 

zadań) 

* Informowanie rodziców o planach, kierunkach i zamierzeniach wychowawczo – dydaktycznych  
w bieżącym roku szkolnym – warsztaty/prelekcje dla rodziców 
 
* Podsumowanie pracy dzieci za pierwsze półrocze 
 
* Podsumowanie przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole „Dojrzałość i gotowość szkolna” 
 
* Spotkania ze specjalistami różnych dziedzin w celu wzbogacenia wiedzy pedagogicznej i 
zdobywania wiedzy na temat rozwoju i zdrowia dzieci – spotkania z pracownikami Powiatowej 
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku 
 
*Udostępnianie rodzicom aktualnie uczonych tekstów wierszy i piosenek w danej grupie 
przedszkolnej  
 

Listopad 2018r. 
 
 

Luty 2019r. 
 

Maj 2019r. 
 

W zależności  
od potrzeb 

 
 

Cały rok szkolny 

 

 
 
 

 
 
 
 

Współpraca z 
rodzicami w 

celu 
podnoszenia 

poziomu 
nauczania 

* Organizowanie zajęć adaptacyjnych i dni otwartych dla nowych przedszkolaków 
 
* Organizowanie zajęć otwartych  i warsztatów dla rodziców w grupach wiekowych  
* Indywidualne rozmowy z rodzicami  
* Pedagogizacja rodziców w celu ujednolicenia wychowania dziecka w domu i w przedszkolu  
* Informowanie rodziców o osiągnięciach lub niepowodzeniach swoich dzieci w nauce i zachowaniu 
 
* Prowadzenie kącika dla rodziców  
- zamieszczanie informacji, artykułów pedagogicznych opartych na fachowej literaturze 
opracowanych przez psychologów, pedagogów i innych specjalistów 
- prowadzenie tablicy podziękowań dla rodziców – wyrażanie wdzięczności rodzicom wspierającym 
placówkę 
-pozyskiwanie informacji nt. potrzeb i oczekiwań rodziców oraz poznanie opinii nt. funkcjonowania 
placówki poprzez różnorodne formy kontaktu, np. ankiety, „Skrzynia wniosków, propozycji i uwag” 
 
* Zmiana i aktualizacja strony internetowej i facebooka przedszkola  
 
* Przekazywanie informacji w prasie na temat działalności przedszkola 
 

Sierpień 2018r. – 
kwiecień 2019r. 

 
W wyznaczonym 
terminie w ciągu 
roku w zależności 

od potrzeb 
 

Na bieżąco 
 
 
 

Cały rok szkolny 
 

Cały rok szkolny, 
na bieżąco 

 
Cały rok szkolny 

 

 



 
 * Rodzice uczestniczą w tworzeniu i realizacji planu  wychowawczo - profilaktycznego przedszkola 
 
* Ekspozycja prac plastycznych, technicznych i wszelkich wytworów twórczości dziecięcej 
 
* Prezentacja przez rodziców ciekawych zawodów  
 
* Czytający rodzice – zachęcanie rodziców do czytania dzieciom 
 

 
Cały rok szkolny 

 
Cały rok szkolny 

 
Cały rok szkolny 

 
Cały rok szkolny 

 
 

Współudział 
rodziców w 
pracach na 

rzecz 
przedszkola 

Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola 
 
*Pomoc w naprawie sprzętu przedszkolnego  
* Pomoc w wykonywaniu strojów karnawałowych i jasełkowych  
* Pomoc w organizacji uroczystości grupowych i przedszkolnych  
* Wypieki ciasta na uroczystości  
 
* Gromadzenie doposażenia do kącików zainteresowań i zabaw tematycznych, dostarczanie 
potrzebnych do zajęć materiałów, okresowe wzbogacanie kącika przyrody  
 
* Udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez przedszkole (m.in. zbiórka nakrętek, 
baterii, makulatury) 
* Udział w konkursach organizowanych w przedszkolu, w konkursach wojewódzkich, itp. 
 

 
 

W ciągu roku 
szkolnego 

 
 

W zależności 
od potrzeb 

przez cały rok 
szkolny 

 

 
 
 
 

Udział 
członków 
rodziny w 

uroczystościach 
przedszkolnych 

Organizowanie imprez, wycieczek i uroczystości z czynnym udziałem rodziców i dzieci  
*Pasowanie na przedszkolaka 
* Jesienny Piknik w ogrodzie przedszkolnym – Dzień Pieczonego Ziemniaka 
*Wieczór Pieśni Patriotycznych 
* Spotkanie z Mikołajem  
* Jasełka Bożonarodzeniowe 
* Karnawałowy Bal Przebierańców  
* Dzień Babci i Dziadka 
* Uroczystości urodzinowe  
*Warsztaty wielkanocne 

Wg kalendarza 
imprez 

 i uroczystości 
 
 
 
 
 
 
 

 



* Dzień Rodziny – majówka/festyn  
* Dni Dziecka 
* Uroczystości zakończenia roku szkolnego  
 
* Galeria prac dzieci wg harmonogramu  
* Wyjazdy do kina i teatru  
* Opera i filharmonia  

 
 

Cały rok 
Wg  potrzeb 

1 raz na 2 miesiące 

 
Organizacja 

pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej 
dla rodziców i 

nauczycieli 
 

 

*omówienie założeń pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej rodzicom i nauczycielom w 

przedszkolu, 

*analiza potrzeb w zakresie udzielania wsparcia rodzicom,  

*sposoby informowania rodziców o postępach dziecka,  

*opracowanie referatów na spotkania z rodzicami dotyczących specyficznych problemów dzieci, 

według potrzeb rodziców i nauczycieli, 

*wspólne konsultacje, przekazywanie informacji o postępach dzieci nauczycielom, rodzicom 
 

 
 

W ciągu roku 
szkolnego 

 
W zależności 
od potrzeb 

przez cały rok 
szkolny 

 

 


