
PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2018/19
Plan opracowany jest na podstawie programu własnego „Razem z rodzicami” 

FORMY REALIZACJI TERMIN I OSOBY ODPOWIEDZIALNE UWAGI
1. Zapoznanie rodziców z podstawą programową – omówienie 

poszczególnych obszarów edukacyjnych
Wrzesień/ wychowawcy grup, 

2. Zapoznanie z programem wychowania przedszkolnego , 
książkami pomocniczymi dla dzieci 5,6 letnich i kartami 
diagnozy 6 latków , kartami obserwacji 3,4,5 latków 

wrzesień/wychowawcy grup

3. Zapoznanie rodziców z rocznym planem pracy przedszkola, z 
priorytetami, celami i zadaniami na nowy rok szkolny na 
zebraniach z rodzicami i Komitetem Rodzicielskim

Nauczyciele wszystkich grup, 
Dyrektor wrzesień 2018

4. Przedyskutowanie z Komitetem Rodzicielskim potrzeb dzieci i 
oczekiwań rodziców w zakresie pracy przedszkola 

Dyrektor 13 września 2018

5. Ustalenie preliminarza wydatków   Komitetu Rodzicielskiego Dyrektor 13 września 2018
6. Pomoc rodziców w organizowaniu i udział w imprezach i 

uroczystościach zgodnie z harmonogramem imprez i 
uroczystości

Cały rok szkolny wg harmonogramu 

7. Zamieszczanie bieżących informacji dla rodziców na tablicach 
informacyjnych, stronie internetowej przedszkola

Cały rok szkolny –
Nauczyciele wszystkich grup

8. Organizacja zajęć otwartych, warsztatów (organizowane w 
grupach wiekowych)

Październik – czerwiec – wszyscy nauczyciele

9.„Biblioteczka dla dziecka i  rodzica”-prezentacja i umożliwianie 
korzystania rodzicom z fachowej literatury pedagogicznej, a 
także z artykułów prezentowanych w kąciku rodzica oraz 
wypożyczanie książek dla dzieci 

Cały rok szkolny – wszyscy nauczyciele

10. Wspomaganie rodziców w uzyskaniu pomocy ze strony poradni 
psychologiczno-pedagogicznej

cały rok szkolny, nauczycielki grup

11. Włączanie rodziców we wzbogacanie bazy materialnej grupy, 
przedszkola (dostarczanie potrzebnych do zajęć materiałów, 
przyborów, kserowanie, okresowe wzbogacanie kącika 
badawczego  i innych kącików  zabaw w różne akcesoria)

cały rok szkolny



12. Integracja środowiska rodzinnego poprzez zapraszanie do 
udziału we wspólnych projektach, festynach, uroczystościach z 
udziałem członków rodzin

cały rok szkolny wg harmonogramu
Festyn integracyjny 
20 września 2018
Dzień babci i dziadka
, - Styczeń 2019,
Dzień rodziny – 
festyn 01 czerwca 
2019 

13. „Rodzice dzieciom” – prowadzenie amatorskiego zespołu 
teatralnego z udziałem rodziców

„Spotkanie opłatkowe”- grudzień i „Dzień 
Dziecka” – czerwiec -, K. Smeja , N Peplińska 

14. Bieżące informowanie rodziców o postępach dziecka podczas 
zebrań grupowych, konsultacji indywidualnych i rozmów 
okolicznościowych

Cały rok szkolny – wszyscy nauczyciele

15. Przekazanie rodzicom informacji o rozwoju dzieci i o gotowości 
do podjęcia nauki w szkole

Listopad/Kwiecień – nauczyciele dzieci 6- 
letnich

16. „Drzwi otwarte” – umożliwienie rodzicom i dzieciom ze 
środowiska poznania przedszkola - wspólny pobyt w p- lu

Kwiecień/ maj

17. „ Czytanie na dywanie” – udział rodziców i innych członków 
rodziny w akcji propagowania czytelnictwa

Cały rok szkolny

18. Tworzenie sytuacji umożliwiających rodzicom podejmowanie 
oddziaływań wychowawczych spójnych z działaniami 
wychowawców przedszkola 

Cały rok szkolny


