
PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 

2021/2022 W GRUPIE „LEŚNE LUDKI” 

 

Rodzina i placówka przedszkolna to pierwsze i najważniejsze środowiska 

wychowawcze małego dziecka, wpływające na jego socjalizację oraz budowanie poczucia 

własnej wartości. Są one odpowiedzialne za przygotowanie dziecka do życia  

w społeczeństwie. Współpraca nauczycieli z rodzicami stanowi jeden z istotnych czynników 

prawidłowego funkcjonowania przedszkola i rodziny. Warunkuje harmonijny i wszechstronny 

rozwój dzieci, wpływa na ich postępy zarówno w edukacji, jak i w zachowaniu.  

Cel ogólny: Wdrażanie rodziców do ścisłej współpracy z przedszkolem  

i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego  i harmonijnego 

rozwoju dzieci. 

Cele szczegółowe współpracy z rodzicami:  

- dążenie do spójnych oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych przedszkola i rodziny; 

- starania obu stron, by zapewnić warunki prawidłowego rozwoju dziecka oraz współdziałanie 

z rodzicami w zakresie rozpoznawania możliwości rozwojowych dzieci; 

- stworzenie partnerskich relacji między rodzicami, a nauczycielem w zakresie 

odpowiedzialności za proces wychowawczy dzieci; 

- oddziaływanie nauczycieli wychowania przedszkolnego i innych pedagogów na postawy 

rodzicielskie – zmiana lub ulepszanie tych postaw; 

- podnoszenie kultury pedagogicznej i poszerzanie wiedzy rodziców o rozwoju i wychowaniu 

dzieci; 

- przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu, współudział 

nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu zaistniałych problemów wychowawczych; 

- pomoc rodziców w doskonaleniu pracy przedszkola; 

- poznanie opinii rodziców na temat funkcjonowania placówki oraz oczekiwań względem 

przedszkola; 

- monitorowanie efektywnej współpracy. 

 

 

 



 

 

TEMAT FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI 
1. Spotkanie organizacyjno -

informacyjne z rodzicami 

 

(zebranie ogólne z Dyrekcją) 

 

 

 

 

- Zapoznanie rodziców ze 

Statutem Przedszkola, 

organizacja pracy przedszkola, 

regulaminem oraz zasadą 

funkcjonowania placówki  

- Przedstawienie rodziców 

Postawy Programowej i 

Programy Edukacji 

Przedszkolnej 

- Procedura przyprowadzania i 

odbierania dzieci  

- Procedura przyprowadzania 

dzieci  

- Omówienie ramowego 

rozkładu dnia  

- Poruszenie problemu 

adaptacji w przedszkolu 

- Koszty pobytu w przedszkolu 

- Dni wolne od pracy i dyżury 

w przedszkolu  

- Sprawy bieżące 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sierpień 2021r. 

 

2. Spotkanie z rodzicami  

w sali nr 1 Grupa „Leśne 

Ludki” 

 

(zebranie z wychowawcą, 

konsultacje indywidualne) 

 

 

- Omówienie spraw 

organizacyjnych  

- Przedstawienie obowiązków i 

praw przedszkolaka – Kodeks 

Przedszkolaka ustalony w 

Grupie „Leśne Ludki” 

- Wybór przedstawicieli Trójki 

Klasowej w Grupie „Leśne 

Ludki” 

- Przekazanie informacji na 

temat zajęć dodatkowych  

- Omówienie najbliższych 

uroczystości przedszkolnych  

- Harmonogram konsultacji z 

wychowawcą 

- Omówienie z rodzicami form 

nagradzania oraz środków 

zaradczych stosowanych w 

przypadku niewłaściwego 

zachowania dziecka  

- Przekazanie wstępnych 

wyników diagnozy 

pedagogicznej i informacji 

- Informacja o realizowanych 

projektach innowacyjnych  

„Eko Ludek”, „Poznajemy 

Kontynenty- Podróże w Różne 

Strony Świata” 

- Sprawy bieżące 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Październik 2021 r. 



3. Współpraca z rodzicami w 

celu doskonalenia efektów 

nauczania  

 

 

- Rozwiązywanie na bieżąco 

zaistniałych problemów 

wychowawczych  

- Organizowanie 

indywidualnych konsultacji 

poświęconych omówieniu 

postępów dziecka, zachowania, 

funkcjonowania w grupie, 

niepokojących sytuacji 

- Przekazanie rodzicom 

wyników logopedycznego 

badania przesiewowego mowy 

dzieci 

- Zachęcanie do zapoznania się 

z wierszykami i piosenkami 

przewidzianymi do nauki na 

uroczystości przedszkolne 

- Ekspozycja prac plastycznych 

dzieci  

- Obserwacja dziecka na tle 

grupy poprzez śledzenie 

publikowanych zdjęć i nagrań 

na stronie naszego przedszkola 
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4. Rozwiązanie problemów 

wychowawczych dzieci 
- Utrzymywanie kontaktów 

telefonicznych z rodzicami 

- zachęcanie do 

systematycznego odwiedzania 

naszej strony internetowej 

- Pedagogizacja rodziców 

poprzez zamieszczanie 

materiałów edukacyjnych na 

stronie internetowej 

przedszkola 

- Prowadzenie indywidualnych 

rozmów dotyczących 

zaistniałych problemów 

wychowawczych. 
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5. Pomoc rodziców w 

organizowaniu uroczystości 

przedszkolnych i grupowych 

- Zaangażowanie rodziców do 

pomocy w przygotowaniu 

dzieci do wstępu (ćwiczenie 

wierszyków i piosenek) 

- Pomoc Rodziców w 

zorganizowaniu dla dziecka  

dodatków do strojów 

- Przygotowanie przez 

wyznaczonych Rodziców 

poczęstunku dla dzieci na z 

imprezy przedszkolne  

- Zapewnienie dziecku 

odpowiedniego stroju lub 

elementu stroju na zajęcia 

tematyczne  
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- Pomoc rodziców w 

gromadzeniu materiałów do 

kącików tematycznych  

- Udział w konkursach 

przedszkolnych  

- Pomoc w organizacji 

Mikołajek (zakup i pakowanie 

prezentów) 

 

 
6. Zebranie z rodzicami  

z grupy „Leśne Ludki” 

 

 

 

-  Informowanie rodziców w 

trakcie indywidualnych 

rozmów o postępach dziecka w 

nauce,  zachowaniu 

- Omówienie końcowej 

obserwacji pedagogicznej 

- Rozwiązywanie bieżących 

problemów  
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