
PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

Grupa „Mali Odkrywcy” 

 

L.P TEMAT CEL FORMA TERMIN 

1. 

Zebranie 

informacyjno- 

organizacyjne 

Zapoznanie Rodziców z 

zasadami funkcjonowania 

grupy. Zapoznanie 

rodziców w realizowanymi 

projektami edukacyjnymi 

oraz innowacyjnymi. 

Zebranie grupowe. 

Wrzesień 

2021 

2. 

Zebranie z 

rodzicami w sali nr 

3 

Grupa „Mali 

Odkrywcy” 

Omówienie spraw 

organizacyjnych grupy oraz 

zasad obowiązujących w 

grupie , 

wybór Rady Rodziców  , 

Zapoznanie Rodziców z 

wynikami wstępnej 

obserwacji pedagogicznej 

Indywidualne rozmowy i 

konsultacje z wychowawcą 

grupy. 

 

 

Konsultacje z 

wychowawcą 

Rozmowy 

indywidualne 

 

Wrzesień/Październik 

2021 

3. 
Pedagogizacja 

Rodziców 

Popularyzacja czytelnictwa 

pedagogicznego m.in. 

dotyczącego procesów 

adaptacji 

Zapoznanie Rodziców z 

podstawą programową oraz 

programem wychowania 

przedszkolnego 

Zapoznanie Rodziców z 

regulaminem 

przyprowadzania i 

odbierania dzieci z 

przedszkola, 

monitoringiem godzin 

pobytu dziecka w 

przedszkolu, 

Konsultacje z 

nauczycielem 

Wrzesień 

Październik 

2021 



 

 

4. 

 

Obserwacja 

postępów dziecka 

w grupie 

przedszkolnej 

 

Obserwacja dziecka przez 

Rodzica na  tle grupy 

poprzez aktywne śledzenie 

publikowanych zdjęć i 

nagrań video. 

Nagrania video, 

publikowanie 

zdjęć 

Rok szkolny 

2021/2022 

5. 

Systematyczne 

prezentowanie prac 

plastyczno-

technicznych oraz 

innych wytworów 

dzieci na tablicy 

Dostarczanie bieżących 

informacji o osiągnięciach 

plastycznych, 

technicznych, graficznych 

dzieci. 

Prace dzieci 

 

Rok szkolny 

2021/2022 

6. 

Współudział   

Rodziców w życiu 

przedszkola 

Zaopatrzenie dziecka w 

potrzebne rzeczy, które 

potrzebne będą na zajęcia 

tematyczne. 

Zapewnienie dziecku 

odpowiedniego stroju lub 

elementu stroju na zajęcia 

tematyczne. 

Przygotowanie przez 

wyznaczonych Rodziców 

poczęstunku dla dzieci na 

imprezy przedszkolne. 

Zachęcanie dzieci i pomoc 

Rodziców w tworzeniu 

prac konkursowych dzieci 

Informacje na 

zamkniętej grupie 

przedszkola 

Rok przedszkolny 

2021/2022 

7. 

Pomoc rodziców w 

organizacji 

uroczystości 

przedszkolnych 

Włączenie Rodziców do 

pomocy w przygotowaniu 

dzieci do występu 

(ćwiczenia wierszyków w 

domu) 

Pomoc Rodziców w    

zorganizowaniu dla dziecka  

dodatków do strojów 

Informacje na 

zamkniętej grupie 

Rok szkolny 

2021/2022 

8. 

Kontakty 

indywidualne z 

Rodzicami 

 

Systematyczne omawianie 

spraw związanych z 

funkcjonowaniem dziecka 

w grupie, 

Przekazanie informacji na 

temat osiągnięć 

Kontakty 

indywidualne  z 

nauczycielem w 

wyznaczony dzień 

tygodnia 

(czwartek) 

Rok szkolny 

2021/2022 



edukacyjno-

wychowawczych dzieci . 

Budowanie dobrych relacji. 

 

9. 

Indywidualne 

konsultacje z 

psychologiem 

przedszkolnym i 

logopedą 

Wsparcie psychologa 

przedszkolnego 

Możliwość indywidualnych 

konsultacji 

Konsultacje dla 

Rodziców 

Termin do 

uzgodnienia. 

10. 

Aktualnie 

realizowana 

tematyka w grupie 

„Mali Odkrywcy” 

Zapoznanie Rodziców z 

dodatkowymi zajęciami 

tematycznymi. 

Opis i fotorelacja z 

realizacji poszczególnej 

tematyki zajęć 

Informacje na 

stronie 

internetowej 

przedszkola 

Rok szkolny 

 

2021/2022 

11. 

Zebranie z 

Rodzicami z 

gr.”Mali 

Odkrywcy” 

Rozwiązywanie bieżących 

problemów 

Informowanie Rodziców w 

trakcie indywidualnych 

rozmów o postępach 

dziecka w nauce  i 

zachowaniu 

Omówienie końcowej 

obserwacji pedagogicznej 

Konsultacje z 

wychowawcą 

grupy 

Maj 2022 

12. 

Tablica 

informacyjna dla 

Rodziców 

Prezentowanie informacji 

ma temat realizowanych 

projektów 

Szczegółowy jadłospis 

Tablica 

informacyjna w 

przedszkolnej 

szatni 

Cały rok 2021/2022 

13. 
Strona internetowa 

przedszkola 

Promowanie przedszkola 

Upowszechnianie osiągnięć 

dzieci i przedszkola w 

szerszym środowisku 

Strona internetowa 

przedszkola, 

strona internetowa 

na portalu 

społecznościowym 

Cały rok 

2021/2022 

 


