
Plan współpracy z Rodzicami w roku szkolnym 2021/2022  

w Grupie Misie Tulisie  

 

 

,,Dziecko jest jak roślinka 

wymagająca troski i czułości. 

Ile rodzicielskiej miłości, 

tyle w sercu i umyśle dziecka dumy i radości” 

 

         Rodzina pełni w życiu każdego z nas ważną i niezastąpioną funkcję. To ona w 

największej mierze wpływa na kształtowanie osobowości dziecka i jego zachowań w 

określonych warunkach społecznych. Dziecko w rodzinie zdobywa mowę, język, kształtuje 

uczucia i postawy wobec członków rodziny i otaczającego go świata. Rodzina i przedszkole 

są najważniejszymi środowiskami  wychowawczymi małego dziecka.  

Gdy już dziecko przekroczy próg przedszkola bardzo ważna jest odpowiednia współpraca 

pomiędzy rodzicami, a przedszkolem. Prawidłowa współpraca nauczycieli z rodzicami 

stanowi jeden z istotnych czynników prawidłowego funkcjonowania przedszkola i rodziny 

.Właściwie zorganizowana współpraca z rodzicami to jeden z istotnych elementów osiągania 

przez przedszkole i nauczycieli dobrych warunków wychowania.  

Wdrożenie rodziców do współpracy  z przedszkolem umożliwia stworzenie warunków do 

harmonijnego i wszechstronnego rozwoju dzieci .  Rodzice dostrzegają  w przedszkolu 

możliwość nabywania przez dziecko nowych doświadczeń społecznych, kulturowych i 

wiadomości, dlatego realizując zadania wychowawczo-dydaktyczne nie możemy czynić tego 

bez porozumienia z rodzicami. 

Poprzez wspólną realizację planu współpracy z rodzicami Rodzicę będą mieć możliwość 

współdecydowania w sprawach ważnych dla wychowania i kształcenia dzieci . Dobra 

współpraca pomiędzy Rodzicami , a przedszkolem przełoży się na efektowniejsze 

zrealizowanie założonych  celów dydaktycznych i wychowawczych.  



Dlatego też zachęcamy Rodziców jako naszych partnerów do owocnej współpracy w 

atmosferze zrozumienia i sympatii.  

Cel ogólny: 

Wdrażanie Rodziców do ścisłej współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udziału w 

tworzeniu warunków do wszechstronnego  i harmonijnego rozwoju dzieci. 

 

 

Cele szczegółowe: 

• dążenie do jednolitości oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych  przedszkola i 

środowiska rodzinnego; 

• wszechstronny rozwój dziecka; 

• stworzenie partnerskich relacji między rodzicami a nauczycielami w zakresie 

odpowiedzialności za proces wychowawczy dzieci; 

• wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych; 

• włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola; 

• współdziałanie z rodzicami w zakresie rozpoznawania możliwości rozwojowych dziecka 
 

 

L.P TEMAT CEL FORMA TERMIN 

1. 

Zebranie 

informacyjno- 

organizacyjne 

Zapoznanie Rodziców z 

zasadami funkcjonowania 

przedszkola, grupy. 

Zapoznanie  ze statutem 

przedszkola , prawami i 

obowiązkami Rodziców, 

ofertą zajęć dodatkowych,  

Zebranie grupowe. 

Sierpień  

2021 

2. 

Zebranie z 

rodzicami w Sali nr 

5 Grupa „Misie 

Tulisie” 

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 nauczycielem 

Rozmowy 

indywidualne  

  

Październik  

3. 
Pedagogizacja 

Rodziców 

Popularyzacja czytelnictwa 

pedagogicznego m.in. 

dotyczącego procesów 

Konsultacje z 

nauczycielem 

Wrzesień 



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, 

 

 

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  

Rok 

przedszkolny 

2021/2022 

7. Pomoc Rodziców w Włączenie Rodziców do Informacje na Rok szkolny 



Organizacji 

uroczystości 

przedszkolnych 

pomocy w przygotowaniu 

dzieci do 

występu((ćwiczenia 

wierszyków w domu) 

   Pomoc Rodziców w    

zorganizowaniu dla dziecka  

dodatków do strojów 

zamkniętej grupie  2021/2022 

8. 

Kontakty 

indywidualne z 

Rodzicami  

  

Systematyczne omawianie 

spraw związanych z 

funkcjonowaniem dziecka 

w grupie, 

Przekazanie informacji na 

temat osiągnięć edukacyjno-

wychowawczych dzieci . 

Budowanie dobrych relacji  

  

Kontakty 

indywidualne  z 

nauczycielem w 

wyznaczony dzień 

tygodnia (piątek)  

Rok szkolny 

2021/2022 

9. 

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 

Pomoc Rodziców 

  

  

  

Rok szkolny 

2021/2022 

  

10. 

Indywidualne 

konsultacje z 

psychologiem 

przedszkolnym i 

logopedą 

Wsparcie psychologa 

przedszkolnego  

Możliwość indywidualnych 

konsultacji 

Konsultacje dla 

Rodziców  

Termin do 

uzgodnienia. 

11. 

Aktualnie 

realizowana 

tematyka w grupie 

„Misie Tulisie”  

Zapoznanie Rodziców z 

dodatkowymi zajęciami 

tematycznymi  

Opis i fotorelacja z 

realizacji poszczególnej 

tematyki zajęć 

Informacje na 

stronie 

internetowej 

przedszkola  

Rok szkolny 

  

2021/2022 

12. 

Zebranie z 

Rodzicami z 

gr.”Misie Tulisie” 

Rozwiązywanie bieżących 

problemów  

Informowanie Rodziców w 

trakcie indywidualnych 

rozmów o postępach 

dziecka w nauce  i 

Konsultacje z 

wychowawcą 

grupy 

Maj 2022 



zachowaniu 

Omówienie końcowej 

obserwacji pedagogicznej 

13. 

Prace społeczno-

użyteczne na rzecz 

przedszkola 

Zachęcanie Rodziców do 

współpracy i pomocy 

poprzez: 

Włączanie się w akcje 

charytatywne  

Pomoc przy zbieraniu np.: 

zakrętek  

Pomoc Rodziców 

w zależności od 

potrzeb 

Cały rok 

2021/2022 

14. 

Tablica 

informacyjna dla 

Rodziców  

Prezentowanie informacji 

ma temat realizowanych 

projektów 

Szczegółowy jadłospis 

Tablica 

informacyjna w 

przedszkolnej 

szatni 

Cały rok 

2021/2022  

15. 
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 

  

 

 
 


