
 
ROCZNY PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI 

2017/2018 
 
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 
dzieci. 

 Angażowanie rodziców w prace użyteczne na rzecz przedszkola. 

 Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację. 

 Przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu. 

 Przekazywanie informacji na temat wyników diagnozy w szczególności dzieci 5 – 6 
letnich. 

 Współudział nauczycieli i rodziców z rozwiązywaniu zaistniałych problemów 
wychowawczych 

 Poznanie opinii rodziców na temat funkcjonowania placówki oraz oczekiwań 
względem przedszkola. 
 

Lp. Zadania Sposób realizacji Termin 
realizacji 

Osoba 
odpowiedzialna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznanie dzieci i ich 
środowiska 
 
 
 
 

 Przeprowadzenie  obserwacji oraz 
diagnozy gotowości dziecka do podjęcia 
nauki w szkole 
 

październik-
listopad 2017 

Nauczyciele grup 

Informowanie rodziców o wynikach 
przeprowadzonych diagnoz 
 

Zebranie po I 
półroczu,  

30 kwietnia 

Nauczyciele grup 

Przeprowadzenie ankiet w celu 
poznania środowiska rodzinnego dzieci 

listopad Nauczyciele grup 

Rozmowy indywidualne, konsultacje 
odbywane z inicjatywy nauczycieli i 
rodziców: dzielenie się osiągnięciami i 
niepowodzeniami dziecka, bieżące 
informacje z życia grupy i o dziecku, 

W ciągu roku Nauczyciele grup 



 
 
 
 
 

 
 
 

rozwiązywanie zaistniałych problemów 
dydaktycznych i wychowawczych 

Uzyskanie zgody rodziców na: 
- badania logopedyczne 
- uczestnictwo dzieci w terapii 
logopedycznej 
-badania przesiewowe w kierunku wad 
postawy 
-odbiór dzieci z przedszkola 
- udział dzieci w zajęciach dodatkowych 
(płatnych) organizowanych w 
przedszkolu 
-umieszczanie dzieci na stronie 
internetowej przedszkola 

październik 
2017 

Nauczyciele grup 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zachęcanie rodziców 
do współdziałania 

Opracowanie planu współpracy z 
rodzicami i przedstawienie rodzicom na 
zebraniu 

październik-
listopad 2017 

Nauczyciele grup 

Zapoznanie rodziców z dokumentacją 
przedszkola: Statut, Koncepcja Pracy, 
Procedury bezpieczeństwa, Program 
wychowawczy. Wprowadzenie w tej 
dokumentacji zmian z inicjatywy 
rodziców 

październik 
2017 

Nauczyciele grup 

Udział rodziców w planowaniu tematyki  
spotkań z terapeutą z poradni 
Psychologiczno- Pedagogicznej 

grudzień 
2017 

Nauczyciele grup 

Systematyczne prowadzenie kącików 
grupowych- aktualizacja prac 
plastycznych dzieci 

W ciągu roku Nauczyciele grup 

Prowadzenie kącików informacyjnych 
dla rodziców: uiszczanie informacji o 
uroczystościach i planowanych 
wycieczkach, wywieszanie informacji 
dotyczących zdrowia, wychowania i 
rozwoju, konferencji i warsztatów dla 
rodziców 

W ciągu roku Dyrektor, 
Nauczyciele grup 

Zachęcanie do systematycznego 
odwiedzania strony internetowej 
przedszkola 

W ciągu roku Dyrektor, 
Nauczyciele grup 

Udział rodziców w organizacji 
planowanych konkursów, wycieczek, 
uroczystości 

W ciągu roku Nauczyciele grup 

Czynny udział rodziców w 
przygotowaniach do imprez 
przedszkolnych 

Dzień Dyni, 
Andrzejki, 
Spotkanie z 
Mikołajem, 
Dzień Babci i 
Dziadka, 
Bal 
Karnawałowy 
Dzień pączka, 
Walentynki, 

Nauczyciele 
wszystkich grup 



Dzień Ziemi, 
Dzień Mamy i 
Taty, 
Dzień Dziecka 

Pozyskiwanie informacji na temat 
potrzeb i oczekiwań rodziców oraz 
poznanie opinii na temat 
funkcjonowania placówki, poprzez 
wywiad lub skrzynkę kontaktową 

W ciągu roku Dyrektor, 
Nauczyciele grup 

 
3. 

 
Zachęcanie rodziców 
do udziału w 
uroczystościach 
przedszkolnych, 
spotkaniach 
grupowych. 

Zapraszanie rodziców na 
okolicznościowe uroczystości  ogólno-
przedszkolne i grupowe, wspólna 
zabawa 

W ciągu roku Nauczyciele grup 

Organizowanie zebrań, zajęć otwartych. Według 
harmonogra
mu 

Nauczyciele grup 

Udział rodziców a akcjach 
charytatywnych : 
-Fundacja Hospitacyjna Dzieci 
Osieroconych 
- Zbiórka jedzenia dla bezdomnych 
zwierząt ze schroniska „Promyk” 

W ciągu roku Nauczyciele grup 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedagogizacja 
rodziców 

Popularyzacja czytelnictwa 
pedagogicznego z uwzględnieniem 
potrzeb i możliwości rodziców 

W ciągu roku Nauczyciele grup 

Zapoznanie rodziców z regulaminem 
przyprowadzania i odbierania dzieci z 
przedszkola, monitoringiem godzin 
pobytu dziecka w przedszkolu 

październik  
2017 

Nauczyciele grup 

Informowanie rodziców o kierunkach 
pracy przedszkola i zamierzeniach 
dydaktyczno- wychowawczych w 
bieżącym roku szkolnym oraz 
realizowanych przez nauczycielki w 
każdym miesiącu. 

W ciągu roku Nauczyciele grup 

Organizacja spotkań grupowych- 
rozmowy dotyczące osiągnięć dzieci, 
problemów wychowawczych i innych 
wynikających z inicjatywy i 
zainteresowania rodziców 

W zależności 
od potrzeb 

Nauczyciele grup 

Zapoznanie rodziców z podstawą 
programową oraz programem 
wychowania przedszkolnego 

listopad 2017 Nauczyciele grup  

 


