
PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI  
w PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU nr 1 w ZŁOTOWIE 

Plan ogólny współpracy z rodzicami ulega modyfikacji w poszczególnych oddziałach, 

 po uwzględnieniu opinii i wniosków rodziców z danego oddziału.  

Wrzesień 
Zadania i podejmowane działania Osoby odpowiedzialne Uwagi  

o realizacji  

1. Zebranie ogólne z rodzicami  
- przedstawienie koncepcji pracy przedszkola i priorytetowych działań przedszkola  

- przedstawienie struktury organizacyjnej 

- zachęcenie do korzystania ze  strony internetowej przedszkola  i zapoznania się 

  z dokumentami przedszkola ( statutem, regulaminami, procedurami)   oraz ofertą 

  programową  

dyrektor 

 

 

2. Zebrania organizacyjne w oddziałach  
- rozdanie folderu informacyjnego  przedszkola  

- wybór grupowych rad rodziców i reprezentantów do rady rodziców przedszkola 

- zebranie  wniosków do modyfikacji koncepcji i priorytetowych działań przedszkola 

- przedstawienie i analiza „Kodeksu grupowego”  

nauczycielki 

 
 

3. Zebranie z radą rodziców przedszkola  
- wybór prezydium rady rodziców 

- wybór komisji rewizyjnej  

- omówienie zebranych wniosków i w miarę potrzeb dokonanie modyfikacji 

koncepcji  

  pracy przedszkola i priorytetowych działań przedszkola, podejmowanych działań  

  wychowawczych 

- ustalenie planu współpracy z rodzicami  

- włączanie rodziców do współdziałania z zakładami pracy w mieście, poszukiwanie  

  sponsorów  

dyrektor  

 

 

 

 

 

4. Kontakty indywidualne z rodzicami  

 
- rozdanie rodzicom do wypełnienia „Karty informacyjnej dziecka” w celu uzyskania  

  informacji o osobach, które będą upoważnione do odbierania dziecka i innych 

istotnych 

  informacji zawartych w karcie  

 

- omawianie podejmowanych działań wychowawczych  

nauczycielki, dyrektor  

 

nauczycielki 

 

 

nauczycielki, dyrektor 

 

5. Sobotnie spotkania z dziećmi i rodzicami   
-  zorganizowanie pikników integracyjnych, „Święta Pieczonego Ziemniaka”  

 

 

nauczycielki  

 

 

6. Tablice informacyjne, gazetki grupowe 
- zamieszczanie bieżących informacji na ogólnej  tablicy informacyjnej przedszkola  

 

- zamieszczanie informacji na tablicy tematycznej przedszkola (referaty i informacje 

   promujące zdrowie oraz dotyczące profilaktyki zdrowotnej) 

 

- zamieszczanie tekstów wierszy i piosenek oraz bieżących informacji na 

oddziałowych  

  tablicach  informacyjnych przedszkola 

 

- cykliczne wydawanie (co miesiąc)  gazetki  grupowej 

 

dyrektor  

 

pielęgniarka  

 

 

nauczycielki  

 

nauczycielki  

 

7. Strona internetowa przedszkola 

 

- prowadzenie strony internetowej przedszkola   

wyznaczona nauczycielka   



Październik 

   Zadania  Osoby odpowiedzialne Uwagi  

o realizacji 

1. Włączenie rodziców w różnorodne zbiórki na rzecz  

    przedszkola oraz  ochrony środowiska:  
 - zorganizowanie zbiórki kasztanów  

 - zorganizowanie zbiórki plastikowych nakrętek  

 - zorganizowanie zbiórki puszek aluminiowych 

- zorganizowanie zbiórki baterii  

 

nauczycielki  

 

rodzice 

 

2.  Zajęcia otwarte dla rodziców  
- zorganizowanie zajęcia otwartego  

- omawianie podejmowanych działań  edukacyjnych  i wychowawczych  

nauczycielki  

3. Zainteresowanie warunkami domowymi dzieci 
- prowadzenie wywiadów środowiskowych  celem wypracowania odpowiednich 

działań edukacyjnych i form wsparcia, m.in. pomocy materialnej w ramach 

współpracy z TPD  

dyrektor 

nauczycielki 

 

 

4. Zachęcenie do udziału rodziców wspólnie  z dziećmi  

   w konkursach plastycznych  
- wywieszanie ogłoszeń, słowne motywowanie do udziału  

nauczycielki   

Listopad 

   Zadania  Osoby odpowiedzialne Uwagi  

o realizacji 

1. Organizacja  dla rodziców spotkań i warsztatów ze  

    specjalistami   
   - zorganizowanie spotkania z logopedą  

 

 

dyrektor 

 

2.  Zajęcia otwarte dla rodziców  
- zorganizowanie zajęcia otwartego  

- omawianie podejmowanych działań  edukacyjnych  i wychowawczych  

nauczycielki  

3. Uroczystości  z  udziałem rodziców  
    - zorganizowanie „Andrzejek”  

 
    -pomoc rodziców w zorganizowaniu uroczystości 

nauczycielki  

 

rodzice  

 

 

4. Pomoc w zakupie paczek choinkowych 
 

rodzice 

 
 

5. Włączanie rodziców w akcje charytatywne: 
- zorganizowanie akcji „Góra Grosza”, zbieranie darów w supermarketach 

nauczycielki   

Grudzień 

   Zadania  Osoby odpowiedzialne Uwagi  

o realizacji 

1.  Uroczystości z udziałem rodziców  
 - zorganizowanie „Mikołajek”  

 

- zorganizowanie „Spotkań kolędowych” , „Spotkań Wigilijnych”   

 

-pomoc rodziców w zorganizowaniu uroczystości 

 

nauczycielki 

 

 

 

rodzice 

 

2. Włączanie rodziców  w zajęcia z bajkoterapii 
- czytanie w przedszkolu przez rodziców dzieciom bajek „Poczytaj mi  

  mamo, poczytaj mi tato”   

 

 

 

nauczycielki  



Styczeń 

   Zadania  Osoby odpowiedzialne Uwagi o 

realizacji 

1.  Uroczystości z udziałem rodziców i rodziny dziecka  
- zorganizowanie „Balu karnawałowego” 

- zorganizowanie „Dnia Babci i Dziadka” 

 

 - pomoc rodziców w zorganizowaniu uroczystości 

 

 

nauczycielki 

 

rodzice 

 

Luty 

   Zadania  Osoby odpowiedzialne Uwagi  

o realizacji 

1. Włączanie rodziców  w zajęcia z bajkoterapii 
- czytanie w przedszkolu przez rodziców dzieciom bajek „Poczytaj mi  

  mamo, poczytaj mi tato”   

 

 

nauczycielki  

Marzec 

   Zadania  Osoby odpowiedzialne Uwagi  

o realizacji 

1. Organizacja  dla rodziców spotkań i warsztatów ze  

    specjalistami   
  - zorganizowanie spotkania z psychologiem 

 

 

dyrektor  

 

2. Włączanie rodziców  w zajęcia z bajkoterapii 
- czytanie w przedszkolu przez rodziców dzieciom bajek „Poczytaj mi  

  mamo, poczytaj mi tato”   

 

nauczycielki   

Kwiecień 

   Zadania  Osoby odpowiedzialne Uwagi  

o realizacji 

1. Włączanie rodziców  w zajęcia z bajkoterapii 
- czytanie w przedszkolu przez rodziców dzieciom bajek „Poczytaj mi  

  mamo, poczytaj mi tato”   

 

 

nauczycielki 
 

2. Prezentacja ciekawych zawodów rodziców lub znanych  

   rodzicom osób:  
-  zorganizowanie spotkania w poszczególnych oddziałach   

   według  ustaleń rodziców  

 

 

 

rodzice 

nauczycielki 

 

3. Włącznie rodziców  do promocji przedszkola w środowisku  

    lokalnym 
 - przedstawienie  utworu  literackiego z  udziałem rodziców i  dzieci 

    z przedszkola   

 

 

nauczycielki 

rodzice 

 

Maj 

   Zadania  Osoby odpowiedzialne Uwagi  

o realizacji 

1. Uroczystości z udziałem rodziców nauczycielki  



- zorganizowanie uroczystości „Dzień Mamy i Taty”  

2. Zebranie z rodzicami  w  oddziałach 
- analiza i podsumowanie efektów działań edukacyjnych w grupie  

- analiza i podsumowanie efektów działań wychowawczych  

- analiza i  podsumowanie efektów współpracy z rodzicami  

- przedstawienie propozycji programu i pakietu edukacyjnego do  

  pracy w następnym roku szkolnym  

 

nauczycielki  

Czerwiec 

   Zadania  Osoby odpowiedzialne Uwagi  

o realizacji 

1. Zebranie ogólne z rodzicami dzieci, które jeszcze nie 

uczęszczały do przedszkola a zostały przyjęte na nowy rok 

szkolny 
 - przedstawienie koncepcji pracy przedszkola i priorytetowych działań przedszkola  

- przedstawienie struktury organizacyjnej 

- zachęcenie do korzystania ze  strony internetowej przedszkola  i zapoznania się  

  z dokumentami przedszkola ( statutem, regulaminami, procedurami)   oraz ofertą  

  programową  

 

 

 

 

dyrektor  

 

 

 

2.   Zebrania grupowe z rodzicami dzieci, które jeszcze nie 

uczęszczały do przedszkola a zostały przyjęte na nowy rok 

szkolny 
- rozdanie folderu informacyjnego  przedszkola 

- poinformowanie o realizacji programu adaptacyjnego „Nowe  

  dziecko”  w ramach, którego odbywają się dni otwarte dla dzieci  

  nowych , ustalenie ich  daty  

 

 

 

 

nauczycielki 

 

 

3. Zebranie z radą rodziców przedszkola 
- podsumowanie pracy Rady Rodziców za dany rok szkolny  (sprawozdanie  

  finansowe, sprawozdanie komisji rewizyjnej), wysunięcie wniosków do pracy na  

  następny  rok szkolny 

- posumowanie współpracy przedszkola z rodzicami, wysunięcie wniosków do pracy 

  na następny  rok szkolny 

- informacja z sprawowanego nadzoru pedagogicznego 

 

 

dyrektor 

 

 

4. Sobotnie spotkania z dziećmi i rodzicami  
- zorganizowanie pikników integracyjnych z okazji dnia dziecka, zakończenia roku  

  szkolnego  

 

-pomoc rodziców w zorganizowaniu uroczystości 

 

 

nauczycielki 

 

nauczycielki 

 

5. Uroczystości z udziałem rodziców 
- zorganizowanie uroczystości „Pożegnania dzieci odchodzących do szkoły ” 

 

-pomoc rodziców w zorganizowaniu uroczystości  

nauczycielki,  

 

rodzice  

 

6. Spotkania adaptacyjne z udziałem rodziców  

-  przeprowadzenie spotkań  adaptacyjne  dla dz. 3 – letnich  

  oraz dzieci „nowych” 

 

dyrektor 

nauczycielki 

 

 

 

 
 



Plan współpracy z rodzicami obejmuje następujące 

zakresy: 
  

1. Poznanie dzieci i ich środowiska: 

 Spotkanie adaptacyjne dla dz. 3 – letnich oraz dzieci „nowych” 

 Praca indywidualna, przeprowadzenie obserwacji we wszystkich grupach  

 wiekowych; informowanie rodziców o ich wynikach; przeprowadzenie wywiadów 

 i rozmów w celu  ujednolicenia oddziaływań wychowawczych 

 Rozmowy indywidualne, konsultacje, odbywane z inicjatywy dyrektora, nauczycieli  

i rodziców: 

- dzielenie się osiągnięciami i niepowodzeniami dziecka, 

- bieżące informacje z życia grupy i o dziecku, 

- rozwiązywanie zaistniałych sytuacji  wychowawczych i dydaktycznych 

 Uzyskanie zgody rodziców na: 

- badania logopedycznych badaniach przesiewowych  

- uczestnictwo dzieci w terapii logopedycznej,  

- odbiór dzieci z przedszkola, 

- umieszczanie zdjęć dzieci na stronie WWW, 

- udział dzieci w zajęciach religii, 

 Udział rodziców dzieci w spotkaniach i warsztatach  

 Zapoznanie rodziców z procedurami obowiązującymi w przedszkolu 

 2. Pozyskiwanie Rodziców do współdziałania. 

 Opracowanie w grupach planów współpracy z rodzicami, w uzgodnieniu z rodzicami  

 Zapoznanie rodziców z dokumentami przedszkola(statut, regulaminy, procedury) 

 Systematyczne prowadzenie grupowych kącików informacyjnych dla rodziców  

- umieszczanie na grupowej tablicy informacyjnej  tekstów piosenek i wierszy, których 

aktualnie uczą się dzieci, 

- umieszczanie informacji o uroczystościach i planowanych wycieczkach, 

-wyeksponowanie „Kodeksu grupy”, 

- podziękowania za współpracę. 

 Zachęcenie do systematycznego odwiedzania strony WWW przedszkola. 

 Eksponowanie prac plastyczno-konstrukcyjnych dzieci wszystkich oddziałów  

 Udział rodziców w organizacji planowanych wystaw i konkursów 

 Pomoc w zakupie paczek choinkowych  

 Pozyskiwanie sponsorów 

 Zaangażowanie rodziców do przygotowywania i udziału w wycieczkach. 

 3. Zainteresowanie rodziców uroczystościami przedszkolnymi i spotkaniami  

    grupowymi. 

 Zapraszanie rodziców na okolicznościowe uroczystości ogólno- przedszkolne  

i grupowe; wspólna zabawa – wykonywanie indywidualnych zaproszeń, pomoc 

rodziców w organizacji uroczystości (szycie strojów, robienie dekoracji, gromadzenie 

rekwizytów sponsorowanie, przygotowanie poczęstunku podczas uroczystości dla 

dzieci. 



 Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców. 

  Czytanie w przedszkolu przez rodziców dzieciom bajek „Poczytaj mi mamo, poczytaj 

mi tato” w ramach bajko terapii 

 Wspólne akcje charytatywne: np. Góra grosza. 

 Zachęcenie do udziału z dzieckiem w konkursach plastycznych 

 Organizacja zebrań, warsztatów i dni otwartych. 

 4. Pedagogizacja rodziców. 

 Popularyzacja czytelnictwa pedagogicznego z uwzględnieniem potrzeb i możliwości 

rodziców: kserowanie ciekawych artykułów, zamieszczanie na stronie internetowej 

  Informowanie rodziców o koncepcji pracy przedszkola, priorytetowych działaniach 

przedszkola, statucie, regulaminach, procedurach  i zamierzeniach  wychowawczo-

dydaktycznych  realizowanych przez nauczycielki w każdym miesiącu. 

 Zapoznanie rodziców z nową podstawą programową oraz programami wychowania 

przedszkolnego 

  Organizacja spotkań grupowych– rozmowy dotyczące osiągnięć dzieci, sytuacji  

wychowawczych – innych wynikających z inicjatywy i zainteresowań rodziców. 

  Podawanie w przystępny sposób ciekawych propozycji pedagogicznych, 

(umieszczanie ich w kąciku dla rodziców, w formie ulotek, na stronie www). 

5. Organizowanie zebrań ogólnych i grupowych. 

 Zebrania ogólne dotyczące organizacji pracy przedszkola, realizacji działalności 

edukacyjnej i wychowawczej przedszkola. 

  Zebrania z rodzicami w oddziałach 

  Zaproszenie do udziału w spotkaniach specjalistów - logopedy, psychologa. 

  Zebrania grupowe poruszające problemy specyficzne dla danej grupy, z - udziałem 

specjalistów itp. 

  Prezentacje multimedialne dla rodziców  

 

6. Współdziałanie z Radą Rodziców. 

 Czynny udział rodziców we wzbogacaniu bazy przedszkola (pozyskiwanie 

sponsorów). 

 Cykliczne spotkania Rady Rodziców z udziałem dyrektora w celu omówienia 

realizacji podjętych zadań  

  pomoc w organizowaniu przedszkolnych uroczystości. 

 Wybór firmy ubezpieczeniowej 

 Zapoznanie z podstawowymi dokumentami Przedszkola i   w razie potrzeby 

modyfikacja  ich . 

 


