
 

 
PLAN  

 

WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI 

 

NA ROK SZKOLNY 2013/2014 

 
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 11  

 

w RADOMIU 
 

 

 



 

Lp. FORMA TEMATYKA SPOTKAŃ TERMINY 

1. Zajęcia adaptacyjne Zapoznanie dzieci i rodziców  

ze środowiskiem przedszkolnym, nauczycielami, pracownikami 

niepedagogicznymi 

 Uczestnictwo dzieci i rodziców  

w zajęciach integracyjnych, zabawach ruchowych, muzycznych i plastycznych 

 

VIII 2013 

VI 2014 

2. Zebranie organizacyjne Zapoznanie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. 

Sprawy organizacyjne (np. ramowy rozkład dnia, godziny pracy 

poszczególnych oddziałów, godziny posiłków, zajęcia dodatkowe, procedura 

odbierania dzieci, BHP w przedszkolu, wypełnienie dokumentacji) oraz 

informowanie o zamierzeniach wychowawczo-dydaktycznych  

w bieżącym roku szkolnym, zapoznanie z rocznym programem przedszkola, 

wybór przedstawicieli do Rady Rodziców 

IX 2013 

(wg harmonogramu 

spotkań z rodzicami) 

3. Zebrania analityczno-

podsumowujące  

2 razy w roku  

 

Zebranie podsumowujące obserwacje dzieci – diagnoza dzieci, zakres realizacji 

podstawy programowej, przegląd wytworów dzieci, poruszanie problemów 

specyficznych dla danego oddziału 

  

XI 2013 (5 latki) 

II 2014 

VI 2014 

(wg harmonogramu 

spotkań z rodzicami) 

5. Spotkania integracyjne 

dla dzieci i rodziców 

2 razy w ciągu roku 

Spotkanie wigilijne – „Jasełka” i wspólne kolędowanie 

Mamo Tato pobaw się ze mną – zajęcia otwarte i integracyjne w grupach 

XII 2013 

Semestr I 2013 

Semestr II 2014  

6. 

 

 

 

 

 

 

 

Uroczystości 

okolicznościowe  

z udziałem rodziców i 

innych członków 

rodziny (pomoc 

rodziców  

w organizacji  

i czynne uczestnictwo) 

Dzień Chłopaka  

Andrzejki 

Pasowanie Na Przedszkolaka 

Mikołajki 

Jasełka 

Dzień Babci i Dziadka 

Zabawa karnawałowa  

Dzień Kobiet 

Tradycje wielkanocne i kiermasz świąteczny  

Dzień Mamy i Taty 

IX 2013  

XI 2013 

X-XI 2013 

XII 2013 

XII 2013 

I 2014 

I 2014 

III 2014 

IV 2014 

V 2014 



Festyn Rodzinny – jubileusz 60-lecia istnienia placówki 

Dzień Dziecka 

Pożegnanie przedszkola 

V 2014 

VI 2014 

VI 2014 

7. Prowadzenie tablicy 

informacyjnej  

dla rodziców w formie 

Kalendarium  

oraz aktualizowanie 

strony internetowej 

przedszkola 

- zadania wychowawczo-dydaktyczne  

w obrębie danego miesiąca 

- informacje o planowanych wycieczkach, uroczystościach, konkursach, 

- podziękowania za współpracę 

- eksponowanie prac dzieci (galeria prac) 

- informacje bieżące, ogłoszenia 

Systematycznie przez cały 

rok 

8. Konsultacje 

indywidualne  

raz w miesiącu 

Informowanie rodziców o wynikach prowadzonych obserwacji, 

przeprowadzanie wywiadów i rozmów  

w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych  

Wg harmonogramu spotkań 

z rodzicami 

9. Wspieranie rodziców 

 w działaniach 

dydaktyczno – 

wychowawczych 

Spotkania ze specjalistami różnych dziedzin w celu wzbogacania wiedzy 

pedagogicznej i zdobywania wiedzy  

na temat rozwoju i zdrowia dzieci. 

Wg potrzeb 

10.  

Udział rodziców  

w pracach na rzecz 

przedszkola 

- udział w akcji „Sprzątanie świata”, „Cała Polska czyta dzieciom” 

- gromadzenie materiałów do kącików tematycznych, pomocy dydaktycznych 

- udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez przedszkole (zbiórka 

nakrętek, baterii, makulatury  ) 

- udział w konkursach organizowanych w przedszkolu 

- pomoc rodziców w organizowaniu wycieczek i wyjść poza teren przedszkola 

 

Cały rok 

11. Spotkanie z rodzicami 

nowoprzyjętych dzieci 

Dni Otwarte 

Przekazanie niezbędnych informacji dotyczących pobytu dziecka w 

przedszkolu w roku szkolnym 2013/2014 

 

VI 2014 

Opracował zespół ds. współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym: 

1. Tokarska Anna – lider 

2. Kozuń-Lasek Agnieszka  

3. Szmidt Kasia 

4. Loba Anna 


