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Wstęp 

Dobre kontakty przedszkola z rodzicami są koniecznością ze względu na potrzebę ujednolicenia, dla dobra dziecka, oddziaływań 
wychowawczych.  
Przedszkole powinno być stroną inspirującą i wspomagającą proces wychowania. Rodzice biorą udział w podnoszeniu jakości pracy  przedszkola, 
opiniują zmiany w Statucie przedszkola, opiniują programy pracy wychowawczo-dydaktycznej, projekt budżetu. 
Kontakty rodziców z przedszkolem nie mogą więc być okazjonalne, rodzice muszą aktywnie  i w sposób ciągły uczestniczyć w wychowaniu 
dziecka, w rozwoju jego osobowości, we wprowadzaniu w świat kultury i wartości uniwersalnych - to oni mają decydujący głos.  
Aby kontakty z rodzicami przyniosły zamierzone efekty muszą być spełnione zasadnicze warunki: 

 Wzajemny pozytywny stosunek; 

 Wzajemne pełne zaufanie; 

 Przekonanie o wspólnych możliwościach działania; 

 Podtrzymywanie autorytetu obydwu stron; 

Cele operacyjne: 

 Oba środowiska wychowawcze są w pełni zintegrowane;  

 Prezentują spójne, jednolite oddziaływania wychowawcze w stosunku do dziecka, są partnerami w wychowaniu; 

 Najwyższym celem jest dobro dziecka. 

 Wspólnie przestrzegamy prawa dziecka dbamy o jego godność 

Zadania: 

 Wzajemne poznawanie się rodziców dzieci w przedszkolu i nauczyciela; 

 Przedstawienie wzajemnych oczekiwań; 

 Wspólne działania ułatwiające dziecku adaptację do warunków przedszkolnych; 

 Stopniowe usamodzielnianie dziecka; 

 Dzielenie się wiedzą z rodzicami; 



 Ustalenie sposobu wymiany informacji o dziecku; 

 Nabywamy i uaktualniamy wiedzę o dziecku i jego potrzebach rozwojowych 

 Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 Czynne włączanie się rodziców do życia grupy i placówki; 

 Współdecydowanie w sprawach placówki. 

Formy realizacji: 

 Rozmowy i kontakty indywidualne; 

 Zebrania ogólne i grupowe; 

 Działanie Rady Rodziców na rzecz dzieci i podnoszenia jakości pracy przedszkola 

 Zajęcia otwarte dla rodziców; 

 Spotkania rodzinne, okolicznościowe; 

 Ankiety dla rodziców; 

 

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY  2022/2023 

L.p. Cel spotkania, sposób realizacji odpowiedzialni termin uwagi 

1. Zebranie ogólne. Zebrania grupowe.   Zapoznanie rodziców z programami 
wychowania przedszkolnego, rozkładem dnia i rozkładem zajęć oraz Koncepcją 
pracy przedszkola.   

Dyrektor, 

wicedyrektor 

nauczyciele 

Sierpień/ wrzesień 

2022r. 

 

 

2. Wybór optymalnej formy kształcenia na odległość w przypadku konieczności 
wprowadzenia edukacji zdalnej, w porozumieniu z rodzicami: utworzenie poczty 
grupowej/wirtualnego dysku  

nauczyciele Wrzesień 2022r.  

3. Zebrania Rady Rodziców. Rada Rodziców Wrzesień / listopad  



- Uzupełnienie organu Rady Rodziców 
-Zapoznanie z przebiegiem rocznej pracy w danej grupie wiekowej – krótka 
informacja na temat okresu rozwojowego i umiejętności jakie będzie dziecko 
nabywać  
-Wspieranie rady pedagogicznej w organizacji uroczystości i imprez 
przedszkolnych 

dyrektor 2022r. 

W ciągu roku 

szkolnego 

 3.  Zajęcia  otwarte  dla rodziców.  nauczyciele  W ciągu roku 

szkolnego 

 

4. Zebrania z rodzicami,   prelekcje dla rodziców. Nauczyciele 

 

 W ciągu roku 

szkolnego 

 

5. Współudział rodziców w pozyskiwaniu środków na rzecz placówki i dzieci.  nauczyciele  W ciągu roku 

szkolnego 

 

6.  Udział w przygotowaniu uroczystości    przedszkolnych Dyrektor 

 

nauczyciele 

    W ciągu roku  
szkolnego 

 

7.  Dni konsultacji dla rodziców– harmonogram dyżuru nauczycieli. 
Pomoc rodziców w gromadzeniu materiałów potrzebnych do zajęć. 

nauczyciele W ciągu roku 

szkolnego 

 

8. Współpraca Rady Rodziców na rzecz działań podejmowanych w celu 
integrowania nauczycieli, rodziców wokół problemów związanych z edukacją, 
wychowaniem i opieką małego dziecka. 

Rada rodziców, 

Dyrektor,  

W ciągu roku 

szkolnego 

 

 

 

 


