
Przedszkole nr 83 „Zuch” w Poznaniu 

Plan współpracy z rodzicami  

i środowiskiem lokalnym 

 

Podstawa prawna: 

 

1. Statut Przedszkola nr 83 „Zuch” w Poznaniu 

   

 

Współpraca nauczyciela z rodzicami jest niezbędnym warunkiem powodzenia 

pracy dydaktyczno – wychowawczej. Od chwili przekroczenia przez dziecko progu 

przedszkola – cel pracy pedagogicznej przedszkola i cel rodziny powinien być wspólny. Z 

wychowawczego punktu widzenia jest pożądane, aby te dwa najważniejsze ogniwa działały 

wspólnie, wzajemnie się uzupełniając. Tylko wtedy istnieje szansa uformowania dobrego, 

mądrego i wrażliwego, młodego człowieka. 

 

Sposoby współpracy z rodziną dziecka  

Cele: 

1. dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i 

środowiska rodzinnego 

2. wszechstronny rozwój dziecka 

3. nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami 

4. zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami pracy,  

5. zapoznanie rodziców z obowiązującym kodeksem grupowym ustalonym z dziećmi na 

początku roku szkolnego, 

6. zapoznanie rodziców z obowiązującymi dokumentami: Statut, regulaminy, procedury, 

7. przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu 

8. przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka 

9. przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu 

przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy 

10. wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych, 

11. włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola, 
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12. zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola, 

13. podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez szkolenia, udział w 

warsztatach, 

14. ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców, 

promowanie placówki w środowisku lokalnym. 

Formy współpracy z rodzicami: 

1. zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców, 

2. zebrania grupowe, 

3. kontakt mailowy, telefoniczny, 

4. zajęcia adaptacyjne dla nowych dzieci, 

5. konsultacje indywidualne, 

6. prowadzenie kącika dla rodziców (informacje, eksponowanie prac,), 

7. dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców, spotkań grupowych, 

8. organizacja szkoleń , warsztatów integracyjnych dla rodziców, 

9. organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów, 

10. pomoc w organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych, 

konkursów, wycieczek,  

11. prace na rzecz przedszkola i poszczególnych grup. 

Sposoby motywacji dzieci podczas pobytu w przedszkolu: 

 Stosowane nagrody: 

1. pochwała indywidualna, 

2. pochwała przed całą grupą, 

3. pochwała przed rodzicami, 

4. pochwała na tablicy obecności, 

5. oklaski, 

6. uśmiech, 

7. emblematy, naklejki, dyplomy, 

8. przydział funkcji. 

Stosowane kary: 

1. brak nagrody, 

2. upomnienie ustne, 

3. czasowe odebranie przydzielonej funkcji, 

4. chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy, 

5. poinformowanie rodziców o zachowaniu. 

Sposoby współpracy ze środowiskiem lokalnym  

 
a) Współpraca z innymi przedszkolami i szkołami: 

1. uczestniczenie wychowanków w przeglądach, konkursach, festiwalach ,  

przedstawieniach, festynach wspólnie z innymi przedszkolami, uczniami, 



Przedszkole nr 83 „Zuch” w Poznaniu 

2. zapraszanie rówieśników, absolwentów, uczniów innych placówek do prezentowania 

swoich umiejętności na terenie placówki,  

3. zapraszanie koleżanek- nauczycielek/ specjalistów z innych placówek w celu 

prezentowania pracy, szkolenia, warsztatów i wymiany doświadczeń, 

4. uczestniczenie w lekcjach prowadzonych w szkołach, 

5. badanie losów absolwentów, 

b) Współpraca z innymi instytucjami: 

1. Urzędem Miasta ( akcje, konkursy, sprawy organizacyjne), 

2. Z Policją - bezpieczeństwo, profilaktyka, prewencja 

3. Strażą Pożarną- bezpieczeństwo, 

4. Muzeum, Biblioteką, Teatrem, Operą - uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta 

5. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, 

6. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

7.  SANEPIDem 

8. Hufcem GRUNWALD i harcerzami  

9. Radą Osiedla, 

10. Innymi organizacjami, sponsorami placówki 

Promocja placówki 

Działania promocyjne obejmują: 

1. prezentowanie życzliwej postawy wobec środowiska lokalnego, 

2. dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym, 

3. popularyzowanie wychowania przedszkolnego, 

4. prowadzenie kroniki przedszkola oraz strony internetowej, Facebooka 

5. organizacja uroczystości, 

6. promowanie działalności placówki na łamach gazetki osiedlowej, 

7.  prezentacja w lokalnych mediach, 

8. dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku, 

9. upowszechnianie informacji o przedszkolu – foldery informacyjne, plakaty 

 

 

 

 

 


