WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
W GRUPIE „SŁONECZNA GROMADA”
ROK SZKOLNY 2021/2022

FORMY
ZADANIA
WSPÓŁPRACY
Zebrania z
 Przypomnienie o przestrzeganiu
rodzicami
ustalonych procedur pracy
przedszkola w czasie pandemii
 Wybór przedstawicieli do Rady
Rodziców, omówienie
organizacji przebiegu pracy
wychowawczo- dydaktycznej,
program, plan roczny,
harmonogram i sposób
organizacji uroczystości
grupowych, zapoznanie z
Kodeksem Przedszkolaka
„Słoneczna Gromada”
 Podsumowanie diagnozy
wstępnej i końcowej ( z
zachowaniem reżimu
sanitarnego).
Kontakty
indywidualne

TERMIN
REALIZACJI
Wrzesień-2021r.

Listopad- 2021 r.

Maj- 2022r.

 nt. informacji dotyczącej rozwoju Cały rok
dziecka – konsultacje z
rodzicami - (w czasie pandemii:
rozmowa indywidualna w

przedszkolu- po wcześniejszym
uzgodnieniu z zachowaniem
dystansu, w maseczkachrozwiązywanie zaistniałych
problemów wychowawczych,
telefoniczna)
Tablica
informacyjna dla
rodziców

 Umieszczanie zamierzeń
dydaktyczno-wychowawczych na Na bieżąco
dany miesiąc/ teksty piosenek –
drzwi wejściowe do przedszkola,
 prace plastyczne dzieci – w miarę
możliwości,
 informacje o planowanych
wycieczkach i uroczystościach,
 podziękowania za współpracę
 zapraszanie rodziców do
prezentowania dzieciom
wykonywanych zawodów

Informacje dla
rodziców- drogą
mailową,
telefoniczną

Co drugi miesiąc/
 Umieszczanie informacji o
wg potrzeb
wydarzeniach z życia grupy,
zdjęć,
 Zachęcanie rodziców do
aktywnego brania udziału w
życiu grupy poprzez włączenie
się w akcje przedszkolne np. Cała
Polska czyta dzieciom – w
atmosferze domowej, pomoc
rodziców w realizowaniu celów z
dziećmi np. w zakresie
samoobsługi,
 Udzielanie informacji o
możliwych działaniach
pomocniczych w zakresie
występowania trudności
wychowawczych- określenie
jednolitych działań- nr telefonu
do PPP, do psychologa
przedszkolnego,
 Scenariusze i materiały do pracy
z dzieckiem w domu podczas

nauki zdalnej
Pedagogizacja
rodziców

Pomoc w
organizacji
uroczystości i
imprez, w
przygotowaniu
dzieci do udziału
w konkursach
Zajęcia otwarte/
ewentualnie
nagranie

Współudział
rodziców w
pracach na rzecz
przedszkola

Współpraca ze
środowiskiem
lokalnym

 rozmowy telefoniczne z
nauczycielem
 przekazywanie ciekawych
artykułów/ stron
 pomoc w zorganizowaniu
spotkań z udziałem specjalisty,
 Pomoc rodziców w organizacji
uroczystości, przygotowanie
strojów
 Pomoc w przygotowaniu pomocy
dydaktycznych potrzebnych do
realizacji zamierzeń
miesięcznych
 Pasowanie na Zucha
 Umożliwienie rodzicom
obserwacji zachowań i osiągnięć
dzieci w formie stacjonarnej lub
on-line
 Udział w akcjach prowadzonych
przez przedszkole np. Szlachetna
paczka, „Cała Polska czyta
dzieciom”, „Dokarmiamy ptaki”
 Zorganizowanie wewnętrznej
biblioteczki przedszkolnej o
tematyce
przyrodniczo/ekologicznej
 Nocka dzieci w przedszkolu.
 Urządzanie „Kącika zielonego w
sali”, upiększanie ogrodu
przedszkolnego.
 Nawiązanie współpracy z
Biblioteką Pedagogiczną,
Biblioteką im. Raczyńskich
z Nadleśnictwem Babka,
Konstantynowo, Czerniejewo
 Promowanie Przedszkola poprzez
wysyłanie życzeń np. z okazji
Dnia Poczty Polskiej, Dzień
Życzliwości, Dzień Górnika,
Dzień Myśli Braterskiej, Dzień

Cały rok

(w zależności od
możliwości)

Listopad 2021 r.
Grudzień 2021 r.
Maj
Cały rok

Cały rok

Leśnika, Dzień Pielęgniarek,
Dzień Niezapominajki,
 Organizowanie spotkań z
przedstawicielami różnych
zawodów na ogrodzie
przedszkolnym- z zachowaniem
reżimu sanitarnego.

