
PLAN WSPÓŁPRACY  Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

GRUPA IV„ MOTYLKI ” 

 

 

Lp. 

 

 

Forma 

 

Tematyka 

 

Terminy 

 

Uwagi 

1. Zebrania: 

  

 

 

Grupowe – 

prowadzi 

nauczyciel 

 Prezentacja programu „Wokół przedszkola” 

wyd. MAC edukacja; 

 Zapoznanie z podstawą programową 

wychowania przedszkolnego; 

 Wybory Rady Rodziców; 

 Przedstawienie kart pracy dla 5 – latków  

– „Supersmyki” wyd. MAC; 

 Przedstawienie propozycji form kontaktów  

z rodzicami; 

 Sprawy organizacyjne dotyczące grupy, 

sprawy różne – aktualizacje druków 

upoważnień  

do odbioru dziecka (dzieci kontynuujące 

edukację przedszkolną) oraz wydanie druków 

dla rodziców dzieci nowo – przyjętych, zgoda 

na publikowanie wizerunku dla rodziców 

dzieci nowo przybyłych do przedszkola. 

 

 

 

 

 

 

10.09.2021r. 

 

2. Konsultacje 

indywidualne 
 Informacje bieżące; 

 Informacje dla Rodziców na stronie 

internetowej przedszkola; 

 Informowanie rodziców o sukcesach  

i kłopotach dzieci, włączanie ich do wspierania 

osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia 

trudności na jakie natrafiają – według potrzeb  

i oczekiwań; 

 Zapoznanie rodziców z wynikami obserwacji 

wstępnej; 

 Zapoznanie rodziców z wynikami obserwacji 

końcowej. 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok: 

godziny 

wyznaczonych 

konsultacji 

 

X-XI 2021r. 

 

V-VI 2022r. 

 

 

 

W każdy 

wtorek – 

16:00 - 17:00 

piątek – 

16:00 - 17:00 

3. Zajęcia otwarte  „Mamo, Tato już dużo potrafię” – prezentacja 

umiejętności dzieci (wg opracowanego 

scenariusza zgodnie z tematyką programu 

rocznego) – realizacja uzależniona od sytuacji 

epidemiologicznej. 

 

I 2022r. 

IV/V 2022r. 

 

4. Uroczystości  „Wokół choinki” – realizacja uzależniona  

od sytuacji epidemiologicznej; 

 „Bal karnawałowy” – włączenie rodziców  

w przygotowanie strojów dla dzieci; 

XII 2021r. 

 

I 2022r. 

 

 



 „Dzień Babci i Dziadka” – realizacja 

uzależniona od sytuacji epidemiologicznej; 

 „Dzień Mamy” – realizacja uzależniona  

od sytuacji epidemiologicznej. 

 

 

I 2022r. 

 

V 2022r. 

5. Pedagogizacja 

rodziców  

- zachęcanie 

rodziców  

do udziału  

w spotkaniach ze 

specjalistami na 

terenie placówki. 

 

 Spotkania wynikające ze współpracy 

przedszkola z placówkami działającymi  

na rzecz edukacji – realizacja uzależniona  

od sytuacji epidemiologicznej; 

 Publikowanie materiałów dotyczących dziecka 

w wieku przedszkolnym na łamach gazetki 

przedszkolnej „Oczko”. 

 

Cały rok  

6. Kącik dla 

rodziców 

Ekspozycje zmieniające się w ciągu roku: 

 wystawa prac plastycznych dzieci; 

 główne założenia programu pracy 

wychowawczo – dydaktycznej na bieżący 

miesiąc; 

 ogłoszenia, komunikaty, informacje  

o planowanych wycieczkach, uroczystościach; 

 informacje o formach współpracy  

z instytucjami zewnętrznymi (realizacja 

uzależniona od sytuacji epidemiologicznej); 

 zachęcanie do czytania przedszkolnej gazetki      

„Oczko”, jako źródła różnych informacji. 

 

Cały rok  

 


