
PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

DZIECI Z GR. VI 5 - 6 LATKI „Tygryski”

 W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

L p. Forma Tematyka Termin Uwagi

1. Zebranie 
grupowe dla 
rodziców –  
gr. 5, 6 
latków 
"Tygryski"

Przekazanie rodzicom informacji 
dotyczących płatności za przedszkole
-  Prezentacja organizacji przebiegu pracy 
wychowawczo- opiekuńczo- dydaktycznej
w naszym przedszkolu na bieżący rok 
szkolny - główne założenia pracy 
wychowawczo – opiekuńczo – 
dydaktycznej  
-  Przedstawienie informacji dotyczących 
ofert ubezpieczenia dzieci – oferty 
znajdują się na stronie internetowej 
przedszkola.  
- Przekazanie informacji dotyczących  
rozliczenia finansowego rady rodziców - 
rozliczenie przedstawione zostanie na 
radzie rodziców 

- Przedstawienie rodzicom procedur 
związanych z funkcjonowaniem 
przedszkola w warunkach 
epidemiologicznych
-  Przedstawienie  celów edukacyjnych dla
dzieci 5 i 6 letnich na rok szkolny 2021/22
- wybór przedstawicieli do Rady
  Rodziców 
- Przedstawienie propozycji form 
kontaktów z rodzicami – ustalenie 
terminów indywidualnych spotkań z 
nauczycielkami
- przedstawienie rozliczenia zebranej 
kwoty na wyprawkę
- Sprawy organizacyjne dotyczące grupy,
- Sprawy różne.
- Rozdanie rodzicom: 

· druków upoważnień do odbioru 
dziecka  (dotyczy wszystkich 
dzieci w grupie) uaktualnienie 
upoważnień dzieci kontynuujących
edukacje przedszkolną i wydanie 
druków rodzicom dzieci 
nowoprzybyłych do przedszkola 

· zgoda na publikowanie wizerunku 
dla rodziców dzieci 

2.09.21r.

Dyrektor i 
nauczycielki 
grupy



nowoprzybyłych do przedszkola

-  Zachęcenie do włączenia się do akcji 
organizowanych na terenie przedszkola 
(np. zbieranie baterii, plastikowych 
nakrętek, udział w organizowanych 
akcjach i konkursach na terenie 
przedszkola i poza nim,

2. Konsultacje 
indywidualne

Kontakty 
indywidualne

- Rozmowy z rodzicami na temat 
bieżących problemów wychowawczych 
zdrowotnych, rozmowy o postępach i 
trudnościach dzieci w procesie 
dydaktyczno wychowawczym jak również
o zauważonych uzdolnieniach i 
zainteresowaniach dzieci.
( rozmowy prowadzone z zachowaniem 
reżimu sanitarnego)

- Informacje bieżące w celu uzyskania 
istotnych informacji dotyczących dziecka.

- Przedstawienie rodzicom wyników 
wstępnej diagnozy przedszkolnej, 
wybranie kierunku pracy z dzieckiem  6-
letnim

- Przedstawienie rodzicom wyników 
wstępnej obserwacji pedagogicznej,  
wybranie kierunku pracy z dzieckiem 5-
letnim

- Przekazanie rodzicom wyników 
obserwacji i diagnozy końcowej, pisemnej
informacji o gotowości dzieci 6-letnich do 
podjęcia nauki w szkole

spotkania z zachowaniem reżimu 
sanitarnego 

- przekazywanie informacji rodzicom o 
możliwości skorzystania z porady, 
przeprowadzenia oceny stopnia rozwoju 

Cały rok: - 
- wtorek po 
16.00 
Małgorzata 
J. 
-  czwartek 
po 16.00  
Ewa Z.
(po 
wcześniejsz
ym 
umówieniu)

Cały rok. 
według 
potrzeb

X 2021r. 

X, XI 2021r.

IV, V 22r.- 
diagnoza 
dziecka 6-
letniego
V, VI 22r. 
Wyniki 
obserwacji 
dziecka 5-
letniego

Cały rok w 
zależności 
od potrzeb

realizacja
uzależniona od

sytuacji
epidemicznej

realizacja
uzależniona od

sytuacji
epidemicznej

informacje mogą
być przekazane za

pośrednictwem
poczty

elektronicznej 
e-mail

realizacja
uzależniona od

sytuacji
epidemicznej



dziecka przez specjalistów z Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej, 
umożliwienie kontaktów indywidualnych, 
ze specjalistami w przedszkolu – 
logopedzi, nauczyciele prowadzący 
zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

- Informacje bieżące dotyczące grupy 
poprzez stronę internetową przedszkola, 
stronę internetowa grupy lub przez 
aplikację WhatsApp

- Zachęcanie rodziców do podejmowania 
różnorodnych działań na rzecz 
przedszkola np.:
- w organizowaniu  uroczystości i imprez 
przedszkolnych.
- zaangażowanie rodziców przy zakupie i 
pakowaniu prezentów na Mikołaja
- Dzień Babci i Dziadka 
zaprezentowanie nagrań on line z 
życzeniami.

- Zabawa karnawałowa dla dzieci - 
włączenie rodziców w przygotowanie 
strojów

- Dzień Mamy i Taty - integracja 
środowiska rodzinnego i przedszkolnego 
( w zależności od sytuacji epidemicznej)

- „Pożegnanie przedszkola” -  
zaangażowanie rodziców w zakup 
upominków na pożegnanie sześciolatków.

XII 2021r.

I  2022r.

I, II 2022r.

V 2022r.

V, VI 2022r.

w zależności od
sytuacji

epidemicznej
zaprezentowanie
nagrań on line z

życzeniami.

Uroczystość
uzależniona od

sytuacji
epidemicznej lub
zaprezentowanie
nagrań on line z

programem
artystycznym 

3 Kącik dla 
rodziców- 
gazetka 
informacyjna

Tablica informacyjna dla rodziców on line

Prezentowanie wiadomości i ciekawostek 
z pracy przedszkola, hasła wychowawcze, 
zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 
na każdy miesiąc, teksty piosenek, wierszy
zdjęcia  z różnych działań przedszkolnych

-  Główne założenia planu pracy 
wychowawczo – dydaktycznej na bieżący 
miesiąc,
- ogłoszenia,  komunikaty, informacje o 
planowanych wycieczkach,
uroczystościach,
-  zachęcanie do czytania gazetki 

na bieżąco
cały rok

informacje
umieszczane na

stronie
internetowej
przedszkola

informacje
umieszczane na
gazetce grupy w

przedszkolu



przedszkolnej jako źródła różnych 
informacji.

4. 
Zajęcia 
otwarte.

Według opracowanego scenariusza -
zgodnie z tematyką programu rocznego - 
umożliwienie rodzicom obserwacji 
swojego dziecka na tle grupy rówieśniczej.

XI  2021r.
V, VI  2022r.

uzależnione od
sytuacji

epidemicznej

                                                                                                    M. Jurczyńska, E. Zamoroka


