
PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI „ RAZEM” 

 

                     Warunkiem powodzenia w edukacji jest nawiązanie współpracy z rodziną 

dziecka. Uczestnikami procesu edukacji dzieci są ich rodzice. Biorą oni udział w realizowaniu 

pewnych części treści programowych w domu oraz w konsultacjach dotyczących postępów     

i trudności dziecka. To rodzice są dla dzieci najważniejszymi osobami i mają decydujący 

wpływ na ich rozwój, oni jedyni ponoszą za nie odpowiedzialność. W rodzinie dziecko 

spotyka się po raz pierwszy z wartościami – co jest dobre, a co złe, uczy się norm 

postępowania, jest wdrażane do funkcjonowania w różnych rolach społecznych. Dlatego też 

nasze przedszkole w celu realizowania zadań wychowawczych - w tym celów integracji - jest 

placówką otwartą dla rodziców,  a  jednym  z  głównych  zadań  stało się  włączanie  ich        

w rytm życia przedszkola, grupy oraz wspólne integrowanie personelu, dzieci i rodziców. 

 

Przedszkole może wspomagać, współpracować lub kompensować braki w opiece 

rodzicielskiej, lecz dla prawidłowego rozwoju dziecka niezbędna jest miłość i poczucie 

bezpieczeństwa płynące z rodziny. Dziecko robi postępy, jeżeli istnieje zrozumienie 

wymagań i akceptacja ich ze strony rodziców. Współpraca miedzy rodzicami i nauczycielem 

dziecka musi być oparta na pełnym zaufaniu, serdeczności i życzliwości. Rodzice powinni 

być partnerami nauczycieli w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dziećmi, i im większą 

uzyskamy zgodność systemów wychowawczych między tym, jaki reprezentujemy                  

w przedszkolu a tym, który realizują rodzice w domu, tym bardziej harmonijny i lepszy 

będzie rozwój dzieci. Sukces w pracy z rodziną jest początkiem sukcesów dziecka.  

CEL OGÓLNY: 

Wdrażanie rodziców do współpracy z przedszkolem umożliwienie im udziału w tworzeniu 

warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju. 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

1. Dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola                  

i środowiska rodzinnego, 

2. Wszechstronny rozwój dziecka, 

3. Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami, 

4. Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji między pokoleniowych. 

5. Aktywizacja rodziców do uczestnictwa w życiu grupy i przedszkola. 

6. Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola 

7. Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację. 



8. Przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu 

9. Poznanie oczekiwań rodziców względem placówki i nauczycieli. 

 

Do głównych form współpracy z rodzicami w Naszym Przedszkolu należą: 

 współpraca indywidualna 

 zebrania ogólne 

 zebrania grupowe 

 zajęcia otwarte dla rodziców 

 uroczystości i imprezy integracyjne 

 organizowanie tzw. sejmików dla rodziców 

 współdziałania Rady Rodziców 

 “dni otwarte” (adaptacyjne) 

  

Szczegółowe działania w zakresie realizacji Planu Współpracy z Rodzicami 

1.Poznanie dzieci i ich środowiska. 

- Spotkanie adaptacyjne dla dz. 3 – letnich oraz dzieci „nowych” 

- Praca indywidualna, przeprowadzenie wnikliwych obserwacji we wszystkich grupach 

wiekowych; informowanie rodziców o ich wynikach; przeprowadzenie wywiadów i rozmów 

w celu oddziaływań wychowawczych. 

- Rozmowy indywidualne, konsultacje, odbywane z inicjatywy dyrektora, nauczycieli              

i rodziców: dzielenie się osiągnięciami i niepowodzeniami dziecka, bieżące informacji z życia 

grupy i o dziecku, rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych i dydaktycznych 

comiesięczne dyżury nauczycieli grup – konsultacje „dni otwarte”. 

- Uzyskanie zgody rodziców na: badania logopedyczne uczestnictwo dzieci w terapii 

logopedycznej, badania przesiewowe, opiekę poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym 

psychologa, odbiór dzieci z przedszkola, umieszczanie zdjęć dzieci na stronie WWW, udział 

dzieci w zajęciach dodatkowych (płatnych) organizowanych w przedszkolu;- uczestnictwo dz. 

5-letnich w zajęciach religii, badania psychologiczne – badania przesiewowe dzieci 5-letnich. 

- Udział rodziców dzieci 5-letnich w spotkaniach i warsztatach w ramach programu              

„5-latek u progu szkoły”.  

- Zapoznanie rodziców z regulaminem przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. 

 



 

 2. Pozyskiwanie Rodziców do współdziałania. 

 

 - Opracowanie w grupach planów współpracy z rodzicami- przedstawienie do akceptacji 

dyrektorowi placówki oraz rodzicom. 

- Zapoznanie rodziców z dokumentacją przedszkola – Statut, Roczna Koncepcja Pracy, 

Program Wychowawczy, Podstawa Programowa, Ramowy Rozkład Dnia i inne. 

- Systematyczne prowadzenie kącików grupowych: 

- Kącik informacyjny dla rodziców: harmonogramy konsultacji z rodzicami, informacje          

o zajęciach dodatkowych dla dzieci, podziękowania dla aktywnych rodziców, zamierzenia do 

realizacji na dany miesiąc, informacje o wycieczkach i konkursach, umieszczanie                   

w kąciku tekstów piosenek i wierszy, których aktualnie uczą się dzieci, umieszczanie 

informacji o uroczystościach. 

      - Zachęcenie do systematycznego odwiedzania strony WWW przedszkola. 

- Eksponowanie prac plastyczno-konstrukcyjnych dzieci wszystkich oddziałów na stałej 

wystawce dla rodziców: 

- Udział rodziców w organizacji planowanych wystaw i konkursów. 

- Pomoc w zakupie paczek choinkowych i zabawek do grup(konsultowanie budżetu                 

i zakupów z Radą Rodziców). 

- Pozyskiwanie sponsorów. 

- Zaangażowanie rodziców do przygotowywania i udziału w wycieczkach. 

  

 3. Zainteresowanie rodziców uroczystościami przedszkolnymi i spotkaniami 

grupowymi. 

 

- Zapraszanie rodziców na okolicznościowe uroczystości ogólno- przedszkolne i grupowe; 

wspólna zabawa – wykonywanie indywidualnych zaproszeń, pomoc rodziców w organizacji 

uroczystości (szycie strojów, robienie dekoracji, gromadzenie rekwizytów,  sponsorowanie, 

przygotowanie poczęstunku podczas uroczystości dla dzieci. 

- Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców. 

- Organizacja festynu rodzinnego „Święto Rodziny” 

- Czytanie w przedszkolu przez rodziców dzieciom bajek „Poczytaj mi mamo, poczytaj mi 

tato” w ramach kampanii „ Cała Polska czyta dzieciom”. 

- Umożliwienie obserwacji swojego dziecka w ciągu dnia. 

- Organizacja zebrań, warsztatów i dni otwartych. 

 

 4, Pedagogizacja rodziców. 

 

- Popularyzacja czytelnictwa pedagogicznego z uwzględnieniem potrzeb i możliwości 

rodziców; kserowanie ciekawych artykułów, ćwiczeń i zadań dla dzieci. 

- Informowanie rodziców o kierunkach pracy przedszkola i zamierzeniach wychowawczo-

dydaktycznych w bieżącym roku szkolnym oraz realizowanych przez nauczycielki w każdym 

miesiącu. 

- Organizacja spotkań grupowych– rozmowy dotyczące osiągnięć dzieci, problemów 

wychowawczych – innych wynikających z inicjatywy i zainteresowań rodziców. 

- Podawanie w przystępny sposób ciekawych propozycji pedagogicznych, (umieszczanie ich 

w kąciku dla rodziców, w formie ulotek, na stronie www). 

- Zapoznanie rodziców z nową podstawą programową oraz programem wychowania 

przedszkolnego 



 

5. Organizowanie zebrań ogólnych i grupowych. 

  

- Dwa razy w roku: zebrania ogólne dotyczące organizacji pracy przedszkola, realizacji 

zamierzeń wychowawczo-dydaktycznych. 

- Spotkania z rodzicami dzieci 5-letnich. 

- Zaproszenie do udziału w spotkaniach specjalistów - psychologa, logopedę. 

- Zebrania grupowe poruszające problemy specyficzne dla danej grupy, z - udziałem 

specjalistów itp. 

- Dzień otwarty w przedszkolu- rozmowy z psychologiem, i logopedą. 

- Spotkanie z prowadzącymi zajęcia dodatkowe. 

 

6. Współdziałanie z Radą Rodziców. 

 

- Czynny udział rodziców we wzbogacaniu bazy przedszkola (pozyskiwanie sponsorów). 

- Cykliczne spotkania Rady Rodziców z udziałem dyrektora w celu omówienia realizacji 

podjętych zadań i organizacji imprez dla dzieci. 

- Pomoc w organizowaniu przedszkolnych uroczystości. 

- Wybór firmy ubezpieczeniowej, ustalenie stawki żywieniowej. 

- Wybór zajęć dodatkowych. 

- Pozyskiwanie sponsorów. 

- Wybór zabawek dla dzieci w ramach prezentów choinkowych. Zapoznanie z podstawowymi 

dokumentami Przedszkola i umieszczenie ich w miejscu ogólnodostępnym. 

  

 

 


