PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2022/2023
W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM BAJKOWA KRAINA
W BŁAŻOWEJ

Cel ogólny:
Budowanie warunków do współpracy rodziców/opiekunów z przedszkolem i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do
wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

Cele szczegółowe:












dążenie do jednolitości oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych przedszkola i środowiska rodzinnego;
wszechstronny rozwój dziecka;
stworzenie partnerskich relacji między rodzicami a nauczycielami w zakresie odpowiedzialności za proces wychowawczy dzieci;
wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych;
włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola;
współdziałanie z rodzicami w zakresie rozpoznawania możliwości rozwojowych dzieci;
podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację;
przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu;
przekazywanie informacji na temat wyników diagnozy dzieci 6 letnich;
współudział nauczycieli i rodziców z rozwiązywaniu zaistniałych problemów wychowawczych;
poznanie opinii rodziców na temat funkcjonowania placówki oraz oczekiwań względem przedszkola.

Lp.

Działania

Sposoby realizacji

1.

Informacje
ogólne dyrektora
Na spotkaniu z
rodzicami dzieci
nowoprzyjętych

1. Omówienie organizacji pracy w przedszkolu na
rok szkolny 2022/2023, zasady przyprowadzania
i odbierania dzieci z przedszkola, obowiązujące
opłaty za wyżywienie.
2. Zapoznanie rodziców z aktualną ofertą
edukacyjną przedszkola.
3 .Przedstawienie warunków ubezpieczenia dzieci.

Zebrania
grupowe

Zgodnie ze scenariuszem przebiegu spotkań
poszczególnych grup każdy wychowawca
uwzględnia:
1. Zapoznanie rodziców z koncepcją pracy
Wrzesień 2022
przedszkola, kalendarzem imprez, Rocznym
Planem Pracy Oddziału Przedszkolnego.
2.Zapoznanie rodziców z Ramowym rozkładem
dnia, zestawem programów wychowania
przedszkolnego, podstawą programową
wychowania przedszkolnego, podstawowymi
dokumentami regulującymi pracę oddziału
przedszkolnego.
3.Zapoznanie ze sposobami monitorowania rozwoju
dziecka (poprzez obserwację, diagnozę gotowości
szkolnej, analizę prac dziecka, analizę osiągnięć
edukacyjnych dziecka) oraz ze sposobami pracy z
dziećmi w celu opanowania treści podstawy
programowej.
4. Zapoznanie rodziców z organizacją pracy w
oddziale, terminarzem uroczystości, realizowanymi
dodatkowo programami i projektami.

2.

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

Sierpień/wrzesień

Dyrekcja
Wychowawcy grup

Wychowawcy grup

5. Zapoznanie rodziców z podstawowymi
kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2022/2023
6.Wybór przedstawicieli do Oddziałowej Rady
Rodziców -trójka grupowa.
7. Złożenie przez rodziców pisemnych oświadczeń
w sprawie:
Przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
Udziału dzieci w zajęciach z religii
Fotografowania dzieci, umieszczania wizerunku
na stronie internetowej .
 Upoważnień do odbioru dziecka z przedszkola.
10. Poszerzanie wiedzy pedagogicznej rodziców,
w miarę potrzeb - materiały na stronę www, na
tablice informacyjne.
11.Przekazanie informacji o gotowości szkolnej
dziecka 6 letniego.
12. Podsumowanie pracy dydaktyczno wychowawczej w I półroczu oraz w II półroczu
roku szkolnego.
3.

Utworzenie
„Kącika dla
rodziców”

1. Prowadzenie tablicy w szatni przedszkola.
Umieszczenie ciekawych artykułów z zakresu
psychologii, pedagogiki, porad wspomagających
rodziców w procesie wychowania i edukacji
własnych dzieci, aktualny jadłospis, kalendarz
wydarzeń oraz ramowy rozkład dnia.
2. Systematyczne aktualizowanie tablic z
wytworami plac plastycznych dzieci.

Kwiecień
2023 (dzieci 6-cio letnie)

Marta Lubas

Czerwiec 2023

Wychowawcy grup

2022/2023

Wychowawcy grup

4.

Aktualizowanie
strony
internetowej

1. Aktualizowanie treści w zakładce Oddziału
Przedszkolnego Bajkowa Kraina na stronie Szkoły
Podstawowej oraz zamieszczanie informacji z życia
przedszkolnego na profilu FB Szkoły Podstawowej
w Błażowej.

2022/2023

Wychowawcy grup,
informatyk, Dyrekcja

5.

Współudział
rodziców w
tworzeniu
dokumentacji
oddziału
przedszkolnego
Udział rodziców
w pracach na
rzecz oddziału
przedszkolnego

1. Stworzenie planu współpracy.
2. Tworzenie list obecności na
zebraniach/spotkaniach.
3. Odbieranie podpisanych przez rodziców
niezbędnych dokumentów (zgody, upoważnienia).

2022/2023

Wychowawcy grup

1. Udział rodziców i dzieci w zajęciach
adaptacyjnych.

Sierpień/ wrzesień
2022

Dyrekcja, wychowawcy
grup

Listopad 2022
Grudzień 2022

Wychowawcy grup
Marta Lubas,
Magdalena Wyskiel

6.

2. Zapraszanie rodziców i innych członków rodzin
na okolicznościowe uroczystości przedszkolne i
grupowe :
 Pasowanie na przedszkolaka
 „Wieczór Anielski”- program artystyczny o
tematyce bożonarodzeniowej w wykonaniu
grupy: Sówek i Tygrysków
 Dzień Babci i Dziadka
 Dzień Mamy i Taty
 Pożegnanie Starszaków
3. Udział rodziców w programach oraz akcjach
realizowanych w oddziale przedszkolnym:
 Program dotyczący preorientacji zawodowej
pod hasłem „Kim będę w przyszłości”.
4. Udział rodziców w akcjach charytatywnych
organizowanych przez Przedszkolny Klub Małego
Wolontariusza - („Jesienne Pola Nadziei”- zbiorka

Styczeń 2023
Maj 2023
Czerwiec 2023
Magdalena Wyskiel
2022/2023

2022/2023

Opiekunowie: Magdalena
Wyskiel, Marta Lubas

cebulek żonkili, kwiaty zostaną ścięte wiosną i
rozdane za symboliczny datek, który zostanie
przekazany do Podkarpackiego Hospicjum),
zbiórka nakrętek, karmy dla zwierząt, artykułów
potrzebnych dla podopiecznych hospicjum).
5. Pomoc w gromadzeniu materiałów do kącików
tematycznych oraz występów artystycznych.
7.

8.

Kontakt z
rodzicem

1. Rozmowy z dyrektorem, nauczycielami w celu
rozwiązywania bieżących problemów, spraw
ważnych dla rodziców i dzieci. Wspólne rozmowy
na temat propozycji zmian w funkcjonowaniu
przedszkola.
2. Bieżące informowanie o potrzebach,
osiągnięciach i postawach dzieci.
3. Eliminowanie braków związanych z dłuższą
nieobecnością dziecka w przedszkolu.
4. Utworzenie grupy na portalu społecznościowym
w celu przekazywania: informacji, ogłoszeń, oraz
umieszczania relacji z ważnych wydarzeń życia
przedszkolnego.
5. Kontakt z rodzicami poprzez dziennik
elektroniczny (wysyłanie ważnych informacji na
temat bieżących spraw dotyczących
funkcjonowania oddziału przedszkolnego).

Pedagogizacja
rodziców

1. Organizacja spotkań ze specjalistami z różnych
dziedzin w uzasadnionych przypadkach (np.
opracowanie indywidualnego planu pracy z
dzieckiem mającym specjalne potrzeby
edukacyjne).

2022/ 2023
Na bieżąco w zależności od
potrzeb.

Wychowawcy grup

Na bieżąco w zależności od
potrzeb.

Wychowawcy grup,
Pedagog, Dyrekcja,
specjaliści

Wrzesień2022

Wychowawcy grup

2. Zapoznanie rodziców z Regulaminem
przyprowadzania i odbierania dziecka z oddziału
przedszkolnego (Elektroniczna Ewidencja wejściawyjścia dziecka).
3. Zapoznanie rodziców z podstawą programową
oraz programem wychowania przedszkolnego.
4. Popularyzacja czytelnictwa pedagogicznego z
uwzględnieniem potrzeb i możliwości rodziców
(kserowanie ciekawych artykułów, ćwiczeń i zadań
dla dzieci).

Wrzesień 2022

Wychowawcy grup

Na bieżąco w zależności od
potrzeb.

Wychowawcy grup

2022/2023

Wychowawcy grup,
Dyrekcja

9.

Konkursy dla
dzieci i rodziców

1. Przybliżenie rodzica do naszej placówki,
zachęcenie go do częstszej i efektywniejszej
współpracy z przedszkolem i własnym dzieckiem
poprzez udział w konkursach plastycznych ( pomoc
dziecku w wykonywaniu prac plastycznych np.
świąteczny konkurs wielkanocny).

10.

Podsumowanie
etapów
współpracy
(ankieta)

1. Przeprowadzenie ankiety, która posłuży do
podsumowania dotychczasowej współpracy
Czerwiec 2023
przedszkola z rodzicami, da okazję do podzielenia
się przemyśleniami, obawami, sukcesami i
porażkami oraz do ewentualnych zmian w sposobie
pracy, komunikowania się lub dopracowania zasad
współpracy, które są satysfakcjonujące dla obydwu
stron.

Wychowawcy grup

