
Plan zebrania organizacyjnego z rodzicami

W dniu ………………………….

Temat zebrania: Zebranie organizacyjne (rok szkolny 20__/20__)

1. Powitanie i przedstawienie nauczycieli.

2. Prośba o podpisanie listy obecności.

3. Wybór protokolanta. Protokolantem zostaje: _____________________________.

4. Przedstawienie statutu, regulaminów, procedur:

- przedstawienie głównych elementów Podstawy Programowej,

- przedstawienie statutu przedszkola,

- przedstawienie programu wychowawczego placówki,

- uzyskanie pisemnego potwierdzenia: konieczność upoważnienia osób innych do 
odbioru dziecka, zgody na podejmowane działania w placówce.

5. Przedstawienie ramowego planu dnia oraz granicznej godziny przyjścia do 
przedszkola: godz. 

6. Wybór trójki grupowej – reprezentacji grupy w przedszkolnej Radzie Rodziców. 
W skład „trójki grupowej” wchodzą:

• _____________________________________________________

• _____________________________________________________

• _____________________________________________________

7. Ustalenie wysokości składki na tzw. „wyprawkę” (pomoce dydaktyczne, materiały 
plastyczne) w wysokości _____________.

8. Ustalenie terminów i godzin konsultacji oraz kontaktu z nauczycielami. 

      - Konsultacje dla rodziców odbywają się: raz/dwa razy w miesiącu lub częściej według  
         potrzeb.

9. Przedstawienie listy rzeczy, w które rodzic powinien wyposażyć dziecko:

- zapasowe zestawy ubrań,

- obuwie zmienne (ze sztywną podeszwą, antypoślizgowe, łatwe do samodzielnego 
ubrania i ściągnięcia przez dziecko),

- chusteczki higieniczne (suche i mokre raz w miesiącu).

10.  Czego nie przynosimy do przedszkola? – wprowadzenie do zasad bezpieczeństwa.

- „niebezpieczne zabawki” (ostre, małe

- słodycze, napoje,



- lekarstwa.

11.  Sprawy różne: omówienie zaplanowanych wyjść, wycieczek na I półrocze  oraz akcji 
prowadzonych na terenie placówki, projektów i planowanych konkursów.

12.  Pytania rodziców, pożegnanie. 

Załączniki:

• Lista rodziców obecnych na zebraniu.



Protokół z zebrania z rodzicami

W dniu ………………………….

Temat zebrania: Zebranie organizacyjne (rok szkolny 20__/20__)

1. Powitanie i przedstawienie nauczycieli.

2. Prośba o podpisanie listy obecności.

3. Wybór protokolanta. Protokolantem zostaje: _____________________________.

4. Przedstawienie statutu, regulaminów, procedur:

- przedstawienie głównych elementów Podstawy Programowej,

- przedstawienie statutu przedszkola,

- przedstawienie programu wychowawczego placówki,

- uzyskanie pisemnego potwierdzenia: konieczność upoważnienia osób innych do 
odbioru dziecka, zgody na podejmowane działania w placówce.

5. Przedstawienie ramowego planu dnia oraz granicznej godziny przyjścia do 
przedszkola: godz. 

6. Wybór trójki grupowej – reprezentacji grupy w przedszkolnej Radzie Rodziców. 
W skład „trójki grupowej” wchodzą:

• _____________________________________________________

• _____________________________________________________

• _____________________________________________________

7. Ustalenie wysokości składki na tzw. „wyprawkę” (pomoce dydaktyczne, materiały
plastyczne) w wysokości _____________.

8. Ustalenie terminów i godzin konsultacji oraz kontaktu z nauczycielami. 

- Konsultacje dla rodziców odbywają się: raz/dwa razy w miesiącu lub częściej według  
   potrzeb.
9. Przedstawienie listy rzeczy, w które rodzic powinien wyposażyć dziecko:

- zapasowe zestawy ubrań,

- obuwie zmienne (ze sztywną podeszwą, antypoślizgowe, łatwe do samodzielnego
ubrania i ściągnięcia przez dziecko),

- chusteczki higieniczne (suche i mokre raz w miesiącu).

10.  Czego nie przynosimy do przedszkola? – wprowadzenie do zasad bezpieczeństwa.

- „niebezpieczne zabawki” (ostre, małe

- słodycze, napoje,

- lekarstwa.



11.  Sprawy różne: omówienie zaplanowanych wyjść, wycieczek na I półrocze oraz 
akcji   prowadzonych na terenie placówki, projektów i planowanych konkursów.

12.  Pytania rodziców, pożegnanie. 

Załączniki:

• Lista rodziców obecnych na zebraniu.



LISTA OBECNOŚCI RODZICÓW

Na zebraniu w dniu ………………………….

L.p.  Nazwisko i imię    Podpis

1................................................................................................................................................................

2................................................................................................................................................................

3................................................................................................................................................................

4................................................................................................................................................................

5................................................................................................................................................................

6................................................................................................................................................................

7................................................................................................................................................................

8................................................................................................................................................................

9................................................................................................................................................................

10..............................................................................................................................................................

11..............................................................................................................................................................

12..............................................................................................................................................................

13..............................................................................................................................................................

14..............................................................................................................................................................

15..............................................................................................................................................................

16..............................................................................................................................................................

17..............................................................................................................................................................

18..............................................................................................................................................................

19..............................................................................................................................................................

20..............................................................................................................................................................

21..............................................................................................................................................................

22..............................................................................................................................................................

23..............................................................................................................................................................

24..............................................................................................................................................................

25..............................................................................................................................................................



Tabela wyjść grupy… w I półroczu roku szkolnego 20__/20__

Data wyjścia Miejsce wyjścia Cel wyjścia


