
Plan wspó  łpracy  z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

Grupa : 

Nauczyciel : 

Cel ogólny :

Wdrażanie rodziców do ścisłej współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udziału w 
tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego  rozwoju dzieci

Cele szczegółowe :

 Zapoznanie z nowymi  zasadami  organizacji pracy przedszkola

 Wymiana informacji dotyczących dziecka, jego funkcjonowania, poznanie środowiska
dziecka

 Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami

 Wdrażanie do współpracy ( organizacja imprez, uroczystości, akcji charytatywnych )

LP TEMAT/ FORMA 
WSPÓŁPRACY

CEL FORMA TERMIN

1. Zebranie informacyjno-
organizacyjne

Zapoznanie z  nowymi 
zasadami funkcjonowania 
przedszkola, grupy, z 
organizacją dnia, 
zapoznanie z dokumentacją
placówki, rozmowy 
indywidualne

Zebranie z 
rodzicami

Wrzesień

2. Kontakty indywidualne
z rodzicami 

Przekazanie informacji 
dotyczących zachowania 
dziecka,  jego postępów, 
przekazywanie informacji 
organizacyjnych 

Rozmowy 
indywidualne, 
telefoniczne, maile

Cały rok

3. Obserwacja postępów 
dziecka 

Określenie poziomu 
rozwoju dziecka i jego 
mocnych i słabych stron, 
wspieranie dziecka

Pomoc rodzicom, 
rozmowy 
indywidualne 

Na 
bieżąco



4. Prezentowanie prac 
plastyczno- 
technicznych oraz 
innych wytworów 
dziecka

Zapoznanie rodziców z 
wytworami działań dziecka,
efektami  jego pracy 
podczas zajęć 
tematycznych

Prezentacja prac – 
wykonanie zdjęć i 
prezentacja na 
stronie internetowej 
przedszkola- w 
zakładce Informacje
Grupowe 

Na 
bieżąco

5. Aktualnie realizowana 
tematyka w 
poszczególnych 
grupach

Realizowanie działań 
zgodnie z treścią Podstawy 
Programowej oraz 
aktualnymi wydarzeniami , 
świętami, zwyczajami itd.

Zapis w 
dziennikach, 
informacje na 
tablicy ogłoszeń, 
informacje na 
stronie przedszkola 
w zakładce 
Informacje 
Grupowe  

Cały rok

6. Współudział rodziców 
w życie przedszkola

Zachęcanie rodziców do 
czynnego uczestnictwa w 
uroczystościach, 
konkursach, imprezach, 
akcjach charytatywnych, 
warsztatach ( na chwilę 
obecną zachowanie reżimu 
sanitarnego, podczas 
przedstawień- określenie 
minimalnej ilości członków
rodziny od jednego 
dziecka, uroczystości w 
grupach, w odstępach 
czasowych) 

Informacje na 
stronie przedszkola 
w zakładce 
Informacje 
Grupowe   
indywidualne 
rozmowy, kontakt 
mailowy, 
telefoniczny 

Cały rok

7. Organizacja 
uroczystości 
grupowych i 
przedszkolnych

Zaaktywizowanie rodziców Pomoc rzeczowa w 
razie potrzeb 

Na 
bieżąco

8. Akcje charytatywne Włączenie dzieci i 
rodziców do akcji 
pomocowych

Np. zbiórka 
nakrętek, żołędzi, 
kasztanów, karmy 
dla zwierząt- jak już
będzie to możliwe 

Cały rok

9. Dni otwarte w grupie 
przedszkolnej 

Włączenie rodziców do 
wspólnych zajęć z dziećmi. 
Obserwacja dzieci podczas 

Zajęcia warsztatowe Min.  1 
raz w 
półroczu 



zajęć

W przeciągu roku szkolnego 2020/2021 zastrzega się wprowadzenie zmian i modyfikacji do 
powyższego Planu 

Ad 1- zebrania róbcie w odstępach czasowych :)

Ad 4- u mnie każda grupa ma swoją zakładkę na stronie i fajnie jest zrobić foty prac agentów 
np. gdy już mamy kompletu np. z tygodnia i wrzucenie żeby rodzice mogli zobaczyć :)

Ad 9 – pomysł z mojej Rady- zaproście rodziców  takich agentów, którym chcecie pokazać 
jak on/ ona funkcjonuje w grupie i niech to będzie np. 3 dzieci- 3 rodziców i w drugim 
półroczu podobnie 

U mnie fajnie i sprawnie działa kontakt mailowy od marca także go kontynuuje :) 


