PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI DZIECI Z GRUPY V
ROK SZKOLNY 2018 /2019

FORMA WSPÓŁPRACY

FORMY REALIZACJI

TERMIN
REALIZAC
JI

1.ZEBRANIA OGÓLNE
1.Omówienie organizacji pracy przedszkola na
bieżący rok szkolny.
2.Zapoznanie rodziców z koncepcją pracy
przedszkola w bieżącym roku szkolnym, kierunkami
pracy oraz nową podstawą programową.
3. Zapoznanie rodziców z ofertą firmy
ubezpieczeniowej i zajęciami dodatkowymi w
przedszkolu.
4. Przypomnienie procedur obowiązujących w
przedszkolu.

2. ZEBRANIA
GRUPOWE

1.Poinformowanie rodziców o planach, kierunkach i
zamierzeniach wychowawczo- dydaktycznych w
bieżącym roku szkolnym,
2.Zapoznanie rodziców z nową podstawą
programową, rozkładem dnia, z programem
realizowanym w grupie ,propozycja podręczników
dla dzieci 6 letnich.
3.Wybór w wyborach przedstawicieli do Rady
Rodziców- trójki grupowej,
4.Uzupełnienie przez rodziców oświadczeń w
sprawie: odbierania dzieci z przedszkola,
wykorzystania wizerunku dziecka , uczestnictwa
dziecka w zajęciach dodatkowych, wykorzystania
danych osobowych, wykorzystania wizerunku
dziecka.
5. Zapoznanie z arkuszem obserwacji i diagnoz
wstępnych umiejętności dzieci.
6. Akceptacja przez rodziców indywidualnych
programów wspomagania i korygowania rozwoju
dziecka.
7. Podsumowanie pracy wychowawczo- kształcącej
w pierwszym półroczu, podsumowanie współpracy z
rodzicami.
8. Przekazanie rodzicom informacji z obserwacji i
diagnoz końcowych, umiejętności dziecipodsumowanie całorocznej pracy.

IX

IX

IX
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2. PEDAGOGIZACJA
RODZICÓW

3.WSPÓŁPRACA Z
RODZICAMI W CELU
PODNOSZENIA
POZIOMU
NAUCZANIA

w miarę
potrzeb
1.Spotkania ze specjalistami różnych dziedzin w
celu wzbogacenia wiedzy pedagogicznej i
zdobywania wiedzy na temat rozwoju i zdrowia
dzieci,
2. Przeprowadzenie pogadanek według potrzeb
grupy,
3.Umożliwienie dostępu do fachowej literatury
pedagogicznej.
4.Umieszczanie artykułów dotyczących rozwoju
dziecka.

według
planu

3.Pedagogizacja rodziców w celu ujednolicenia
wychowania dzieci w domu i w przedszkolu,

w miarę
potrzeb

6.Informowanie o postępach dziecka w zachowaniu
i nauce,

5.WSPÓŁUDZIAŁ
RODZICÓW W

na
bieżąco

1.Prowadzenie zajęć otwartych – możliwość
bezpośredniego poznania realizowanych w grupie
zadań, form i metod pracy a także bezpośredniego
obserwowania dziecka w trakcie działania na tle
grupy rówieśniczej,
2.Konsultacje z nauczycielkami :
- rozmowy indywidualne,
-rozmowy indywidualne z inicjatywy rodziców,

4. Prowadzenie kącika dla rodziców ( aktualne
gazetki na tematy wychowawcze, prezentacja
wierszy i piosenek , zapoznanie z tematami
kompleksowymi),
5. Ekspozycja prac plastycznych i wszelkich
wytworów twórczości dziecięcej,

4.WSPÓŁUDZIAŁ
NAUCZYCIELA I
RODZICÓW W
ROZWIĄZYWANIU
PROBLEMÓW
WYCHOWAWCZYCH
DZIECI

w miarę
potrzeb

1.Informowanie rodziców o możliwości korzystania z
pomocy w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej,
2.Rozwiązywanie zaistniałych problemów
wychowawczych,

1. Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz
przedszkola:
-pomoc w organizowaniu uroczystości
przedszkolnych, konkursów, wycieczek.
- pomoc w wyposażeniu kącików tematycznych.

cały rok

w miarę
potrzeb

IX
w miarę
potrzeb

cały
rok

PRACACH NA RZECZ
PRZEDSZKOLA

- pomoc rodziców w realizacji planu koła
matematyczno- przyrodniczego
- dostarczanie materiałów potrzebnych do zajęć.
- sponsoring i darowizny na rzecz przedszkola.
w miarę
potrzeb

6.WYDAWANIE
RODZICOM
ZAŚWIADCZEŃ I
PISEMNYCH
INFORMACJI

1.Poinformowanie rodziców o formach , sposobach i
okresie udzielania pomocy ppp,
2. Wydawanie zaświadczeń o spełnianiu
obowiązkowego przygotowania przedszkolnego,

IX

koniec
kwietnia

3.Wydawanie rodzicom dzieci 6 letnich pisemnych
informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w
szkole,
cały rok

7. TABLICA
INFORMACYJNA

8. STRONA
INERNETOWA
PRZEDSZKOLA

1.Wiadomości i ciekawostki z pracy przedszkola i
grupy.
2.bieżące informacje o organizacji pracy
przedszkola i grupy.
1.Zamieszczanie informacji z życia grupy,
2.Umieszczanie tematów kompleksowych na każdy
miesiąc roku szkolnego.

Opracowały : mgr Halina Iwanek , mgr J. Olesińska

cały rok

