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CHRZEŚCIJAŃSKIE PRZEDSZKOLE SAMUEL 

PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI 

ROK SZKOLNY 2019/2020 

 

PODSTAWA PRAWNA 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

( Dz. U. z 2004 r. Nr 2572,z późn. zm). 

2. Statut placówki. 

3. Konwencja Praw Dziecka. 

 

CELE NADRZĘDNE 

1. Wprowadzenie jednolitego systemu współpracy z rodzicami. 

2. Monitorowanie przyjętych zasad i reguł. 

3. Usprawnienie współpracy między rodziną a placówką. 

 

OBSZARY 

Rola rodziców w przedszkolu: 

1. Współrealizowanie wspólnego celu, jakim jest wszechstronny rozwój   

dziecka. 

2. Wspomaganie przedszkola w jego działalności. 

3. Współodpowiedzialność za opiekę i wychowanie dziecka. 

4. Przekazywanie odpowiednich wartości, przekonań, wzorów. 

5. Współpraca w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 

 

Cele współpracy: 

1. Uświadomienie rodzicom, że wszechstronny rozwój dziecka zależy od 

wspólnie przyjętych do realizacji działań. 

2. Ustalenie wspólnego systemu oddziaływań wychowawczych. 

3. Usprawnianie pracy wychowawczo – dydaktyczno - opiekuńczej oraz 

zwiększenie jej efektywności. 

4. Stworzenie klimatu wzajemnego porozumienia, umocnienia więzi 

emocjonalnej. 
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5. Nawiązanie pozytywnych relacji z rodzicami. 

6. Wspomaganie rodziców w procesie wychowania. 

7. Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 

8. Wzbogacanie świadomości pedagogicznej i kompetencji rodziców w 

wybranych aspektach wychowania i kształcenia. 

9. Rozwijanie aktywnej współpracy z placówką. 

Zadania do realizacji: 

1. Rozpoznanie warunków życia i sytuacji domowej dzieci uczęszczających do 

przedszkola. 

2. Angażowanie rodziców w życie placówki i grupy. 

3. Wspomaganie rodziców w wychowaniu. 

4. Informowanie rodziców na temat osiągnięć dzieci, trudności adaptacyjnych, 

zachowań niepokojących (bieżące spostrzeżenia). 

5. Uzgadnianie kierunku oddziaływań wychowawczych jednolitych w domu i w 

placówce. 

6. Przygotowanie i realizacja pogadanek i prelekcji dla rodziców. 

7. Udzielenie porad rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 

8. Dzielenie się wiedzą z zakresu pedagogiki opiekuńczej i wychowawczej. 

 

Zasady współpracy: 

1. Rodzice i przedszkole wspólnie tworzą najlepsze warunki rozwoju dziecka. 

2. Placówka poznaje oczekiwania rodziców. 

3. Placówka bada oczekiwania rodziców na temat potrzeb dzieci, warunków ich 

rozwoju. 

4. Placówka informuje rodziców o postępach edukacyjnych i sukcesach dzieci. 

5. Placówka jest przyjazna dzieciom, rodzicom, pracownikom. 

6. Rodzice mają prawo zgłaszać wnioski, uwagi, propozycje. 

7. Rodzice znają i akceptują koncepcję rozwoju placówki. 

8. Ewentualne konflikty między nauczycielami i rodzicami rozwiązywane są w 

atmosferze wzajemnego zrozumienia. 

 

Metody pracy: 

1. Zebrania grupowe, kontakty indywidualne – rozmowy, dyskusje, pogadanki. 

2. Przekaz informacji – kącik dla rodziców – tablica informacyjna – informacje 

ogólne oraz „Spinacze korespondencyjne” lub „Owieczki korespondencyjne” - 

informacje dla rodziców z poszczególnych grup. 

3. Zajęcia otwarte, uroczystości, imprezy okolicznościowe. 

4. Udział w organizacji wycieczek i imprez. 
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OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

1. Dyrektor  

2. Wychowawcy 

3. Nauczyciele/asystent nauczyciela 

4. Specjaliści: koordynator pomocy psychologiczno-pedagogicznej, psycholog, 

logopeda, trener SI, trener terapii pedagogicznej oraz TUS. 

 

PODEJMOWANE DZIAŁANIA 

Formy współpracy 

1.Zebranie organizacyjne z rodzicami na boisku, w sali gimnastycznej oraz w 

grupach  

Terminy, Cele ; 

Wrzesień - Zapoznanie z organizacją przedszkola i grupy w nowym roku 

szkolnym, planowym przebiegiem pracy dydaktyczno-wychowawczo i 

opiekuńczej: 

• przedstawienie nauczycieli pracujących w grupie, 

• zapoznanie z ramowym rozkładem dnia, 

• informacja na temat posiłków – catering, 

• zapoznanie z procedurami obowiązującymi w przedszkolu (np. procedura  

przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola, procedura – chore dziecko 

w przedszkolu), 

• zapoznanie z Systemem motywacyjnym, 

• przedstawienie ofert zajęć dodatkowych, 

• podpisanie upoważnień (do odbioru dziecka z przedszkola, zgoda na 

filmowanie i zamieszczanie zdjęć na stronie internetowej), 

• ustalenie harmonogramu i sposobu organizacji uroczystości grupowych i 

przedszkolnych, 

• akceptowanie proponowanych programów i projektów edukacyjnych do 

realizacji, 

• akceptowanie założeń koncepcji rozwoju placówki, modyfikowanie – 

zgłaszanie propozycji zmian, 

• wnoszenie propozycji, uwag, wniosków poprzez Skrzynkę kontaktów 

znajdujących się u Pani Dyrektor. 

- Wybór trójki grupowej o ile jest takie ustalenie. 

 

2. Spotkanie informacyjne - grupowe 

Terminy, cele:  

Przełom październik/listopad oraz kwiecień - Omówienie osiągnięć 

edukacyjnych i niepowodzeń dziecięcych - przedstawienie wyników diagnozy 

wstępnej i końcowej oraz przekazanie Informacji Gotowości szkolnej. 

Maj/Czerwiec - Podsumowanie całorocznej pracy dydaktyczno-wychowawczej  
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i opiekuńczej oraz przedstawienie nauczyciela do klasy 1 W grupie 6 - latków. 

- Organizacja zakończenia roku szkolnego. 

 

3. Uroczystości i imprezy z udziałem rodziców 

Terminy, cele: 

W/g harmonogramu uroczystości - Zaangażowanie rodziców w życie grupy i 

placówki (pomoc w przygotowaniu poczęstunku, przygotowywanie strojów). 

- Współudział w imprezach przedszkolnych. 

- Pogłębianie więzi społecznych. 

 

4. Kącik dla rodziców 

Terminy, cele;  

cały rok według potrzeb - Zamieszczanie informacji o zbliżających się 

uroczystościach grupowych i przedszkolnych, 

- Aktualne wiadomości z życia grupy, 

- Zamieszczanie artykułów o tematyce pedagogiczno - psychologicznej, 

- Wystawa prac dziecięcych. 

5. Zajęcia otwarte dla rodziców 

Terminy, cele: 

Udział rodziców w wybranych działaniach placówki wspólnie z dziećmi - 

dostarczenie radości ze wspólnego przebywania z dzieckiem w placówce, 

- spojrzenie na własne dzieci z innej strony, np. podczas balu przebierańców lub 

podczas Tygodnia Wielkanocnego.  
 

6. Rozmowy indywidualne 

Terminy, cele:  

na bieżąco - informowanie na bieżąco o postępach rozwojowych i edukacyjnych 

dzieci, 

- ustalanie kierunków oddziaływań wychowawczych, 

- zapoznanie z zamierzeniami dydaktyczno - wychowawczymi i opiekuńczymi,  

dzielenie się własna wiedzą i doświadczeniem.  

 

7. Pedagogizacja 

Terminy, cele: 

Według potrzeb - spotkanie ze specjalistami (logopedą, psychologiem, trenerem 

TUS, SI lub terapii pedagogicznej lub z innymi specjalistami wg oczekiwań 

rodziców). 

8. Prace społeczno - użyteczne na rzecz przedszkola i grupy 

Terminy, cele: 

Według potrzeb - wzbogacanie kącików zainteresowań oraz dostarczanie 

drobnych nagród do Pudła z nagrodami dla dzieci, 
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- udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez placówkę 

- udział rodziców w spotkaniach związanych z ich zawodem 

- udział rodziców w czasie uwielbienia i modlitwy 

- zakup materiałów potrzebny 

9. Spotkania z Radą Rodziców (o ile Rada Rodziców jest powołana) 

Terminy, cele: 

W terminach niezbędnych do uzyskania koniecznych opinii i uchwał 

wynikających z harmonogramu pracy Rady Rodziców - Wykonanie kompetencji 

opiniujących i stanowiących rady rodziców (opinie i uchwały)  

 

10. Analizowanie działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej pod 

kątem skuteczności działań mających na celu eliminowanie zagrożeń oraz 

wzmacnianie właściwych zachowań. 

Terminy, cele: 

Styczeń Czerwiec - Zbieranie informacji o działalności wychowawczej, 

dydaktycznej i opiekuńczej przedszkola (ankietowanie, opiniowanie), wspólne 

formułowanie wniosków i ustalanie ewentualnych modyfikacji planów, 

programów, przedsięwzięć).  
 

Sposoby informowania; 

• przedstawienie harmonogramu spotkań, 

• zaproszenia indywidualne, 

• kontakt telefoniczny lub mailowy (w szczególnych przypadkach), 

• tablica informacyjna, 

• strona internetowa, przedszkola. 

 

Ewaluacja: 

• sprawozdania nauczycieli dotyczące współpracy z rodzicami (rada analityczna) 

• ankiety dla rodziców i nauczycieli 

 

 

 
 


