
PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI 
W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 30  

W KRAKOWIE 
 
 
Cel główny: 

● Włączanie  rodziców do współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udziału  
w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci. 

 
Cele szczegółowe : 

● Dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno -wychowawczych przedszkola 
i środowiska rodzinnego. 

● Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka. 
● Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami. 
● Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych. 
● Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola. 
● Angażowanie rodziców w prace użyteczne na rzecz przedszkola. 
● Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację. 
● Przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu. 
● Przekazywanie informacji na temat wyników obserwacji oraz gotowości szkolnej 

dzieci. 
● Współudział nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu zaistniałych problemów 

wychowawczych. 
 
 

Forma 
współpracy Sposoby realizacji 

Termin 
realizacji 

 

Zebrania ogólne i 
grupowe 

1.Omówienie organizacji pracy przedszkola na bieżący rok szkolny .  
2.Poinformowanie rodziców o planach , kierunkach i zamierzeniach 
wychowawczo –dydaktycznych przedszkola w bieżącym roku 
szkolnym. 
3.Zapoznanie rodziców ze Statutem przedszkola. Zapoznanie 
rodziców z ofertą firmy ubezpieczeniowej i zajęć dodatkowych. 
4.Przypomnienie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z 
przedszkola. (aktualizacja upoważnień do odbioru dzieci) 
5.Zapoznanie rodziców z programem realizowanym w danej grupie .  
6.Wybór w tajnych wyborach przedstawicieli rodziców do  trójki 
grupowej, 
7.Uzupełnienie przez rodziców oświadczeń w sprawie : 
- uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, 
- wykorzystania wizerunku dziecka i prac plastycznych. 
8. Dopilnowanie procedur związanych z realizacją rocznego 
obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, zapoznanie rodziców  
z zakresem ich obowiązków w tym względzie oraz konsekwencjami 
ich nieprzestrzegania. 

Wrzesień  

Zebranie grupowe  podsumowujące pracę 
opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną z dziećmi na I półrocze Luty  

Zebranie grupowe podsumowujące całoroczne efekty pracy 
opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej. Czerwiec  



Konsultacje 
indywidualne  
z rodzicami 

Bieżąca informacja dotycząca rozwoju dziecka. Udzielanie informacji 
o możliwych działaniach pomocniczych w zakresie występowania 
trudności wychowawczych – określenie jednolitych działań.  
 
Porady specjalistów, konsultacje z pracownikami poradni 
psychologiczno-pedagogicznej oraz nauczycielami prowadzącymi na 
terenie przedszkola terapię pedagogiczną i logopedyczną. 

Cały rok 

 
Dyżur dla rodziców - rozmowy indywidualne w razie potrzeby         
rodzica. 

Jedna środa 
 w miesiącu 

Pedagogizacja 

 

 

Kącik informacyjny dla rodziców - udostępnienie ciekawych 
materiałów na tablicy informacyjnej. Aktualizowanie informacji na 
stronie internetowej. 

 
Cały rok 

Przedstawienie zamierzeń edukacyjnych na tablicy informacyjnej. Cały rok 
Udostępnianie tekstów wierszy i piosenek na tablicy informacyjnej. Cały rok 

Zajęcia otwarte 

Możliwość bezpośredniego poznania realizowanych w  
przedszkolu zadań, form i metod pracy , a także bezpośredniego 
obserwowania dziecka w trakcie działania na tle grupy rówieśniczej .  
 

Raz w roku 

Współpraca w 
celu podnoszenia 

efektów pracy 
opiekuńczo- 

wychowawczo- 
dydaktycznej 

Udział rodziców w akcji "Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato" oraz 
„Cała Polska czyta dzieciom”. Cały rok 

Udział rodziców w zajęciach dydaktycznych w roli ekspertów. 
Cały rok 

Wzbogacanie kącików tematycznych oraz doposażanie grupy w 
różnego rodzaju pomoce. Cały rok 

Pomoc w przygotowaniu rekwizytów i kostiumów do występów 
dzieci. Cały rok 

Włączenie w 
realizację imprez 

i uroczystości 

Udział w konkursach przedszkolnych Cały rok 
Udział i pomoc rodziców w uroczystościach i imprezach: 
a) “słoneczny” festyn - październik, 
b)  pasowanie na przedszkolaka - gr. I, październik, 
c) Święto Niepodległości  (dzieci 5,6-letnie), współorganizowanie 
uroczystości z SP 109 -  listopad, 
d) Jasełka - grudzień, 
e) zabawa karnawałowa - luty, 
f) Dzień Babci i Dziadka - styczeń, 
g) Piknik Rodzinny - czerwiec, 
h) Dzień Rodziny - czerwiec 
 

Cały rok 
 

Włączanie rodziców w zbiórki oraz akcje charytatywne. Cały rok 

Wystawy prac 
plastycznych 

 

Wystawy bieżące w celu zapoznania rodziców z : 
a) wytworami prac dzieci, 
b) różnorodnymi technikami plastycznymi, 
c) umiejętnościami plastycznymi ich dzieci. 
 

Cały rok 

Wydawanie 
rodzicom 

zaświadczeń, 
pisemnych 
informacji 

 
W zależności od potrzeb rodzica. Cały rok 

 

 
Opracowanie: 

Jolanta Regulska, Karolina Poneta, 
Paulina Budek  


