
HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 

2021/2022 W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 4                            

W DZIAŁDOWIE                                                                          

PRZEDSZKOLE NR 4  

Lp. Formy współpracy Termin realizacji Cele spotkań Grupy 

 

1. 
 

Zajęcia 

adaptacyjne 

 

 

30-31.08.2021 

wzajemne poznanie się    

nawiązanie pierwszych relacji                  

z rówieśnikami i paniami  

poznanie przedszkola i osób w nim 

pracujących 

 
 

I, V 

 

2. 

 

 

Zebrania grupowe 

 

 

wrzesień 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

omówienie spraw organizacyjnych 

wdrażanie rodziców nowo przybyłych 

dzieci w sprawy organizacyjne oraz 

wychowawczo- dydaktyczne 

zapoznanie rodziców ze statutem 

przedszkola, programem wychowawczo - 

profilaktycznym, misją przedszkola, 

rozkładem dnia w przedszkolu 

zapoznanie z prawami i obowiązkami 

dziecka 

wybór członków Rady Rodziców 

zebrania grupowe poruszające problemy 

grupy, zaproszenie do udziału                 

w spotkaniu specjalistów 

przedstawienie podsumowania 

wstępnej/końcowej diagnozy                    

i obserwacji dzieci 

omówienie programów pracy 

indywidualnej z dzieckiem 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 wszystkie 
grupy 

 

3. 
 

Pedagogizacja 

rodziców 

 

cały rok 

udostępnianie rodzicom tekstów wierszy   

i piosenek 

zamieszczanie ogłoszeń dotyczących 

grupy na gazetce dla rodziców 

przekazywanie informacji na tematy 

związane z pracą dzieci, z ich 

osiągnięciami i trudnościami 

informowanie rodziców o możliwości 

korzystania z pomocy PPP 

  
 
 

 wszystkie 
grupy 



kierowanie dzieci do PPP          

przesyłanie ciekawych artykułów 

 

4. 

 

Zajęcia otwarte dla 

rodziców 

 

cały rok 

zaprezentowanie różnorodnych metod      

i form w pracy z dziećmi 

udział rodziców w zajęciu otwartym 

obrazującym możliwości i osiągnięcia 

dzieci  

obserwacja dzieci na tle grupy 

aktywny udział rodziców  we wspólnych 

zabawach 

 
 

 wszystkie 
grupy 

5. Udział członków 

rodziny                 

w uroczystościach 

przedszkolnych     

i grupowych 

 

cały rok 

 

zapoznanie rodziców z harmonogramem 

uroczystości przedszkolnych 

pomoc w organizacji uroczystości 

przedszkolnych i grupowych 

 
 

 wszystkie 
grupy 

 

6. 

 

Współudział 

rodziców              

w pracach na 

rzecz przedszkola 

 

cały rok 

podejmowanie działań  w celu 

doposażenia sal przedszkolnych  

gromadzenie materiałów do kącików 

tematycznych 

zachęcanie do brania udziału w akcjach 

charytatywnych 

 

 

wszystkie 

grupy 

 

7. 

 

Uroczystość 

zakończenia roku 

szkolnego 

 

czerwiec 

podkreślanie i wskazanie ważnej roli 

edukacji przedszkolnej w życiu dziecka 

rozumienie konieczności pożegnania 

kolegów, zabawek oraz wychowawców 

 

IV, VIII, IX 

 


