PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
Publicznego Samorządowego Przedszkola w Rojewie
Rok 2016/2017
CAŁY ROK


Informowanie o uroczystościach z kalendarza przedszkolnego oraz zamierzeniach
wychowawczo – dydaktycznych



Udział rodziców w dniach adaptacyjnych , zajęciach otwartych i warsztatach oraz
organizowanych uroczystościach przedszkolnych



Udostępnienie przerabianych bloków i treści nauczania oraz tekstów wierszy i
piosenek, których uczą się dzieci na tablicy ogłoszeń



Rozmowy indywidualne przeprowadzane w celu lepszego poznania środowiska
rodzinnego dziecka oraz ujednolicenia oddziaływań wychowawczych w domu i w
przedszkolu



Prezentowanie prac plastycznych oraz wytworów dzieci w formie stałej wystawki



Informowanie za pomocą gazetki lokalnej i strony internetowej placówki o
działaniach przedszkola



Pomoc rodziców w gromadzeniu materiałów potrzebnych do przeprowadzania zajęć,
kompletowanie i uzupełnianie wyprawki ,

środków higienicznych i innych wg

potrzeb.


Pomoc rodzicom w kontaktach z instytucjami ( specjalistami) współpracujących z
przedszkolem: logopeda, psycholog , Poradnia psychologiczno – pedagogiczna.



Rozmowy indywidualne dostosowane w zależności od potrzeb oraz
osiągnięć

dzieci

oraz

wspólne

rozwiązywanie

występujących

dotyczące
problemów

wychowawczych.


Prowadzenie dokumentacji wszelkich kontaktów z rodzicami ( zeszyt konsultacji, listy
obecności na zebraniach, plany zebrań, protokołów



Ankietowanie rodziców w celu zdobycia informacji o dziecku , jego potrzeb oraz
potrzeb rodziców i środowiska lokalnego



Przeprowadzanie rozmów , wywiadów i kwestionariuszy w celu zweryfikowania
danych informacji na temat funkcjonowania Przedszkola w środowisku



Pozyskiwanie pomocy i sponsorów wśród rodziców , większych przedsiębiorców i
władz lokalnych na wsparcie działań ogólno przedszkolnych oraz potrzeb przedszkola
i dzieci



Współdecydowanie rodziców w kwestii organizowanych wycieczek



„Baśniowe piątki” – zapraszanie rodziców na czytanie dzieciom w ramach Akcji
„Cała Polska czyta dzieciom”, zakończenie akcji i zewaluowanie konkursem na temat
znanych i przeczytanych bajek , baśni i wierszy



Współudział rodziców w całorocznych Akcjach „Sprzątanie świata”, „Dokarmianie
ptaków i zwierząt w okresie jesienno-zimowym”, „Śniadanie daje moc”, „Akcja
ekologiczna –sadzenie roślin wokół przedszkola”,



Współudział rodziców w programach realizowanych w przedszkolu



Współpraca rodziców z fundacją „Bliżej Szczęścia” zbieramy i liczymy plastikowe
zakrętki i wspieramy szczytny cel , pomagamy chorym i niepełnosprawnym dzieciom
, pracujemy nad certyfikatem dla przedszkola jako honorowego przyjaciela fundacji

WRZESIEŃ

 Inauguracja Roku 2016/2017 dla rodziców i dzieci
 Zebranie grupowe dotyczące organizacji nowego roku przedszkolnego 2015/2016 ,
przedstawienie nowej podstawy programowej i nowego zadania które nakłada
podstawa programowa – sytuacja dla 5- latka , który zostaje w przedszkolu ,
 Zapoznanie na pierwszym organizacyjnym zebraniu rodziców z dokumentami
przedszkola : Statutem , regulaminami , Planem Pracy Przedszkola , Planem
Współpracy z Rodzicami , analiza

Koncepcji Pracy Przedszkola i możliwość

modyfikacji Koncepcji w zależności od potrzeb rodziców , dzieci i kadry przedszkola ,
 Omówienie organizacji pracy przedszkola na rozpoczynający się rok nowy2016/2017
 Przedstawienie ramowego rozkładu dnia na pierwszym zebraniu
 Umowy , kontynuacje , zgody i deklaracje
 Wybranie Rady Rodziców jako organu przedszkola
 Przedstawienie warunków ubezpieczenia dzieci
 Zapoznanie rodziców z ofertą edukacyjną przedszkola , wybór programów i
organizacja zajęć dodatkowych

 Utworzenie gazetek informacyjnych: „Sprawy bieżące”, „Ważne informacje”,
realizowane programy w przedszkolu oraz realizacja stosowania metod i form pracy
stosowanych podczas zajęć w przedszkolu
 Pomoc Rady Rodziców w organizacji wycieczki do leśniczówki
 Współudział w Akcji „Sprzątanie Świata” i Akcji ekologicznej- sadzenie drzew i
krzewów wokół placu zabaw

PAŹDZIERNIK
 Spotkania indywidualne – podanie informacji po wstępnej diagnozie dziecka – koniec
października / początek listopada
 Aktualizacja prowadzonych gazetek , ekspozycja prac i wytworów dzieci
 Pomoc i obecność rodziców podczas zorganizowanego występu okolicznościowego z
okazji Pasowania na Przedszkolaka dzieci nowych i wygeneralizowanie dzieci
młodszych i starszych – grupa pszczółek i biedronek

LISTOPAD
 Zebranie grupowe podsumowujące obserwację wstępną podanie kryteriów diagnozy.
 Pedagogizowanie rodziców
 Jesienne zajęcia otwarte z udziałem rodziców
 Współudział rodziców w Akcji „Śniadanie daje moc”
 Wspólne zorganizowanie z rodzicami zabawy andrzejkowej.

GRUDZIEŃ
 Wspólne zorganizowanie spotkania z Mikołajem.
 Wyjazd dzieci do kina na bajkę
 Warsztaty dla rodziców i dzieci przygotowywanie ozdoby świątecznej na konkurs
SZOiK
 Zorganizowanie wspólnej Wigilii z rodzicami i występu jasełkowego
 Korzystanie z pomocy rodziców przy przygotowaniu świątecznego wystroju Sali i
poczęstunku na spotkaniu wigilijnym.

STYCZEŃ
 Udział rodziców w zorganizowaniu zabawy karnawałowej – wystrój sali,
przygotowanie indywidualnego stroju dla dziecka
 Wspieramy szczytny cel – włączamy się w WOŚP
 Zorganizowanie spotkania pokoleń z okazji „ Dnia Babci i Dziadka”

 Zebranie z rodzicami – podsumowanie półrocza z prelekcja na temat „Jak efektywnie
wykorzystać ferie zimowe – zabawy edukacyjne z dzieckiem.

LUTY
 Konsultacje indywidualne

oraz zebranie grupowe podsumowujący półroczne

osiągnięcia dziecka.
 Rozmowy wg potrzeb dzieci i rodziców

MARZEC
 Pomoc w miarę sprzyjających warunków atmosferycznych rodziców w pracach w
ogrodzie – wzbogacanie i odnawianie ogrodu.
 Współudział rodziców w IV Gminnym Konkursie Recytatorskim dla przedszkola i
szkolnych zerówek szkolnych
 Warsztaty wielkanocne przygotowywanie ozdób wielkanocnych na konkurs SZOiK
 Udział Rady Rodziców w Wielkanocnym Poranku – Śniadanie wielkanocne i
odwiedziny Zająca Wielkanocnego , scenka teatralna „Bajeczka wielkanocna” w
wykonaniu dzieci z okazji Światowego Dnia Teatru
KWIECIEŃ
 Wspieranie przez rodziców Akcji promujących ekologiczny charakter przedszkola.
 I Przegląd Piosenki Przedszkolnej

MAJ
 Inscenizacja z okazji „Dnia Mamy i Taty ”
 Zorganizowania spotkania z psychologiem

CZERWIEC
 Przeprowadzenie uroczystości „ Piknik rodzinny” w ogrodzie przedszkolnym z
zabawami sportowo – rekreacyjnymi z okazji Dnia Dziecka
 Zebranie ogólne – podsumowujące rok 2016/ 2017
 Uroczyste zakończenie roku szkolnego.
 Wycieczka

