PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
PRZEDSZKOLA NR 175
W WARSZAWIE
Na rok szkolny 2018/2019
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FORMA

SPOSOBY REALIZACJI

WSPÓŁPRACY

1. Zebrania ogólne 1. Omówienie organizacji pracy w placówce na

ODPOWIEDZIALNY TERMIN

Dyrektor,

bieżący rok szkolny

Wicedyrektor,

2. Zapoznanie rodziców z procedurą

Nauczyciele

IX/2018

bezpieczeństwa w przedszkolu.
3. Ustalenie kalendarza imprez, uroczystości dla
dzieci i wspólnych z rodzicami.
4. Przedstawienie zasad regulowania odpłatności
za świadczenia udzielane przez Przedszkole.
Zebranie Rady

1. Zapoznanie z regulaminem Rady Rodziców

Rodziców

2. Wybór Prezydium (przewodniczącego RR,
zastępcę RR, skarbnika RR oraz członków)
3. Ustalenie preliminarza wydatków – plan

2.Wspomaganie

finansowy RR na rok 2018/2019
1. Kącik informacyjny dla rodziców- aktualne

rodziców

prowadzenie gazetek informacyjnych .

w działaniach

2. Przeprowadzenie przez pracownika Poradni

wychowawczych

Psychologiczno – Pedagogicznej na wniosek

Wychowawcy

Cały rok

Dyrektor

rodziców badań przesiewowych w kierunku
rozwoju dzieci w wieku 5-6 lat.
2. Zebrania

1. Zapoznanie rodziców z rozkładem dnia,

grupowe

dopuszczonym programem nauczania.

Wychowawcy

Zgodnie
z planem

2. Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców
placówki.
3. Złożenie przez rodziców karty informacyjnej
o dziecku.
4. Adaptacja dzieci "nowych" w grupie
5. Dyskusja nad oczekiwaniami i sposobem
współpracy – ankiety dla Rodziców
6. Sprawy bieżące i organizacyjne grupy

4. Zajęcia otwarte 1. Umożliwienie rodzicom obserwacji własnego Nauczycielki,
dziecka na tle grupy podczas uroczystości

Dyrektor

Według
planu

2

przedszkolnych

w

2. Wspólne wykonanie prac z rodzicami -

grupach

radość, zadowolenie, ocena wspólnych
wytworów
3.Dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami
z przebiegu zajęć
5. Dni otwarte dla 1. „ Dni otwarte w przedszkolu” - zapoznanie

Dyrektor,

dzieci nowo

z placówką, personelem, kolegami

nauczycielki

przyjętych
6. Rozmowy

2. Zabawy na salach zajęć i na placu zabaw
1.Kontakty indywidualne rodziców

Dyrektor, kadra

Na

pedagogiczna

bieżąco

Nauczycielki

Przez cały

doraźne, kontakty z Dyrektorem , Wicedyrektorem przedszkola,
indywidualne,

wychowawczyniami grup oraz specjalistami –

konsultacje

psychologiem, logopedą.

VI 2018

2.Omówienie na podstawie prowadzonych
obserwacji osiągnięć dzieci.
3. Przekazanie informacji dotyczących
gotowości dzieci 5-6 letnich do podjęcia nauki
7. Wystawy prac

w szkole podstawowej.
1. Wystawy bieżące w celu zapoznania

plastyczno-

rodziców z:

konstrukcyjnych

- wytworami prac ich dzieci

rok

- różnorodnymi technikami plastycznokonstrukcyjnymi
8. Gazetka

- umiejętnościami plastycznymi dzieci
1.Zamieszczanie informacji i komunikatów dla

Dyrektor,

Na

"Informacje dla

rodziców.

Wicedyrektor

bieżąco

rodziców" oraz

2. Prezentowanie aktualnych działań

zespół d.s. promocji

strona internetowa przedszkola.
przedszkola

3. Zamieszczanie aktów prawa wewnątrz
przedszkolnego.
4. Galeria przedszkola

9. Współpraca

1. Współpraca z kadrą pedagogiczną

Dyrektor,

z Radą Rodziców

w rozwiązywanie problemów edukacyjnych

Wicedyrektor,

i wychowawczych

Nauczyciele

Cały rok

2. Udział w planowaniu działań wychowawczodydaktycznych i opiekuńczej placówki
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3. Zaangażowanie Rodziców w realizacje
innowacji pedagogicznych realizowanych
w przedszkolu.
4. Organizowanie cyklicznych spotkań
z rodzicami w ramach akcji „ Cała Polska Czyta
Dzieciom”
5. Wspólne organizowanie uroczystości
i imprez przedszkolnych:
- Pasowanie na Przedszkolaka
- Andrzejki
- Mikołajki
- Gwiazdka
- Wigilia
- Dzień Babci i Dziadka
- Bal przebierańców
- Spotkanie z Zajączkiem
- Dzień Matki i Ojca
- Festyn Rodzinny
- Dzień Dziecka
- Pożegnanie starszaków
6. Zachęcenie Rodziców do udziału w akcjach
charytatywnych organizowanych przez
Przedszkole.
7. Pozyskiwanie sponsorów, środków
finansowych w celu wzbogacenia bazy
materialnej
10. Prace na rzecz 1. Pomoc w organizacji uroczystości dla dzieci, Dyrektor,

Na

placówki

bieżąco

wycieczek

nauczycielki

2. Przygotowanie strojów dla dzieci na Bal
Karnawałowy
3. Pomoc w drobnych pracach remontowych
4. Prace przy organizacji występów teatralnych
i różnych konkursów.
5. Zagospodarowanie terenów zielonych w
ogrodzie przedszkola.
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