
PLAN WSPÓŁPRACY  Z RODZICAMI PLAN WSPÓŁPRACY  Z RODZICAMI 
PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM NR 1 PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM NR 1 

w roku szkolnym 2020/2021*w roku szkolnym 2020/2021*

Lp Formy współpracy termin uwagi
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Zebrania z rodzicami:
o ogólne – przedstawienie założeń pracy

dydaktycznej  i  wychowawczej  na  rok
szkolny 2020/21 i organizacji pracy  w
przedszkolu,

o spotkania  Rady  Rodziców,  realizacja
działań opiniujących i konsultacyjnych
rady,

o podsumowanie  półrocznej  pracy
przedszkola – zebrania grupowe, 

o podsumowanie  rocznej  pracy
przedszkola – zebrania grupowe

Spotkania  integracyjne  w  grupach
(  nauczyciel-  rodzic-dziecko);  włączanie
rodziców  w  proces  planowania
i realizacji rocznego planu pracy i  programu
profilaktyczno  –  wychowawczego  w  celu
ujednolicania oddziaływań wychowawczych.

Wywiady z rodzicami dzieci nowoprzyjętych –
diagnoza środowiska oraz informacje na temat
przebiegu dotychczasowego rozwoju.

Zajęcia  otwarte  z  aktywnym  udziałem
rodziców.

Konsultacje indywidualne:
-   po  przeprowadzonej  obserwacji  wstępnej/
diagnozie przedszkolnej,
- rozmowy bieżące z rodzicami.

Zebrania  grupowe  z  rodzicami  –  wg
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harmonogramu grup.

Organizacja kontaktów z PPP Mikołów w celu
udzielania  pomocy  psychologiczno  –
pedagogicznej wg planu współpracy  

Wspólne  przygotowywanie  i  udział  w
uroczystościach przedszkolnych:

 Pasowanie na przedszkolaka/starszaka
 Dzień Górnika z udziałem zaproszonych

ojców i dziadków,
 Mikołaj,
 Wigilia z jasełkami lub przedstawieniem

zimowym,
 Dzień Babci i Dziadka,
 Bal Karnawałowy dla dzieci,
 Wielkanocne  śniadanie  i  szukanie

zajączka,
 Międzyprzedszkolny Przegląd  Piosenek

Tańców i Gwary Śląskiej
 Dzień Mamy i Taty,
 Dzień Dziecka,

Kiermasz  świątecznych  upominków
zorganizowany przez rodziców.

Udział rodziców w Przedszkolnym Przeglądzie
Piosenek  i  Tańców  Regionalnych  
i Spartakiadzie Przedszkolaków z Hektorem

Dni otwarte:
 –  spotkania  z  dziećmi i  rodzicami  w czasie
zapisów na rok szkolny 2021/2022
-  dni  otwarte  dla  dzieci  nowoprzyjętych  
(1 tydzień)

Środowiskowy Festyn rodzinny

Uroczyste spotkania grupowe podsumowujące
całoroczną  pracę.

Uroczyste pożegnanie starszaków.
Pedagogizacja rodziców:
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2.Prelekcja  pracownika  PPP Mikołów  –
wg oferty PP

* wg możliwości zgodnie z obostrzeniami sanitarnymi w związku z COVID-19


