
PLAN WsPoŁPRAcY z RoDzlcAMl W RoKU szKoLNYM 2o2l,l2o22

GRUPA lll,, vzIĘcIoŁY,

FORMA WSPÓIPRACY TERMlN
1. Zebranie grupowe z rodzicami na rozpoczęcie roku
szkolnego ora z podsumowujące- zapoznanie z planem
rocznym , z zasadami funkcjonowania grupy, przekazanie
wynikow obserwącji, i diagnozy 6- Iatka

Wrzesień, Iuty

2. Konsultacje z rodzicami (spotkania indywidualne z

zachowaniem rezimu sanitarn 80, rozmowy
telefoniczfl , informacje drogą elektro niczną)-
przedstawienie rodzicom wyników obserwa cji, zwrócenie
uwagi na potrzeby dziecka, probleffiy, uzdolnienia.
Przekazanie informacji o formach pomocy
psychologi czno-pedagogi cznych udzieIanych dziecku.
?rzekazanie wyników diagnozy wstępnej i końcowe j oraz
pisemnej informacji o gotowości do podjęcia nauki w
szkole.

Listopad, kwiecień
W ciągu roku wg potrzeb

3. Włączanie rodziców w przv3otowanie upominków dla
dzieci z okazji świąt: Dzień Chłopcd, Mikołajki, Dzień
Kobiet, Zającz k, Pozegnanie P rzedszkola.

Wrzesie ń, grud zien, m arz c,

kwiecie ń, czerwiec

4. Zabawa karnawałowa - przygotowanie strojow
karnawałowych dIa dzieci.

Stycz en/luty

5. Imprezy okolicznościowe- przygotowanie występów z

okazjl Świąt Bozego Narodzenia, Dnia Babci iDziadka,
Dnia Mamy i Taty. Zaprezentowanie p rzez dzieci
występow drogą onIine lub bezpośrednio, w zalezności
od sytuacji epidemiologicznej.

G rudzień, sty czeń , maj

6. Pożegnanie Przedszkola- uroczystość okoIicznościowa
z udziałem rodziców ( w zalezności od sytuacji
epidemio!ogicznej)

czerwiec

7. Wystawy pra c dziec! - zapoznanie ro dzicow z

u m iejętnościa m i pIastycznym i dzieci
Cały rok

8. Tablica informacyjna dla rodziców- umieszczanie
zamierzeń dydaktyczno- wychowaw czych, informacji i

ogłoszeń biezących

Cały rok

9. Udzial rodzlców w akcjach charytatywnych
(np . zbieranie nakrętek, karmy dla zwi erząt ze
schroniska) oraz konkursach plastycznych( na terenie
przedszkola i zewn ętrznych)

W ciągu roku

tO. ,, Poczytaj mi maffio, tato!"- spotkanie w ogrodzie
przedszkolnym. Czytanie dzieciom bajek p rzez rodziców.

Kwiecień, maj, czerwiec
}



Lt. Kształcenie na odległość- wysyłanie drogą mailową
materiałów do realizowania z dziećmi w domu, podczas
konieczności przebywania na kwarantannie.

W ciągu roku- w miarę potrzeb

L2. Foto-relacje- przesyłanie rod zicom zdjęć, filmikow z

ciekawych zajęc i wyd arzeń gru powych ora z imprez
okollcznościowych

W ciągu roku, na bieząco
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