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Zadania
Osoby
odpowiedzialne Termin

Coroczne wybory członków  rady rodziców dyrektor wrzesień 2018
spotkanie 
organizacyjne

Zapoznanie rodziców z Koncepcją funkcjonowania i rozwoju 
przedszkola, Podstawą programową wychowania przedszkolnego, 
Programem wychowawczym, Rocznym planem pracy, programami 
wychowania przedszkolnego. 

Nauczyciele /
dyrektor
/ rada 
rodziców

wrzesień 2018
spotkanie 
organizacyjne

Bieżące informowanie rodziców o kierunkach pracy i zamierzeniach 
wychowawczo– dydaktycznych, współpraca z rodzicami w 
opracowaniu, analizowaniu i modyfikowaniu programów. 
Zapoznanie rodziców z obowiązującymi normami zachowań w 
przedszkolu, prawami dziecka,

Nauczyciele /
dyrektor
/ rada 
rodziców

Na bieżąco/ wg 
potrzeb

Przekazywanie rodzicom dzieci 5 i 6 -letnich wyników z diagnozy 
wstępnej i końcowej informacji z obserwacji pedagogicznych 3-4 
latków, zapoznanie ich z indywidualnym programem wspomagania i 
korygowania rozwoju dziecka, omówienie założeń prowadzonej 
pracy indywidualnej i grupowej – wyrównawczej, oraz 
przekazywanie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w 
szkole podstawowej

Nauczyciele/
dyrektor

Listopad, 
kwiecień 

Kontakty i konsultacje indywidualne z rodzicami: systematyczne, 
rzetelne i obiektywne informowanie rodziców o postępach i 
trudnościach edukacyjnych dzieci

Nauczycielki 
dyrektor Na bieżąco

Informowanie rodziców o objęciu  dziecka pomocą psychologiczno –
pedagogiczną. Udzielanie rodzicom porad i konsultacji w ramach 
udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej

Dyrektor 
Nauczycielki 
logopeda 

Na bieżąco

Zamieszczanie na stronie internetowej informacji o organizacji 
przedszkola, imprezach, uroczystościach, wydarzeniach.

A.Wolak, 
S. Smolin- 
Stupak

Na bieżąco

Angażowanie rodziców w życie przedszkola: organizowanie 
wycieczek, imprez dla dzieci, przygotowywanie uroczystości 
(organizacja poczęstunku), pomoc w organizacji konkursów

Nauczycielki, 
dyrektor 

Na bieżąco



Prezentacja ważnych informacji na tablicy dla rodziców.
Włączanie rodziców w bogacenie bazy materialnej przedszkola 
poprzez dostarczanie potrzebnych do zajęć materiałów, przyborów, 
okresowe wzbogacanie kącika przyrody

Nauczycielki Na bieżąco

Promowanie sesji czytelniczych rodziców i gości w przedszkolu. 
Udostępnianie literatury pedagogicznej rodzicom 

Nauczycielki, 
dyrektor

Na bieżąco

Angażowanie rodziców w przygotowywanie i prowadzenie 
ciekawych zabaw i doświadczeń badawczych dla dzieci

Nauczycielki, 
dyrektor

Na bieżąco

Przygotowanie przez rodziców przedstawienia teatralnego z okazji 
Dnia Dziecka

Nauczycielki 
grup, rodzice, 
dyrektor

czerwiec 2016

Angażowanie rodziców w zbiórki, akcje charytatywne oraz 
organizację kiermaszy świątecznych na rzecz dzieci.

Nauczycielki, 
dyrektor 

Na bieżąco

Udzielanie pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej i 
materialnej–współpraca z GOPS, 

dyrektor Wg potrzeb

Prace użyteczne na rzecz przedszkola 
wykonane przez rodziców

dyrektor Wg
potrzeb


