
PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI GRUPY INTEGRACYJNEJ

 NA ROK SZKOLNY 2018/2019

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN Uwagi dotyczące
realizacji

1. Organizacja 
spotkań z 
rodzicami

Spotkanie organizacyjne, zapoznanie 
rodziców z dokumentacją 
obowiązującą w przedszkolu, oraz 
programami realizowanymi w 
bieżącym roku szkolnym.

VIII 2018 r.

Zebrania grupowe poruszające 
problemy specyficzne dla grupy. według potrzeb
Uzyskanie deklaracji rodziców na:

• odbiór dzieci z przedszkola 
(upoważnienia), 

• uczestnictwo w religii dzieci 5-
6 letnich, 

• umieszczanie zdjęć dzieci na 
stronie www, 

• wycieczki autokarowe, 
• badania specjalistyczne np. 

diagnozy logopedyczne, 
• badania czystości skóry głowy, 
• uczestnictwo w zajęciach 

dodatkowych. 

IX 2018 r.
według potrzeb

2. Pedagogizacja
rodziców

• Ekspozycja prac plastycznych i 
wszelkich wytworów dziecięcej
twórczości. 

• Informowanie rodziców o 
postępach dziecka w nauce i 
zachowaniu.  

• Informowanie rodziców o 
możliwości korzystania z usług 
PPP. 

• Kierowanie dzieci do PPP za 
zgodą rodziców. 

na bieżąco

na bieżąco

według potrzeb

według potrzeb

3. Współudział
nauczyciela 

i rodziców w

• Rozwiązywanie zaistniałych 
problemów wychowawczych. 

• Uzyskanie informacji o 
upodobaniach dziecka poprzez 
wypełnienie „Karty 

w zależności od
potrzeb

cały rok



rozwiązywaniu

problemów
wychowawczych

dzieci

informacyjnej”.  
• Informowanie rodziców o 

sposobie prowadzenia diagnozy
potrzeb i możliwości dzieci, 
oraz diagnozie gotowości 
szkolnej. 

• Przekazywanie rodzicom 
wyników diagnozy dzieci. 

IX-X 2018 r.

2 x w roku

4. Współpraca z
rodzicami 

w celu
podnoszenia

poziomu
nauczania

 

• Prowadzenie zajęć otwartych, 
obserwacja dzieci na tle grupy. 

• Konsultacje z nauczycielem, 
rozmowy indywidualne. 

• Prowadzenie kącików dla 
rodziców (aktualne artykuły na 
tematy wychowawcze, 
prezentacje nauczonych treści, 
zapoznanie z tematyką 
kompleksową i celami na 
poszczególne miesiące). 

według
harmonogramu

wg potrzeb

na bieżąco

5. Współudział
rodziców 

w pracach na
rzecz

przedszkola

• Zaangażowanie rodziców w 
prace na rzecz przedszkola:  

• gromadzenie materiałów
do kącików 
tematycznych, 

• pomoc w przygotowaniu
rekwizytów do 
uroczystości, 

• pomoc w wykonaniu 
strojów. 

• Sponsoring. 

według potrzeb

6. Udział
członków

rodziny w
uroczystościach

przedszkolnych i
grupowych

• Zapoznanie rodziców z 
harmonogramem uroczystości 
przedszkolnych. 

• Pomoc w organizacji 
uroczystości przedszkolnych i 
grupowych. 

według
harmonogramu


