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Zadania Formy realizacji 
Termin 

realizacji 

1. Organizacja 

spotkań z 

rodzicami 

Spotkanie organizacyjno-informacyjne: 

1.Zapoznanie rodziców z organizacją pracy 
placówki w nowym roku szkolnym (nadzór 
pedagogiczny, koncepcja przedszkola, regulamin, 
itp.). 
2.Przypomnienie treści programowych, a także 
omówienie wybranego w czerwcu programu 
przedszkolnego. 
3.Przybliżenie ramowego rozkładu dnia I ustalenie 
szczegółowego rozkładu dnia. 
4.Zapoznanie lub opracowanie Kodeksu 
Grupowego. 
5.Przedstawienie kalendarza uroczystości 
przedszkolnych 
6.Wybór Zarzadu Rady Rodziców. 
7.Ustalenie wysokości składki na fundusz Rady 
Rodziców,  preliminarza dochodów i wydatków. 
8.Przekazanie informacji na temat zajęć o 
wybranym profilu. 
10.Przedstawienie efektów pracy z dzieckiem. 
11.Opiniowanie dokumentów wewnętrznych 
przedszkola. 

wrzesień 

2018 

 

 

 

 

 

2. Pedagogizacja 

rodziców 

1. Prelekcja poprowadzona przez pracownika 

poradni psychologiczno-pedagogicznej na temat 

wybrany przez rodziców. 

2.Udostępnianie kart obserwacji dziecka. 

3.Zamieszczanie w gazetce Unformator 

Jedyneczki artykułów podnoszących świadomość 

pedagogiczną rodziców. 

4. Omówienie program adaptacyjnego 3 latków. 

5.Prowadzenie gazetki przedszkolnej  

Cały rok 

3. Współpraca z 

rodzicami w celu 

doskonalenia 

efektów pracy w 

dzieckiem 

1. Współpraca z przedszkolem w zakresie 
żywienia dzieci. 
2.Zgłaszanie oczekiwań i propozycji rodziców dot. 
działalności przedszkola. 
3. Przedstawianie pozostałym rodzicom (podczas 
zebrań grupowych) zamierzeń, działań, decyzji 
ustalonych na posiedzeniach Rady Rodziców. 
4.Wydanie opinii o przebiegu stażu nauczycieli 
ubiegających się o kolejny stopień awansu 
zawodowego-na wniosek dyrektora. 
5.Prowadzenie zajęć otwartych, popołudniowych 
umożliwiających rodzicom, m. in. obserwację 
funkcjonowania dziecka na tle grupy i czynionych 
przez nie postępów w rozwoju.  

W/g planu 

pracy w 

grupach 

  



6. Organizowanie indywidualnych konsultacji 
poświęconych omówieniu postępów dziecka, 
zachowania, funkcjonowania w grupie, 
niepokojących sytuacji. 
7.Zachęcanie do zapoznania się z  wierszykami  i 
piosenkami przewidzianymi do nauki w danym 
miesiącu –tablica i strona internetowa 
przedszkola. 
8.Ekspozycja prac plastycznych i wszelkich 
wytworów twórczości dziecięcej na tablicach i 
stronie internetowej -Sukcesy. 
9.Umieszczanie informacji o uroczystościach i 
planowanych wycieczkach-tablice, strona 
internetowa. 
10.Wyeksponowanie „Kodeksu grupy”. 
11.Udostępnianie planów miesięcznych oraz 
podstawowych dokumentów przedszkolnych. 
 

4.Rozwiązywanie 

problemów 

wychowawczych 

dzieci 

1. Monitorowanie sytuacji rodzinnych 

wychowanków. 

2. Wnioskowanie do instytucji, organizacji 

społecznych o udzielanie stałej i doraźnej pomocy 

dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnych 

warunkach. 

3.Współdziałanie w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych. 

4.Prowadzenie indywidualnych rozmów 

dotyczących zaistniałych problemów 

wychowawczych. 

5.Utrzymywanie kontaktów telefonicznych lub meli 

z rodzicami. 

W/g 

potrzeb 

 

 

 

5. Praca na rzecz 

przedszkola 

1. Systematyczne współdziałanie w organizacji 

uroczystości wynikających z realizacji 

„Harmonogramu uroczystości”. 

2.Zaangażowanie rodziców w prace  na rzecz 

przedszkola: 

-przygotowanie strojów na bale i uroczystości, 

-pomoc w doposażaniu sal- tablica interaktywna, 

-pomoc w zorganizowaniu zaplanowanych 

wycieczek, 

3.Dostarczanie zdjęć i nagrań  z uroczystości 

przedszkolnych. 

w/g 

harmonogr

amu w 

grupach 



6. Udział w 

uroczystościach 

przedszkolnych 

i grupowych 

 

1.Udział w konkursach przedszkolnych. 

2.Udział w uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty. 

3.Pomoc w organizacji Dnia Dziecka.  

4. Czynny udział w uroczystości „Ognisko dla 

Niepodległej”. 

Cały rok 

 

7. Działalność 

finansowa Rady 

Rodziców  

 

1.Pozyskiwanie środków finansowych na konto 

Rady Rodziców. 

2. Finansownie upominków mikołajkowych. 

3. Zakup upominków z okazji Dnia Dziecka. 

4.Finansowanie wycieczek dla dzieci. 

5.Zakup tablic interaktywnych. 

Cały rok 

XII 2017 

VI 2019 

V 2019 

Cały rok 

 

                      Zatwierdzony na zebraniu Rady Rodziców w dniu 11 września 2018 r.  


