WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU
W LUBICHOWIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Współpraca z rodzicami opierała się głównie na pozyskaniu informacji
o dziecku, bliższym poznaniu rodziców, zdobyciu wzajemnego zaufania oraz na
włączeniu rodziców w pomoc i pracę na rzecz przedszkola. Rodzice z chęcią
i dużym zaangażowaniem uczestniczyli we współorganizowaniu uroczystości
przedszkolnych. Podczas spotkań rodzice zostali poinformowani o postępach dzieci i
ewentualnych trudnościach. W czasie konsultacji ustalono z rodzicami jednolitą formę
pomocy dzieciom mającym trudności w określonym obszarze.
W ciągu roku szkolnego zorganizowano zebrania z rodzicami:
Pierwsze spotkanie we wrześniu dotyczyło zagadnień ogólnych i grupowych,
wprowadzających rodziców w życie przedszkolne z udziałem pani dyrektor.
W listopadzie odbyły się zebrania grupowe z rodzicami na którym, omówione zostały
diagnozy jesienne, obserwacje oraz sprawy organizacyjne, pedagogizacja ,,Rodzic
wzorem prawidłowych postaw społecznych dla dziecka’’. W lutym odbyło się
zebranie z panią dyrektor podsumowujące pracę przedszkola za I półrocze. W grupach
dzieci starszych trzecie spotkanie odbyło się w kwietniu na którym, zostały omówione
diagnozy wiosenne oraz zostały przekazane cenzurki, natomiast w grupach dzieci
młodszych zebranie odbyło się w czerwcu, na którym zostały omówione arkusze
obserwacyjne, sprawy bieżące, podziękowanie rodzicom za czynny udział w życiu
przedszkolnym.
W czasie przyprowadzania i odbierania dziecka, prowadzone były rozmowy
indywidualne z rodzicami dotyczące postępów dziecka bądź problemów związanych
z jego funkcjonowaniem w grupie. Informacje dla rodziców umieszczane były także
na stronie internetowej przedszkola oraz w zeszycikach – dzieci dojeżdżające.
Poza tym angażowano rodziców w zarządzanie i organizowanie życia
przedszkolnego poprzez:
 Uroczystość pasowania na przedszkolaka (Udział Rady Rodziców i trójek
oddziałowych)- grupa I, II, III, V, VI
 Międzynarodowy dzień przedszkola ( atrakcje i zabawy na placu zabaw przy ul.
Słonecznej) – grupa IV
 Dzień chłopaka (sponsorowanie upominków )- grupa IV
 Wyjazd do Sali zabaw Honolulu w Starogardzie Gd. ( uczestnictwo trójki
oddziałowej jako opiekunowie)- grupa II
 Pomoc rodziców w przygotowaniu kącika teatralnego i matematycznego- grupa
IV
 Zajęcia otwarte dla rodziców ,,Wykonanie Kartek Świątecznych’’ ( udział
wszystkich rodziców) – grupa II

 Mikołajki ( pomoc rodziców w przygotowaniu upominków)- wszystkie grupy
 Pieczenie oraz ozdabianie pierników ( pomoc mam w wykonaniu ) – grupa II,
III
 Przygotowanie przez rodziców strojów do przedstawienia ,, Jasełka,,
- grupa IV
 Wigilia grupowa z udziałem Rady Rodziców i Pani Dyrektor- wszystkie grupy
 Przygotowania przez rodziców strojów do przedstawienia ,, Sleeping Santa’’grupa III, IV
 Pomoc rodziców w organizacji Balu przebierańców- wszystkie grupy
 Dzień Babci i Dziadka( pomoc w przygotowaniu uroczystości)- wszystkie
grupy
 Zorganizowanie przez Radę Rodziców uroczystego pożegnania Pani Wiesi –
grupa IV
 Dzień Kobiet (sponsorowanie upominków)- grupa IV
 Wycieczka do zaprzyjaźnionych gospodarstw rolnych
(rodzice oraz
dziadkowie dzieci z przedszkola)- grupa I, III, IV, V, VII
 Wycieczka do gospodarstwa wiejskiego- stajnia z końmi (rodzice dziewczynki
z grupy)- grupa II
 Spotkanie z panią Weterynarz (mama chłopca z grupy) - grupa II, VI
 Festyn sportowy ,,Dzień rodziny’’ w Mermecie, Bietowie oraz w Wirtach
(uczestnictwo rodziców, pomoc w organizacji, sponsoring) – wszystkie grupy
 Wycieczki na zakończenie roku szkolnego ( udział rodziców jako opiekunowie)
–wszystkie grupy:
,, Rodzinny Park Rozrywki’’ Nowa Holandia , Oceanarium w Gdyni oraz
spacer nad morzem, ,, Dinopark’’ i Zamek w Malborku
 Konkurs sportowy ,, Modnie i wygodnie’’ ( udział Przewodniczącej Rady
Rodziców, pomoc rodziców w przygotowaniu stroju) - wszystkie grupy
 Czytanie bajek dzieciom ( mamy dzieci przedszkolnych) - grupa III, V
 Uroczyste pożegnanie dzieci 6 letnich ( uczestnictwo rodziców) – grupa III, VI,
VII, VIII
 Uroczyste pożegnanie roku szkolnego ( uczestnictwo trójek
oddziałowych) grupa I, II, IV,V
Udział rodziców w życiu przedszkola jest czymś naturalnym. Przedszkole pragnie
zapewnić rodzicom możliwość udziału w kształtowaniu, wzbogacaniu
i
uatrakcyjnianiu rzeczywistości przedszkolnej. To dzięki wsparciu i współpracy
rodziców możliwe jest urzeczywistnienie wielu z marzeń. Nauczycielki wciąż
poszukają nowych form współpracy, nowych rozwiązań tak, by kontakty z domem
rodzinnym wychowanków polegały nie tylko na wymianie informacji, ale również na
okazjonalnych uroczystościach i współdziałaniu.
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