
PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 81 

 ,, BRZOSKWINIOWY RAJ” 

 W BIAŁYMSTOKU na rok szkolny 2021 / 2022 
 

Źródła planu: 

‒ Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r. poz. 483 ze zm.), 

‒ Europejska karta praw i obowiązków rodziców, 

‒ ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), 

‒ rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i 

organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1280 ze zm. ), 

‒ rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół 

i placówek (Dz.U. z 2020 r. poz. 2198), 

‒ rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, 

w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 

przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356 ze 

zm.), 

‒ rozporządzenie MEiN z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

( Dz. U. z 2021 r. , poz. 982 i poz. 1519 ze zm. ) 

‒ statut przedszkola, 

‒ plan roczny Przedszkola na rok szkolny 2021 / 2022, 

‒ koncepcja pracy przedszkola, 

‒ raport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola rok szkolny 2020/ 2021, 

‒ wyniki ankiety przeprowadzonej wśród rodziców przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 

 

Obszar działania Formy i sposób realizacji działań Terminy realizacji 

Diagnoza potrzeb 

w zakresie 

współpracy 

Przeprowadzenie wśród rodziców  diagnozy na temat 

wzajemnych potrzeb i oczekiwań względem przedszkola. 

 

Rozmowy indywidualne z rodzicami na temat potrzeb dzieci 

(zarówno dzieci z trudnościami, jak i dzieci zdolnych). 

wrzesień 2021 

 

 

na bieżąco 

Organizacja zebrań 

z rodzicami 

Zebranie grupowe otwierające nowy rok szkolny: 

‒ omówienie organizacji pracy w przedszkolu na rok szkolny 

2021 /2022, 

‒ zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w 

przedszkolu, m.in. procedurą przyprowadzania dzieci do 

przedszkola i odbierania ich z przedszkola, 

‒ wybór trójek grupowych i prezydium rady rodziców, 

‒ zapoznanie rodziców z ofertą edukacyjną przedszkola, 

wrzesień 2021 



‒ zapoznanie rodziców z podstawą programową, 

‒ przedstawienie zestawu programów wychowania 

przedszkolnego oraz programów autorskich nauczycieli, 

zatwierdzonych do realizacji w roku szkolnym, 

‒ zapoznanie rodziców ze statutem. 

 

- omówienie spraw dotyczących danej grupy. 

 

Poradnictwo i 

konsultacje dla 

rodziców 

Konsultacje dla rodziców – zapoznanie z wynikami 

obserwacji/diagnozy (wstępnej I końcowej). 

 

Przekazanie informacji o gotowości szkolnej. 

 

Cykliczne przekazywanie informacji na tablicy dla rodziców oraz 

prowadzenie kącika dla rodziców – gazetki dla rodziców, 

broszury, ulotki, e-mailem grupowym, na stronie internetowej 

naszego przedszkola. 

październik 2021 / 

marzec 2022 

 

kwiecień 2022 

Wspólne działania 

nauczycieli I 

rodziców 

wynikające z 

kalendarza 

uroczystości 

przedszkola, 

wycieczek, 

poszerzanie 

działalności 

przedszkola 

Przedstawienie rodzicom możliwości współpracy przy organizacji 

imprez, uroczystości. Angażowanie ich do pomocy w 

organizowaniu imprez i uroczystości. 

 

Planowane imprezy i uroczystości: 

 

 -    Dzień Przedszkolaka 

‒ Pasowanie na przedszkolaka, 

‒ Dzień Pluszowego Misia, 

‒ Patriotyczne śpiewanie, 

‒ Mikołajki, 

‒ Jasełka, 

‒ Dzień Babci i Dziadka, 

‒ Bal karnawałowy, 

‒ Walentynki, 

‒ Święto Wiosny, 

‒ Światowy Dzień Sztuki, 

‒ Międzynarodowy Dzień Tańca, 

‒ Dzień Matki i Ojca, 

‒ Festyn Rodzinny, 

‒ Olimpijka, 

‒ Zakończenie roku szkolnego / pożegnanie starszaków. 

 

Udział rodziców w wycieczkach, zgodnie z Regulaminem 

wycieczek i wyjść grupowych przedszkola. 

 

zgodnie z planem 

imprez i wycieczek 

grupowych 

 

zgodnie z planem 

imprez I 

uroczystości 

ogólnych oraz 

grupowych 

 

 

 

 

 

 

 

zgodnie z 

kalendarzem 

wycieczek 

 

na bieżąco  

 

 

zgodnie z planem 

rocznym 

przedszkola 



 

Włączanie rodziców do przygotowania dzieci do udziału 

 w konkursach. 

 

Planowany udział w projektach ogólnopolskich, akcjach 

charytatywnych, kampaniach społecznych. 

 

 

Doradztwo zawodowe w przedszkolu – prezentacja zawodów 

wykonywanych przez rodziców. 

 

na bieżąco 

Edukacja 

pedagogiczna 

rodziców 

Udział rodziców w dniach otwartych przedszkola i adaptacyjnych. 

 

Udział rodziców w zajęciach otwartych organizowanych przez 

nauczycieli. 

 

 

 

 

 

 

Udział rodziców w zajęciach prowadzonych w ramach udzielanej 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

 

 

 

Organizowanie pogadanek, wykładów w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej udzielanej rodzicom przez 

przedszkole. 

według planu 

nadzoru 

według planu 

nadzoru , zgodnie z 

procedurą 

bezpieczeństwa w 

okresie czasowego 

ograniczenia z 

powodu COVID-19 

 

zgodnie z planem 

spotkań zespołu ds. 

pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej 

 

według potrzeb 

Wzbogacanie bazy 

materialnej 

przedszkola 

Włączanie rodziców we wzbogacanie bazy materialnej 

grupy/przedszkola, np. kącików zainteresowań, zakup artykułów 

papierniczych, doposażenie muzeum przyrodniczego . 

 

Pomoc rodziców w wykonaniu dekoracji, kostiumów na 

przedstawienia. 

cały rok szkolny 

 

Dyrektor przedszkola : Anna Barbara Stopczyk 

Białystok, 01.09.2021 r. 


