
Prezentujemy wypracowane wspólnie sposoby realizacji zadań „wiodących” oraz sposoby informowania  rodziców

Cel do jakiego 
powinno zmierzać 
przedszkole w 
ocenie rodziców

Zadania  
"wiodące" w 
zakresie włączania 
rodziców w 
planowanie i 
realizację życia i  
pracy przedszkola  

Sposób realizacji Termin realizacji Osoby 
odpowiedzialne 
nauczyciele

Udział rodziców w 
planowaniu i 
realizacji życia i 
pracy przedszkola,z
wykorzystaniem 
najbardziej 
preferowanych 
form działania i 
zglaszania 
propozycji i chęci 
pomocy dla 
przedszkola w 
ocenie rodziców  

Formy informowania

Rodzice 
oczekują 
bezpiecznego 
przedszkola 
dla swojego 
dziecka

1.Realizacja 
dodatkowych 
programów, 
projektów itp. 
( 25% rodziców)

1. "Fonolandia"
przystąpienie do 
realizacji  projektu 
edukacyjnego 
dotyczącego 
odpowiedzialnego i 
bezpiecznego 
korzystania z 
mediów cyfrowych i 
urządzeń mobilnych
 

Od grudnia do 
czerwca 2019  
realizowany w 
grupach 5-6 
latków 
(Ślimaczków, 
Motylków, 
Biedronek)

Beata Perlak, 
Halina 
Masztaler i 
Joanna 
Krakowiak, 
Agnieszka 
Świętoń i Anna
Walas

1. We wrzesniu 
2018, spotkania z
rodzicami, burza 
mózgów,  
uzyskanie 
akceptacji i 
wsparcia w 
realizacji 
programu, 
zakupienie 
książek, zajęcia 
edukacyjne z 
dziećmi  

informacje na 
drzwiach kiedy 
rozpocznie się 
realizacja projektu, 
facebooku

2.Kontynuacja 
programu z 
Sanepidem z Nowej 
Soli  "Palenie 
szkodzi zdrowiu"

kwiecień 2019 
realizacja w  
grupach 5-6 
latków 
(Ślimaczków, 
Motylków, 
Biedronek i 

Beata Perlak, 
Halina 
Masztaler i 
Joanna 
Krakowiak, 
Agnieszka 
Świętoń, Anna 

2. Warsztatowe 
zajęcia  z 
udziałem 
rodziców - 
wykonanie 
plakatu, spotkania
wg możliwości 

rozmowy 
indywidualne z 
rodzicami, informacje 
na drzwiach i 
facebooku



Pszczółek) Walas, Anna czasowych 
rodziców

3. Realizacja 
projektu  
przedszkola 
"Turniej piłki 
nożnej w 
przedszkolu"

czerwiec 2019 
realizacja 
projektu we 
wszystkich 
grupach 
wiekowych

Bander 
Piwowarczyk
Joanna Miarka 
i Anna Bander 
Piwowarczyk, 
Beata Perlak i 
wychowawcy 
grup

3. Pomoc w 
organizacji 
projektu 
przedszkola, 
udział chętnych 
rodziców
( znawców, 
miłośników piłki 
nożnej) w 
organizacji i 
przebiegu turnieju
piłki nożnej 

indywidualne z 
rodzicami, informacje 
na drzwiach i 
facebooku

4. Realizacja 
projektu z 
Nadleśnictwem 
Nowa Sól 
"Dokarmiane 
ptaków" 
przedszkolu

od 13 grudnia 
2018
przez okres 
zimowy 
realizowany we 
wszystkich 
grupach 
wiekowych

wszyscy 
nauczyciele

4. Prelekcje dla 
dzieci nt.ochrony 
ptaków i zwierząt
w okresie 
zimowym, 
wykonanie przez 
rodziców 
karmników dla 
ptaków, zajęcia 
edukacyjne z 
dziećmi

indywidualne z 
rodzicami,  informacje
na drzwiach i 
facebooku

5. Realizacja 
projektu z Biblioteką
w Bytomiu 
Odrzańskim "Mała 
książka wielki 
człowiek" 
zakładanie kary 
czytelnika dla dzieci

od 15 września 
2018 do 30 
czerwca 2019
( dla dzieci 3 
letnich 
Mróweczek)

Ewa Stawicka ,
Agnieszka 
Zielińska

5. Spotkania z 
rodzicami,
uzyskanie 
akceptacji 
udziału w 
projekcie , wizyty 
z dziećmi w 
bibliotece,

informacje na 
drzwiach, 
umieszczenie zdjęć 
otrzymanych ma 
zakończenie akcji 
dyplomów na 
facebooku



udział rodziców z 
dziećmi w 
inauguracji 
otwarcia projektu
w dniu 
28.09.2018, 
wypożyczanie 
książek z 
biblioteki i 
czytanie
 dzieciom 

2. Działania na 
rzecz 
bezpieczeństwa 
( 21% rodziców)

1.Przestrzeganie 
zasady świadomego 
korzystania z 
kamizelek 
odblaskowych 
podczas wyjść z 
dziećmi poza teren 
przedszkola

cały rok, 
realizacja we 
wszystkich 
grupach 
wiekowych

wszyscy 
nauczyciele 

1. Pomoc 
materialna w 
zakupieniu 
kamizelek dla 
dzieci

2. Spotkania 
rodziców z 
nauczycielem, 
podczas 
powitania i 
pożegnania, 
zamykanie bramy,
bramki i  drzwi 
wejściowych

informacje na 
zebraniach z rodzicami

2. Przestrzeganie 
zapisów statutowych
dot.przyprowadzania
i odbierania dzieci z 
przedszkola

cały rok, 
realizacja we 
wszystkich 
grupach 
wiekowych

wszyscy 
nauczyciele 

informacje na 
zebraniach z rodzicami



3. Spotkanie 
z policjantem   
dotyczące  
odpowiedzialnego i 
bezpiecznego 
korzystania z 
mediów cyfrowych i 
urządzeń mobilnych 
(preorjentacja 
zawodowa)

luty 2019 ,
realizacja w 
grupach  5-6 
latków 
(Ślimaczków, 
Motylków, 
Biedronek,
Pszczółek)

Agnieszka 
Świętoń

3. Pomoc w 
działaniach 
przedszkola, 
udział rodzica lub
osoby z 
najbliższej 
rodziny, 
prezentacja 
zawodu, dzielenie
się swoją wiedzą i
doświadczenim 

rozmowy z rodzicami,
informacje na 
drzwiach, facebooku

4.Konserwacja 
drewnianych 
urządzeń na placu 
zabaw

kwiecień Dyrektor, 
Marcin Korol

4. Pomoc i 
zaangażowanie 
rodziców 
zabezpieczaniu 
urządzeń 

rozmowy z rodzicami 
na zebraniu w lutym, 
informacje na 
drzwiach, facebooku

5. Wycieczka 
rowerowa do 
Tarnowa Byckiego, 
udział dzieci w 
ruchu drogowym, 
przestrzeganie 
przepisów w ruchu 
drogowym 

31.05 piątek po 
zajęciach 

Beata Perlak i 
Anna Bander 
Piwowarczyk, 
Agnieszka 
Zielińka

5. Pomoc 
rodziców w 
akcjach 
prowadzonych 
przez przedszkole

rozmowy z rodzicami,
informacje na 
drzwiach, facebooku



3. Metody 
wychowania 
stosowane w 
domu i 
przedszkolu
( 21% rodziców)

1. Indywidualne 
spotkania z 
rodzicami w celu 
omówienia wyników
diagnozy i analiza 
skuteczności 
stosowanych metod 
dydaktycznych i 
wychowawczych w 
przedszkolu

od października 
do grudnia 2018 
realizacja we 
wszystkich 
grupach 
wiekowych

wszyscy 
nauczyciele

1. Indywidualne 
spotkania z 
rodzicami  

rozmowy z rodzicami

2. Organizacja zajęć 
dot. wykonania 
stroików 
świątecznych

grudzień  2018
realizacja w 
grupie Biedronek

Beata Perlak 2. Pomoc 
rodziców 
działaniach na 
rzecz grupy

rozmowy z rodzicami, 
informacja na 
drzwiach

3.Organizacja 
kiermaszu 
bożonarodzeniowego
w celu pozyskania 
środków na potrzeby
zakupu jednolitych 
strojów dla dzieci

grudzień 2018 wszyscy 
nauczyciele

3.Pomoc 
rodziców w 
przygotowaniu 
ozdób na 
kiermasz 

rozmowy z rodzicami, 
informacje na 
drzwiach, facebooku



4. Organizacja 
uroczystości dnia 
babci i dziadka

styczeń 2019, 
realizacja we 
wszystkich 
grupach 
wiekowych

wszyscy 
nauczyciele

 

4. Spotkania z 
dziadkami i 
rodzicami z okazji
uroczystości  

zaproszenia, 
informacje na 
drzwiach, facebooku

 

5. Zebrania z 
rodzicami w 
grupach, omówienie 
dotychczasowych 
działań przedszkola, 
analiza potrzeb

luty 2019, 
realizacja we 
wszystkich 
grupach 
wiekowych 

wszyscy 
nauczyciele

5. Burza mózgów 
dot. oceny 
funkcjonowania 
systemu 
motywacyjnego 
w grupie oraz 
planowania i 
organizowania 
wycieczek z 
okazji 
zakończenia roku 
szkolnego

informacje na 
drzwiach, facebooku, 
platakty

6. Organizacja 
uroczystości dnia 
mamy i taty

maj 2019, 
realizacja we 
wszystkich 
grupach 
wiekowych

wszyscy 
nauczyciele 

6. Spotkania z 
rodzicami z okazji
uroczystości  

informacje na 
drzwiach, facebooku
zaproszenia, 
informacje na 
drzwiach, facebooku

7. Organizacja 
festynu rodzinnego- 
adaptacyjno-
integracyjny 

8 czerwca 2019 wszyscy 
nauczyciele

7.Udział 
rodziców w 
imprezach 
organizowanych 
na rzecz 

informacje na 
drzwiach, facebooku, 
plakaty



przedszkola,ustal
enia rady 
rodziców w 
planowaniu  
związanym z 
programem, 
kosztami 
dotyczacycmi 
przygotowania 
atrakcji dla 
dzieci, pomoc 
rodziców przy 
przygotowaniu 
fantów dla dzieci 
i przy realizacji 
festynu

4. Działania 
zdrowotne (16%
rodziców)

1. Przestrzeganie 
zasady nie 
przynoszenia do 
przedszkola 
słodyczy 
( wyjątkowe sytuacje
urodziny)

cały rok wszyscy 
nauczyciele

1. Uzgodnienia z 
rodzicami w 
grupach

rozmowy z rodzicami 
na zebraniu

2. Organizacja 
warsztatów 
edukacyjno-
profilaktycznych
"Szkółka zębowana",
profilaktyka i nauka 

20-23.11 i 3 .12. 
2018. realizacja 
we wszystkich 
grupach 
wiekowych 

dyplomowani 
higieniści 
stomatolog.,
nauczyciele

2. Warsztatowe 
zajęcia dla dzieci.
Akceptacja rady 
rodziców i 
rodziców w 
grupach  

rozmowy z rodzicami, 
informacje na 
drzwiach, facebooku



prawidłowego 
dbania o hogienę 
jamy ustnej  
(preorjentacja 
zawodowa)

3. Realizacja zajęć 
o tematyce 
zdrowotnej, 
przeprowadzenie 
zajęć z 
wykorzystaniem 
konspektów z 
Sanepidu w Nowej 
Soli 

listopad/grudzień 
2019, realizacja 
we wszystkich 
grupach 
wiekowych

wszyscy 
nauczyciele

3.
Poinformowanie 
rodziców o 
planowanych 
działaniach i ich 
realizacji

facebooku

4. Spotkanie z 
pielegniarką nt. 
dbania o własne 
zdrowie 
(preorjentacja 
zawodowa)

 kwiecień 2019, 
realizacja we 
wszystkich 
grupach 
wiekowych

Agnieszka 
Świętoń

4. Spotkania z 
rodzicami, udział 
rodzica lub osoby
z najbliższej 
rodziny, 
prezentacja 
zawodu, dzielenie
się swoją wiedzą i
doświadczeniem 

rozmowy z rodzicami, 
informacje na 
drzwiach, facebooku

5. Udział w 
obchodach dnia 
sportu 

1.06.2018 
realizacja we 
wszystkich 
grupach 
wiekowych

wszyscy 
nauczyciele

5. Spotkania z 
rodzicami, udział 
chętnych 
rodziców w
 realizacji działań 
przedszkola

rozmowy z rodzicami, 
informacje na 
drzwiach, facebooku




