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III. ZASADY WSPÓŁPRACY 

 

Zasada partnerstwa i dialogu pomiędzy rodzicami i nauczycielami. 

 

Nauczyciele 

- utrzymują systematyczny kontakt z rodzicami (telefoniczny) 

- informują rodziców o wszelkich sprawach związanych z dzieckiem, 

- udzielają konsultacji i porad dotyczących edukacji, wychowania, 

zdrowia, 

- przekazują informacje o grupie w czasie zebrań z rodzicami, 

- informują o kwestiach bezpośrednio związanych z dzieckiem –                  

w trakcie rozmów indywidualnych, 



- informują o podjętych przez siebie działaniach, przedstawiają swoje 

propozycje, analizują je wraz z rodzicami, 

- współpracują z rodzicami - działania na rzecz grupy (organizacja 

imprez przedszkolnych, wycieczki, wyjścia do instytucji kulturalnych)        

i przedszkola (organizacja pikniku rodzinnego, spotkania z ciekawymi 

ludźmi). 

Rodzice: 

- utrzymują stały kontakt z wychowawcą grupy, 

- informują wychowawcę o wszelkich istotnych sprawach 

związanych z dzieckiem, 

- systematycznie biorą udział w zebraniach ogólnych 

(spotkaniach z wychowawcą), 

- wywiązują się  z obowiązków rodzica w procesie 

edukacyjnym – omawianie z wychowawcą postępów, 

sukcesów i trudności w przyswajaniu wiedzy, 

- angażują się w działania na rzecz grupy i przedszkola, 

- wspierają wychowawcę w codziennej pracy, 

- angażują się w współorganizowanie imprez i uroczystości 

przedszkolnych. 

 



IV. CEL PROGRAMU 

 

 Opracowanie jednolitego, przyjaznego, integrującego i spójnego 

systemu współpracy nauczycieli, dzieci oraz rodziców 

 angażowanie się w prace na rzecz dzieci i placówki, 

 wymiana doświadczeń i wzajemne wspieranie się rodziców, 

 omawianie problemów i sytuacji trudnych zaistniałych                        

w przedszkolu, 

 organizowanie spotkań integracyjnych, wyjazdów, wycieczek, 

 wystawianie przedstawień teatralnych, 

 pomoc przy organizacji imprez przedszkolnych, 

 przygotowywanie dzieci do konkursów plastycznych, 

muzycznych, 

 podnoszenie atrakcyjności form i metod współpracy 

proponowanych rodzicom,  

 tworzenie partnerskich relacji pomiędzy rodzicami                                  

i przedszkolem, 

 zjednanie rodziców do usprawnienia i urozmaicenia życia 

przedszkolnego, 

 urozmaicenie dzieciom ich pobytu w przedszkolu, 

 umożliwienie dzieciom nawiązania kontaktów z osobami spoza 

przedszkola, 



 opieranie wzajemnych relacji (nauczyciele – rodzic) na 

szacunku, partnerstwie i zaangażowaniu we wszystkim, co 

chcemy osiągnąć, czego chcemy się wspólnie      nauczyć. 

 Współpraca przedszkola z rodzicami umożliwia podejmowanie 

działań, które mogą doprowadzić do wielostronnego rozwoju dziecka 

i wzbogacania jego osobowości. 

 

V. OBSZARY WSPÓŁPRACY 

 

Aby współpraca rodziców i  nauczycieli z przedszkolem była 

skuteczna, a tym samym by budowany był kapitał społeczny, 

przedszkole stwarza warunki do wszechstronnego wpływu wszystkich 

trzech podmiotów we wszystkich trzech obszarach funkcjonowania 

przedszkola: organizacyjnym, dydaktycznym i przestrzennym. 

Ramowy plan współpracy daje szansę wszystkim podmiotom 

przedszkola na wypowiedzenie się, zaprezentowanie swojego 

stanowiska i współdziałanie we wszystkich obszarach współpracy. 

Uczestnictwo rodziców w życiu przedszkola, poczucie wpływu na 

sprawy przedszkola budują trwalszą więź z przedszkolem i maja 

decydujący wpływ na zachowanie, osiągnięcia edukacyjne, zdrowie 

oraz samopoczucie wychowanków i ich rodziców . 

Głównym założeniem programu jest zaangażowanie się rodziców                    

w życie przedszkola poprzez interakcję głównych podmiotów edukacji 



(dziecka, nauczyciela, rodziców). Współpraca polega na 

współdziałaniu z innymi. Jej prawidłowy przebieg zależy od 

wszystkich biorących w niej udział podmiotów. Jest to szczególnie 

ważne, gdyż wynikiem dobrej i wartościowej współpracy rodziców               

z przedszkolem jest prawidłowy rozwój osobowości dziecka, jego 

postaw, zachowań, systemów wartości. Odpowiednie działania 

podejmowane przez nauczycieli i rodziców to szansa, której nie wolno 

zaprzepaścić. 

Nauczyciel uczy, wychowuje, udziela dziecku pomocy, wzmacnia siły 

w nim tkwiące, ale również wspiera rodziców w wychowaniu ich 

dzieci, pamiętając jednocześnie, że każdy rodzic chce być najlepszym 

rodzicem dla swojego dziecka. Nauczyciel szuka wsparcia rodziców 

we wszystkich poczynaniach, mówi o swoich troskach                                    

i oczekiwaniach, informuje rodziców o niezbędności współdziałania                

z nimi. Rolą nauczyciela jest także wspieranie wiedzy rodziców, 

doświadczenia, stwarzanie im sytuacji, w których będą mogli być 

prawdziwymi współtowarzyszami swoich dzieci w ich drodze do 

samodoskonalenia. Angażowanie rodziców w działania przedszkola, 

ich kontakty z placówką mają znaczenie edukacyjne i dla dziecka,                  

i dla rodziców. Warunkują one również spójność i konsekwencję 

oddziaływań wychowawczych. 

 

 



VI. SZCZEGÓŁOWY OPIS DLA DZIAŁAŃ  

Załącznik nr 1 

Nazwa/tytuł wspólnego działania 

SKRZYNKA POMYSŁÓW 

W naszej szkole takie działanie (lub podobne); 

     było już realizowane wcześniej 

  NIE -   nigdy nie było realizowane 

 

Na czym będzie polegało wspólne działanie? 

(krótki opis co ma zostać zrobione, ile osób będzie brało udział, co to będą za 

osoby). 

W przedszkolnym holu zostanie umieszczone małe pudełko, do którego rodzice 

wrzucać będą swoje pomysły – jak zorganizować pierwszy dzień wiosny?. 

Udział biorą nauczyciele , rodzice, wybrane dzieci. 

Po czym poznamy, że się udało? 

Duża ilość kartek z pomysłami. 

 



Co trzeba zrobić aby działanie doszło do skutku? 

 

 

Co trzeba zrobić? (kolejne kroki/zadania) 

Kto to zrobi?  

– poszczególne zadania powinni 

realizować uczniowie, rodzice, 

nauczyciele 

Do kiedy trzeba 

to zrobić? 

Zebranie z rodzicami :                                                                                                       

- wyjaśnienie do czego będzie służyć  „Skrzynka pomysłów”, 

- ustalenie daty otwarcia skrzynki, 

- ustalenie daty konsultacji wybranych pomysłów. 

Nauczyciele i rodzice 

 

01.12.2014r. 

Przygotowanie skrzynki, umieszczenie jej w dobrze widocznym miejscu 

przedszkolnego holu. 

Rodzice, nauczyciele, 

wybrane dzieci. 

 

 do 

05.12.2014r. 

Otwarcie skrzynki, ujawnienie pomysłów. Rodzice i nauczyciele. 13.01.2015r. 

Konsultacje pomysłów – wybór najlepszego. Przewodniczący Rady 

Rodziców każdej z grup, 

nauczyciele. 

 

06.02.2015r. 



Załącznik nr 2 

Nazwa/tytuł wspólnego działania 

ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA 

 

W naszej szkole takie działanie (lub podobne); 

        

    TAK    -    było już realizowane wcześniej 

 

                    nigdy nie było realizowane 

 

 

Na czym będzie polegało wspólne działanie? 

(krótki opis co ma zostać zrobione, ile osób będzie brało udział, co to będą za 

osoby). 

Przygotowanie inscenizacji dla babć i Dziaków, wykonanie drobnych 

upominków (laurki, gwiazdki, kwiaty z papieru). Zorganizowanie poczęstunku. 

Wręczenie upominków po występach dzieci. Wspólny poczęstunek. Udział 

biorą dzieci wszystkich grup, dziadkowie, rodzice, zaproszeni goście, wszyscy 

nauczyciele.  

 

Po czym poznamy, że się udało? 

Pozytywna ocena zaproszonych gości, zadowolenie dziadków, rodziców dzieci, 

nauczycieli. Udział rodziców w przygotowaniu uroczystości (dekoracje, słodki 

poczęstunek



Co trzeba zrobić aby działanie doszło do skutku? 

 

 

Co trzeba zrobić? (kolejne kroki/zadania) 

Kto to zrobi?  

– poszczególne zadania powinni 
realizować uczniowie, rodzice, 

nauczyciele 

Do kiedy trzeba 
to zrobić? 

Zebranie z rodzicami :                                                                                                      
- ustalenie terminu uroczystości,  
- przydzielenie zadań:  rodzice – dekoracja sali, poczęstunek; 
  nauczyciele i dzieci: przygotowanie zaproszeń, część artystyczna, upominki 

 

Rodzice i nauczyciele 

10.12.2014r. 

Przygotowanie zaproszeń dla gości 

Zaproszenie gości 

Nauczyciele, dzieci. 

Nauczyciele, dzieci, rodzice 
(delegacja-2 osoby). 

19.12.2014r. 

 

05.01.2014r. 

Przygotowanie programu artystycznego. 

Przygotowanie dekoracji sali. 

Nauczyciele, dzieci, rodzice. do 
15.01.2015r. 

Wykonanie upominków dla babć i dziadków. 

Przygotowanie rekwizytów do programu artystycznego. 

Nauczyciele, dzieci, rodzice. do 
15.01.2015r. 

Dzień uroczystości. Przedstawienie programu artystycznego, wręczenie 
upominków – wspólny poczęstunek. 

Nauczyciele, dzieci, rodzice.  

16.01.2015r. 



Załącznik nr 3 

Nazwa/tytuł wspólnego działania 

 

ZABAWA CHOINKOWA 

 

W naszej szkole takie działanie (lub podobne); 

        

       TAK -      było już realizowane wcześniej 

 

                        nigdy nie było realizowane 

 

Na czym będzie polegało wspólne działanie? 

(krótki opis co ma zostać zrobione, ile osób będzie brało udział, co to będą za 

osoby). 

Przygotowanie zabawy choinkowej, wykonanie przebrań dla dzieci, ustalenie 

zabaw i piosenek do tańca, spotkanie z Mikołajem, rozdawanie prezentów, 

wspólne fotografie. Udział biorą wszystkie dzieci, rodzice , zaproszeni goście, 

wszyscy nauczyciele. 

 

Po czym poznamy, że się udało? 

Pozytywne uwagi, zadowolenie dzieci i rodziców. Poczucie dobrze wykonanego 

zadania. Liczny udział w zabawie dzieci przedszkolnych (wszystkich) oraz tych, 

które jeszcze nie uczęszczają do przedszkola. Duże zainteresowanie rodziców 

dzieci przedszkolnych i pozostałych.



Co trzeba zrobić aby działanie doszło do skutku? 

 

Co trzeba zrobić? (kolejne kroki/zadania) 

Kto to zrobi?  

– poszczególne zadania powinni 
realizować uczniowie, rodzice, 

nauczyciele 

Do kiedy trzeba 
to zrobić? 

Zebranie z rodzicami :                                                                                                      
- ustalenie terminu zabawy choinkowej, ustalenie wysokości składki na 
prezent, ustalenie terminu wpłacania składki do nauczyciela,                                                    
ustalenie terminu przekazania pieniędzy przewodniczącej Rady Rodziców,                                
ustalenie który tatuś zostanie przebrany za Świętego Mikołaja, przydzielenie 
zadań(n-le, rodzice, dzieci): przygotowanie poczęstunku, przygotowanie 
dekoracji, rekwizytów, piosenek i konkursów, zaproszeń. 

Wszyscy rodzice                              
i nauczyciele 

07.01.2015r. 

Przygotowanie rekwizytów dla dzieci, dekoracji sali, zaproszeń dla gości. Nauczyciele, dzieci, wybrani 
rodzice. 

do 
06.02.2015r. 

Zaproszenie gości. Delegacja rodziców i dzieci do 
09.02.2015r. 

Dekoracja sali, przygotowanie upominków i stroju Mikołaja. Nauczyciele, wybrani 
rodzice. 

11.02.2015r. 

Dzień zabawy choinkowej. Wspólne zabawy z przybyłymi dziećmi i rodzicami, 
zaproszonymi gośćmi, konkursy. Zabawa z Mikołajem – rozdanie prezentów, 
śpiewanie piosenek. Wspólne fotografie. Słodki poczęstunek. 

Nauczyciele, dzieci, rodzice, 
zaproszeni goście. 

13.02.2015r. 

 



Załącznik nr 4 

Nazwa/tytuł wspólnego działania 

POWITANIE WIOSNY 

 

W naszej szkole takie działanie (lub podobne); 

        

       TAK -      było już realizowane wcześniej 

 

                        nigdy nie było realizowane 

 

Na czym będzie polegało wspólne działanie? 

(krótki opis co ma zostać zrobione, ile osób będzie brało udział, co to będą za 

osoby). 

 

Działanie to możliwe będzie do opisu dopiero po otwarciu skrzynki pomysłów 

czyli 06.02.2015r. 

 

Po czym poznamy, że się udało? 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 

Nazwa/tytuł wspólnego działania 

WYCIECZKA DO PACANOWA 

W naszej szkole takie działanie (lub podobne); 

        

       TAK -      było już realizowane wcześniej 

 

                        nigdy nie było realizowane 

 

Na czym będzie polegało wspólne działanie? 

(krótki opis co ma zostać zrobione, ile osób będzie brało udział, co to będą za 

osoby). 

Przygotowanie wycieczki autokarowej do Pacanowa. 

Uczestnikami będą dzieci, nauczyciele, wybrani rodzice. 

Po czym poznamy, że się udało? 

Bezpieczny powrót, zadowoleni rodzice, dzieci i nauczyciele. 

 

 

 

 

 

 



Co trzeba zrobić aby działanie doszło do skutku? 

 

 

Co trzeba zrobić? (kolejne kroki/zadania) 

Kto to zrobi?  

– poszczególne zadania powinni 

realizować uczniowie, rodzice, 

nauczyciele 

Do kiedy trzeba 

to zrobić? 

Zebranie z rodzicami :                                                                                                       

- ustalenie terminu wyjazdu, 

- ustalenie składki, 

- wybór rodziców którzy będą towarzyszyć dzieciom na wycieczce 

Rodzice i nauczyciele 17.04.2015r. 

Rezerwacja autokaru, przewodnika,  zamówienie obiadów dla dzieci. Rodzice i nauczyciele do 

30.04.2015r. 

Przygotowanie kukiełki Koziołka Matołka który będzie towarzyszył dzieciom na 

wycieczce. 

Wybrane dzieci, wybrani 

rodzice, nauczyciele. 

do 

30.04.2015r. 

Dzień wyjazdu. Wybrani rodzice, dzieci, 

wszyscy nauczyciele. 

15.05.2015r. 



Załącznik nr 6 

Nazwa/tytuł wspólnego działania 

 

ŚWIĘTO RODZINY 

 

W naszej szkole takie działanie (lub podobne); 

        

       TAK -     było już realizowane wcześniej 

 

                      nigdy nie było realizowane 

 

Na czym będzie polegało wspólne działanie? 

(krótki opis co ma zostać zrobione, ile osób będzie brało udział, co to będą za 

osoby). 

Przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki oraz Dnia Ojca – 

przygotowanie części artystycznej, upominków dla dzieci oraz rodziców, 

wspólna zabawa na świeżym powietrzu. 

 

 

Po czym poznamy, że się udało? 

Radosne twarze naszych dzieci, zadowoleni rodzice i dzieci. 

 

 

 



Co trzeba zrobić aby działanie doszło do skutku? 

 

Co trzeba zrobić? (kolejne kroki/zadania) 

Kto to zrobi?  

– poszczególne zadania powinni 
realizować uczniowie, rodzice, 

nauczyciele 

Do kiedy trzeba 
to zrobić? 

Zebranie z rodzicami :                                                                                                      
- ustalenie terminu uroczystości,- przydzielenie zadań:  rodzice – dekoracja 
sali, poczęstunek, upominki dla dzieci; nauczyciele i dzieci: przygotowanie 
zaproszeń, część artystyczna, upominki dla rodziców 

Rodzice i nauczyciele do 
01.06.2015r. 

Przygotowanie zaproszeń dla rodziców oraz gości – p.Dyrektora, p.Wójta, oraz 
Przewodniczącej Rady Gminy. 

Nauczyciele i dzieci do 
12.06.2015r. 

Wręczenie zaproszeń Delegacja dzieci i rodziców 15.06.2015r. 

Przygotowanie laurek dla rodziców. Nauczyciele i dzieci. do 
17.06.2015r. 

Przygotowanie upominków dla dzieci. Nauczyciele i wybrani 
rodzice. 

do 
17.06.2015r. 

Dekoracja sali, przygotowanie pikniku. Dzieci, wybrani rodzice, 
wszyscy nauczyciele. 

18.06.2015r. 

Dzień uroczystości: krótkie przemówienie p.Wójta, część artystyczna, 
wręczenie laurek,  wręczenie dzieciom upominków, wspólne pieczenie 
kiełbasek na placu przedszkolnym, wspólna zabawa. 

Zaproszeni goście, dzieci, 
rodzice, nauczyciele. 

19.06.2015r. 

 



Załącznik nr 7 

Nazwa/tytuł wspólnego działania 

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA 

 

 

W naszej szkole takie działanie (lub podobne); 

     

                  było już realizowane wcześniej 

 

NIE            nigdy nie było realizowane 

 

Na czym będzie polegało wspólne działanie? 

(krótki opis co ma zostać zrobione, ile osób będzie brało udział, co to będą za 

osoby). 

Przygotowanie uroczystości Pasowania na przedszkolaka – nadanie znaczków, 

wręczenie upominków, wspólny poczęstunek. Udział będą brały wszystkie 

dzieci, rodzice oraz zaproszeni goście (p.Dyrektor, p.Wójt,  p.Przewodnicząca 

Rady Gminy. 

 

Po czym poznamy, że się udało? 

Zadowolenie dzieci, rodziców, nauczycieli. Aktywny udział rodziców  

w przygotowaniach i realizacji uroczystości. Pozytywna opinia 

zaproszonych gości.



Co trzeba zrobić aby działanie doszło do skutku? 

 

Co trzeba zrobić? (kolejne kroki/zadania) 

Kto to zrobi?  

– poszczególne zadania powinni 

realizować uczniowie, rodzice, 

nauczyciele 

Do kiedy trzeba 

to zrobić? 

Zebranie z rodzicami: 

- wybór terminu uroczystości, 

- przydzielenie zadań – dekoracja sali, dyplomy, znaczki, część artystyczna, 

poczęstunek, zaproszenia. 

Rodzice oraz nauczyciele. do 

15.09.2015r. 

Przygotowanie zaproszeń. 

Wręczenie zaproszeń. 

Nauczyciele, dzieci. 

Delegacje dzieci                          

i rodziców. 

do 

30.09.2015r. 

10.10.2015r. 

Przygotowanie programu artystycznego. Nauczyciele, dzieci. do 

25.10.2015r. 

Przygotowanie znaczków dla dzieci oraz drobnych upominków. Nauczyciele, rodzice. do 

15.10.2015r. 

Dzień uroczystości – prezentacja programu artystycznego, pasowanie 

przedszkolaków przez  p.Dyrektora, wręczenie upominków, poczęstunek. 

Dzieci, rodzice, nauczyciele. 24.10.2015r. 



Załącznik nr 8 

Nazwa/tytuł wspólnego działania 

MIKOŁAJ 

 

 

W naszej szkole takie działanie (lub podobne); 

        

    TAK    -    było już realizowane wcześniej 

                    nigdy nie było realizowane 

 

 

Na czym będzie polegało wspólne działanie? 

(krótki opis co ma zostać zrobione, ile osób będzie brało udział, co to będą za 

osoby). 

Spotkanie dzieci z Mikołajem (niespodzianka) – rozdawanie dzieciom 

prezentów. 

Udział będą brały wszystkie dzieci, nauczyciele oraz przewodniczący rady 

rodziców z każdej grupy. 

 

 

Po czym poznamy, że się udało? 

Radość dzieci i ich zaskoczenie.



Co trzeba zrobić aby działanie doszło do skutku? 

 

Co trzeba zrobić? (kolejne kroki/zadania) 

Kto to zrobi?  

– poszczególne zadania powinni 

realizować uczniowie, rodzice, 

nauczyciele 

Do kiedy trzeba 

to zrobić? 

Zebranie z rodzicami                                                                                                       

- ustalenie wysokości składki na prezent,                                                           

ustalenie terminu wpłacania składki do nauczyciela,                                                    

- ustalenie terminu przekazania pieniędzy przewodniczącej Rady Rodziców,                                

- ustalenie który tatuś zostanie przebrany za Świętego Mikołaja, ustalenie               

o której porze dnia przyjdzie Mikołaj 

Wszyscy rodzice                              

i nauczyciele 

17.11.2015r. 

Zebranie składki na prezent Rodzice i nauczyciele do 

28.11.2015r. 

Przekazanie pieniędzy przewodniczącej Rady Rodziców Przewodnicząca Rady 

Rodziców, wychowawcy 

28.11.2015r. 

Przygotowanie prezentów dla dzieci Przedstawiciele Rady 

Rodziców każdej grupy 

do 

03.12.2015r. 

Dzień imprezy – zebranie dzieci na korytarzu; wspólna piosenka; przywitanie 

Mikołaja, rozdawanie prezentów; pożegnanie Mikołaja. 

Dzieci, nauczyciele, wybrani 

rodzice. 

06.12.2015r.- 

po obiedzie 



Załącznik nr 9 

Nazwa/tytuł wspólnego działania 

ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA 

 

W naszej szkole takie działanie (lub podobne); 

        

    TAK    -    było już realizowane wcześniej 

 

                    nigdy nie było realizowane 

 

 

Na czym będzie polegało wspólne działanie? 

(krótki opis co ma zostać zrobione, ile osób będzie brało udział, co to będą za 

osoby). 

Przygotowanie inscenizacji dla babć i Dziaków, wykonanie drobnych 

upominków (laurki, gwiazdki, kwiaty z papieru). Zorganizowanie poczęstunku. 

Wręczenie upominków po występach dzieci. Wspólny poczęstunek. Udział 

biorą dzieci wszystkich grup, dziadkowie, rodzice, zaproszeni goście, wszyscy 

nauczyciele.  

 

Po czym poznamy, że się udało? 

Pozytywna ocena zaproszonych gości, zadowolenie dziadków, rodziców dzieci, 

nauczycieli. Udział rodziców w przygotowaniu uroczystości (dekoracje, słodki 

poczęstunek



Co trzeba zrobić aby działanie doszło do skutku? 

 

 

Co trzeba zrobić? (kolejne kroki/zadania) 

Kto to zrobi?  

– poszczególne zadania powinni 
realizować uczniowie, rodzice, 

nauczyciele 

Do kiedy trzeba 
to zrobić? 

Zebranie z rodzicami :                                                                                                      
- ustalenie terminu uroczystości,  
- przydzielenie zadań:  rodzice – dekoracja sali, poczęstunek; 
  nauczyciele i dzieci: przygotowanie zaproszeń, część artystyczna, upominki 

 

Rodzice i nauczyciele 

15.12.2015r. 

Przygotowanie zaproszeń dla gości 

Zaproszenie gości 

Nauczyciele, dzieci. 

Nauczyciele, dzieci, rodzice 
(delegacja-2 osoby). 

do 
08.01.2016r. 

 

11.01.2016r. 

Przygotowanie programu artystycznego. 

Przygotowanie dekoracji sali. 

Nauczyciele, dzieci, rodzice. do 
15.01.2016r. 

Wykonanie upominków dla babć i dziadków. Przygotowanie rekwizytów do 
programu artystycznego. 

Nauczyciele, dzieci, rodzice. do 
15.01.2016r. 

Dzień uroczystości. Przedstawienie programu artystycznego, wręczenie 
upominków – wspólny poczęstunek. 

Nauczyciele, dzieci, rodzice. 22.01.2016r. 



Załącznik nr 10 

Nazwa/tytuł wspólnego działania 

 

ZABAWA CHOINKOWA 

 

W naszej szkole takie działanie (lub podobne); 

        

       TAK -      było już realizowane wcześniej 

 

                        nigdy nie było realizowane 

 

Na czym będzie polegało wspólne działanie? 

(krótki opis co ma zostać zrobione, ile osób będzie brało udział, co to będą za 

osoby). 

Przygotowanie zabawy choinkowej, wykonanie przebrań dla dzieci, ustalenie 

zabaw i piosenek do tańca, spotkanie z Mikołajem, rozdawanie prezentów, 

wspólne fotografie. Udział biorą wszystkie dzieci, rodzice , zaproszeni goście, 

wszyscy nauczyciele. 

 

Po czym poznamy, że się udało? 

Pozytywne uwagi, zadowolenie dzieci i rodziców. Poczucie dobrze wykonanego 

zadania. Liczny udział w zabawie dzieci przedszkolnych (wszystkich) oraz tych, 

które jeszcze nie uczęszczają do przedszkola. Duże zainteresowanie rodziców 

dzieci przedszkolnych i pozostałych.



Co trzeba zrobić aby działanie doszło do skutku? 

 

Co trzeba zrobić? (kolejne kroki/zadania) 

Kto to zrobi?  

– poszczególne zadania powinni 
realizować uczniowie, rodzice, 

nauczyciele 

Do kiedy trzeba 
to zrobić? 

Zebranie z rodzicami :                                                                                                      
- ustalenie terminu zabawy choinkowej, ustalenie wysokości składki na 
prezent, ustalenie terminu wpłacania składki do nauczyciela,                                                    
ustalenie terminu przekazania pieniędzy przewodniczącej Rady Rodziców,                                
ustalenie który tatuś zostanie przebrany za Świętego Mikołaja, przydzielenie 
zadań(n-le, rodzice, dzieci): przygotowanie poczęstunku, przygotowanie 
dekoracji, rekwizytów, piosenek i konkursów, zaproszeń. 

Wszyscy rodzice                              
i nauczyciele 

07.01.2016r. 

Przygotowanie rekwizytów dla dzieci, dekoracji sali, zaproszeń dla gości. Nauczyciele, dzieci, wybrani 
rodzice. 

do 
20.01.2016r. 

Zaproszenie gości. Delegacja rodziców i dzieci do 
29.01.2016r. 

Dekoracja sali, przygotowanie upominków i stroju Mikołaja. Nauczyciele, wybrani 
rodzice. 

04.02.2016r. 

Dzień zabawy choinkowej. Wspólne zabawy z przybyłymi dziećmi i rodzicami, 
zaproszonymi gośćmi, konkursy. Zabawa z Mikołajem – rozdanie prezentów, 
śpiewanie piosenek. Wspólne fotografie. Słodki poczęstunek. 

Nauczyciele, dzieci, rodzice, 
zaproszeni goście. 

05.02.2016r. 

 



Załącznik nr 11 

Nazwa/tytuł wspólnego działania 

SKRZYNKA POMYSŁÓW 

W naszej szkole takie działanie (lub podobne); 

     TAK - było już realizowane wcześniej 

                nigdy nie było realizowane 

 

Na czym będzie polegało wspólne działanie? 

(krótki opis co ma zostać zrobione, ile osób będzie brało udział, co to będą za 

osoby). 

W przedszkolnym holu zostanie umieszczone małe pudełko, do którego rodzice 

wrzucać będą swoje pomysły – dokąd pojechać na wycieczkę?. 

Udział biorą nauczyciele , rodzice, wybrane dzieci. 

Po czym poznamy, że się udało? 

Duża ilość kartek z pomysłami. 

 



Co trzeba zrobić aby działanie doszło do skutku? 

 

 

Co trzeba zrobić? (kolejne kroki/zadania) 

Kto to zrobi?  

– poszczególne zadania powinni 

realizować uczniowie, rodzice, 

nauczyciele 

Do kiedy trzeba 

to zrobić? 

Zebranie z rodzicami :                                                                                                       

- wyjaśnienie do czego będzie służyć  „Skrzynka pomysłów”, 

- ustalenie daty otwarcia skrzynki, 

- ustalenie daty konsultacji wybranych pomysłów. 

Nauczyciele i rodzice 

 

04.03.2016r. 

Przygotowanie skrzynki, umieszczenie jej w dobrze widocznym miejscu 

przedszkolnego holu. 

Rodzice, nauczyciele, 

wybrane dzieci. 

 

 do 

09.03.2016r. 

Otwarcie skrzynki, ujawnienie pomysłów. Rodzice i nauczyciele. 04.04.2016r. 

Konsultacje pomysłów – wybór najlepszego. Przewodniczący Rady 

Rodziców każdej z grup, 

nauczyciele. 

 

15.04.2016r. 



 

Załącznik nr 12 

Nazwa/tytuł wspólnego działania 

POWITANIE WIOSNY 

W naszej szkole takie działanie (lub podobne); 

     TAK - było już realizowane wcześniej 

                nigdy nie było realizowane 

 

Na czym będzie polegało wspólne działanie? 

(krótki opis co ma zostać zrobione, ile osób będzie brało udział, co to będą za 

osoby). 

Przygotowanie kukły Marzanny oraz przebrania dla Pani Wiosny. Wyjście w celu 

spalenia kukły. Wspólna zabawa z Panią Wiosną. Przypomnienie zwyczajów 

związanych z obrzędem powitania wiosny. Konkursy i zabawy z Wiosną.  

Udział biorą nauczyciele , wybrani rodzice, wszystkie dzieci. 

Po czym poznamy, że się udało? 

Pozytywna ocena rodziców. Zadowolenie dzieci i rodziców, pozytywna 

samoocena n-li.



Co trzeba zrobić aby działanie doszło do skutku? 

 

 

Co trzeba zrobić? (kolejne kroki/zadania) 

Kto to zrobi?  

– poszczególne zadania powinni 

realizować uczniowie, rodzice, 

nauczyciele 

Do kiedy trzeba 

to zrobić? 

Zebranie z rodzicami :     

- ustalenie terminu, przydzielenie ról, przygotowanie rekwizytów                                                                                                   

Nauczyciele i rodzice chętni 

do współpracy 

 

04.03.2016r. 

Przygotowanie rekwizytów: kukły Marzanny oraz przebrania dla Pani Wiosny Nauczyciele, wybrani 

rodzice 

 do          

15.03. 

2016r. 

Przygotowanie scenariusza powitania wiosny, pożegnania zimy Nauczyciele, dzieci do 

09.03.2016r. 

Dzień uroczystości: przebranie Pani Wiosny; wyjście w celu spalenie Marzanny 

(przypomnienie w jakim celu się to robi). Zabawa z Wiosną (w budynku 

przedszkola); konkursy, upominki od Wiosny (papierowe kwiaty). 

Dzieci, nauczyciele, dzieci 21.03.2016r. 

 

 

 



Załącznik nr 13 

Nazwa/tytuł wspólnego działania 

WYCIECZKA  

W naszej szkole takie działanie (lub podobne); 

        

       TAK -      było już realizowane wcześniej 

 

                        nigdy nie było realizowane 

 

Na czym będzie polegało wspólne działanie? 

(krótki opis co ma zostać zrobione, ile osób będzie brało udział, co to będą za 

osoby). 

Działanie to możliwe będzie do opisania dopiero po otwarciu skrzynki 

pomysłów tj.15.04.2016r. 

Po czym poznamy, że się udało? 



Załącznik nr 14 

Nazwa/tytuł wspólnego działania 

 

ŚWIĘTO RODZINY 

 

W naszej szkole takie działanie (lub podobne); 

        

       TAK -     było już realizowane wcześniej 

 

                      nigdy nie było realizowane 

 

Na czym będzie polegało wspólne działanie? 

(krótki opis co ma zostać zrobione, ile osób będzie brało udział, co to będą za 

osoby). 

Przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki oraz Dnia Ojca – 

zamiana ról – przygotowanie przedstawienia dla dzieci. 

Udział wezmą wszystkie dzieci, nauczyciele, rodzice, zaproszeni goście. 

Po czym poznamy, że się udało? 

Radosne twarze naszych dzieci, zadowoleni rodzice i dzieci. Poczucie dobrze 

wykonanego zadania. 

 

 

 



Co trzeba zrobić aby działanie doszło do skutku? 

 

Co trzeba zrobić? (kolejne kroki/zadania) 

Kto to zrobi?  

– poszczególne zadania powinni 
realizować uczniowie, rodzice, 

nauczyciele 

Do kiedy trzeba 
to zrobić? 

Zebranie z rodzicami :                                                                                                      
- ustalenie terminu uroczystości,- przydzielenie zadań:  rodzice – dekoracja 
sali, poczęstunek, upominki dla dzieci;  
- nauczyciele i dzieci: przygotowanie zaproszeń, upominki dla rodziców, 
- przydzielenie poszczególnych ról rodzicom  

Rodzice i nauczyciele do 
06.05.2016r. 

Przygotowanie zaproszeń dla rodziców oraz gości – p.Dyrektora, p.Wójta, oraz 
Przewodniczącej Rady Gminy. 

Nauczyciele i dzieci do 
10.06.2016r. 

Wręczenie zaproszeń Delegacja dzieci i rodziców 13.06.2016r. 

Przygotowanie laurek dla rodziców. Nauczyciele i dzieci. do 
15.06.2016r. 

Przygotowanie scenografii, upominków dla dzieci. Nauczyciele i wybrani 
rodzice. 

do 
10.06.2016. 

Dzień uroczystości: wystawienie przez rodziców przedstawienia dla dzieci pt. 
„Księżniczka na ziarnku grochu”, wręczenie laurek rodzicom, wręczenie 
drobnych upominków dzieciom, wspólny poczęstunek. 

Dzieci, wybrani rodzice, 
wszyscy nauczyciele. 

16.06.2015r. 



 

Załącznik nr 15 

Nazwa/tytuł wspólnego działania 

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA 

 

 

W naszej szkole takie działanie (lub podobne); 

     

    TAK              było już realizowane wcześniej 

 

                         nigdy nie było realizowane 

 

Na czym będzie polegało wspólne działanie? 

(krótki opis co ma zostać zrobione, ile osób będzie brało udział, co to będą za 

osoby). 

Przygotowanie uroczystości Pasowania na przedszkolaka nowo przyjętych 

dzieci  – nadanie znaczków, wręczenie upominków, wspólny poczęstunek. 

Udział będą brały wszystkie dzieci, rodzice oraz zaproszeni goście (p.Dyrektor, 

p.Wójt,  p.Przewodnicząca Rady Gminy. 

 

Po czym poznamy, że się udało? 

Zadowolenie dzieci, rodziców, nauczycieli. Aktywny udział rodziców  

w przygotowaniach i realizacji uroczystości. Pozytywna opinia 

zaproszonych gości.



Co trzeba zrobić aby działanie doszło do skutku? 

 

Co trzeba zrobić? (kolejne kroki/zadania) 

Kto to zrobi?  

– poszczególne zadania powinni 

realizować uczniowie, rodzice, 

nauczyciele 

Do kiedy trzeba 

to zrobić? 

Zebranie z rodzicami: 

- wybór terminu uroczystości, 

- przydzielenie zadań – dekoracja sali, dyplomy, znaczki, część artystyczna, 
poczęstunek, zaproszenia. 

Rodzice oraz nauczyciele. do 
15.09.2016r. 

Przygotowanie zaproszeń. 

Wręczenie zaproszeń. 

Nauczyciele, dzieci. 

Delegacje dzieci                          
i rodziców. 

do 
30.09.2016r. 

10.10.2016r. 

Przygotowanie programu artystycznego. Nauczyciele, dzieci. do 
12.10.2015r. 

Przygotowanie znaczków dla dzieci oraz drobnych upominków. Nauczyciele, rodzice. do 
12.10.2015r. 

Dzień uroczystości – prezentacja programu artystycznego, pasowanie nowo 
przyjętych do przedszkola dzieci przez  p.Dyrektora, wręczenie upominków, 
poczęstunek. 

Dzieci, rodzice, nauczyciele. 14.10.2015r. 



Załącznik nr 16. 

Nazwa/tytuł wspólnego działania 

MIKOŁAJ 

 

 

W naszej szkole takie działanie (lub podobne); 

        

    TAK    -    było już realizowane wcześniej 

                    nigdy nie było realizowane 

 

 

Na czym będzie polegało wspólne działanie? 

(krótki opis co ma zostać zrobione, ile osób będzie brało udział, co to będą za 

osoby). 

Spotkanie dzieci z Mikołajem (niespodzianka) – rozdawanie dzieciom 

prezentów. 

Udział będą brały wszystkie dzieci, nauczyciele oraz przewodniczący rady 

rodziców z każdej grupy. 

 

 

Po czym poznamy, że się udało? 

Radość dzieci i ich zaskoczenie.



Co trzeba zrobić aby działanie doszło do skutku? 

 

Co trzeba zrobić? (kolejne kroki/zadania) 

Kto to zrobi?  

– poszczególne zadania powinni 

realizować uczniowie, rodzice, 

nauczyciele 

Do kiedy trzeba 

to zrobić? 

Zebranie z rodzicami                                                                                                       

- ustalenie wysokości składki na prezent,                                                           

ustalenie terminu wpłacania składki do nauczyciela,                                                    

- ustalenie terminu przekazania pieniędzy przewodniczącej Rady Rodziców,                                

- ustalenie który tatuś zostanie przebrany za Świętego Mikołaja, ustalenie               

o której porze dnia przyjdzie Mikołaj 

Wszyscy rodzice                              

i nauczyciele 

17.11.2016r. 

Zebranie składki na prezent Rodzice i nauczyciele do 

28.11.2016r. 

Przekazanie pieniędzy przewodniczącej Rady Rodziców Przewodnicząca Rady 

Rodziców, wychowawcy 

28.11.2016r. 

Przygotowanie prezentów dla dzieci Przedstawiciele Rady 

Rodziców każdej grupy 

do 

03.12.2016r. 

Dzień imprezy – zebranie dzieci na korytarzu; wspólna piosenka; przywitanie 

Mikołaja, rozdawanie prezentów; pożegnanie Mikołaja. 

Dzieci, nauczyciele, wybrani 

rodzice. 

06.12.2015r.- 

po obiedzie 

 


