Harmonogram współpracy z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021
1. Grupa I Pszczółki
2. Nauczyciele: Alicja Hajdziona, Małgorzata Łukaszewska
3. Cel: realizacja obowiązków nauczyciela w zakresie współpracy z rodzicami, wynikających z podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz statutu przedszkola nr 100
Lp.
1.

Zadanie
Systematyczne informowanie
rodziców o zadaniach
wychowawczych i dydaktycznych
realizowanych w przedszkolu

Forma
Zebrania grupowe
Konsultacje, rozmowy indywidualne

Przekazanie informacji dotyczących
obserwacji pedagogicznej wstępnej
i końcowej
Informowanie o aktualnych
wydarzeniach z życia grupy

2.

Zapoznanie rodziców z podstawą
programową wychowania
przedszkolnego, statutem
przedszkola oraz procedurami
reżimu sanitarnego

Termin realizacji

Uwagi

wrzesień 2020
ostatni poniedziałek i
ostatnia środa każdego
miesiąca godz.16.30 –
17.30
październik 2020, maj
2021

e-mail, rozmowa
telefoniczna
e- mail, rozmowa
indywidualna lub
telefoniczna

cały rok

kontakt e-mail, SMS,
indywidualny i grupowy

Aktualizacja strony internetowej

w toku bieżącej
pracy

zdjęcia z imprez
grupowych, wystaw prac
plastycznych dzieci

Zebranie z rodzicami

wrzesień 2020

3.

4.

obowiązującymi w czasie
pandemii Covid -19
Włączanie rodziców do
kształtowania u dzieci
określonych w podstawie
programowej wiadomości i
umiejętności
Włączanie rodziców do
wspierania osiągnięć
rozwojowych dzieci oraz
zachęcanie do współdecydowania
w sprawach przedszkola np.
współorganizowanie wydarzeń, w
których dzieci biorą udział

Witaj wiosno – konkurs poezji z
okazji pierwszego dnia wiosny

Wycieczka do lasu: Dziewicza Góra
w Puszczy Zielonka.

Marzec 2021

Wrzesień 2020

Nauka wierszy i
przygotowanie strojów
dla dzieci

Dzieci wraz z rodzicami
biorą udział we
wspólnym pikniku w
lesie
Prezenty dla chłopców

Dzień chłopaka

Wrzesień 2020

Kotyliony na Święto Niepodległości

Listopad 2020

Życzenia świąteczne i
przygotowanie upominków dla
rodziców . Rodzice - przygotowanie
prezentów od Gwiazdora.

grudzień 2020

Przedstawienie i przygotowanie
upominków na Dzień babci i
dziadka

styczeń 2021

Warzywne koktajle wg przepisów
rodziców na Dzień wegetarian.

styczeń 2021

On line

Dzień kobiet.

marzec 202

Prezenty dla

Warsztaty z udziałem
rodziców

dziewczynek
Zbiórka karmy i akcesoriów dla
schroniska dla zwierząt ( Dzień
zwierząt bezdomnych ).

kwiecień 2020

Dzień Dziecka

czerwiec 2021

Prezenty dla dzieci,
przygotowanie pikniku w
Lasku Marcelińskim

