Harmonogram współpracy z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021
1. Grupa III Świerszcze
2. Nauczyciele: mgr Aurelia Skrzypczak, mgr Magda Adamczyk
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
Zebranie grupowe
Konsultacje, rozmowy indywidualne

Aktualizacja strony internetowej
2.

3.

Zapoznanie rodziców z podstawą
programową wychowania
przedszkolnego, statutem
przedszkola oraz procedurami
reżimu sanitarnego
obowiązującymi w czasie
pandemii Covid -19
Włączanie rodziców do
kształtowania u dzieci
określonych w podstawie
programowej wiadomości i
umiejętności

Zebranie z rodzicami,
Strona przedszkola,
Strona MEN.

Przygotowywanie zadań dla
rodziców doskonalących konkretne
umiejętności dzieci w celu
wspierania ich rozwoju
Rozmowy podsumowujące pracę z
dzieckiem w domu oraz planowanie
działań wspierających

Termin realizacji

Uwagi

wrzesień
listopad, maj

W toku bieżącej pracy

wrzesień 2020

Cały rok

Wg potrzeb

4.

Włączanie rodziców do
wspierania osiągnięć
rozwojowych dzieci oraz
zachęcanie do współdecydowania
w sprawach przedszkola np.
współorganizowanie wydarzeń, w
których dzieci biorą udział

- Konkurs dyniowy "Tetromy stwora
z korbola"

październik 2020

- Piknik grupowy ze sprzątaniem
ogrodu
- Wykonanie kotylionów z okazji
Dnia Niepodległości - fotorelacja z
domu
- akcje przedszkolne "Prezent dla
Przyjaciela", "Paczka dla Bohatera"

październik 2020
listopad 2020

grudzień 2020

- Przedstawienie światecznozimowe online

grudzień 2020

- Przedstawienie dla Babci i Dziadka
online

styczeń 2021

- Bal Świerszczy

styczeń 2020

- Dzień Kota - zbiórka karmy dla
zwierząt ze schroniska/prezentacja
swoich zwierząt - fotorelacja z
domu

luty 2021

- Dzień Matematyki - konkurs na
rodzinną grę matematyczną
wykonaną w domu

marzec 2021

- Dzień Sportu u Świerszczy zabawy sportowe z rodzicami w

kwiecień 2021

ogrodzie
- Dzień Flagi - zdjęcie/filmik z flagą

maj 2021

- Dzień Rodziny - rodzinna
fotografia wykonana w domu

maj 2021

- Zakończenie roku szkolnego w
ogrodzie - piknik/Festyn

wg harmonogramu
imprez, planu rocznego

