Rozdział 6
Formy współdziałania z rodzicami
§ 16. 1. Przedszkole ściśle współpracuje z domem rodzinnym wychowanków,
uwzględniając przede wszystkim zasadniczą rolę rodziny w zaspokajaniu podstawowych
potrzeb dziecka, takich jak potrzeba miłości, przynależności, akceptacji, bezpieczeństwa,
kontaktu emocjonalnego, aktywności i samodzielności.
2. Przedszkole podejmuje działania z rodzicami wychowanków w celu wspólnego
uzgadniania kierunku i zakresu działań realizowanego procesu wychowawczego.
3. Częstotliwość wzajemnych spotkań rodziców i nauczycielek poświęconych wymianie
informacji i dyskusji na tematy wychowawczo – dydaktyczne zależy od nauczyciela
prowadzącego oddział oraz rodziców. Zebrania oddziałów są protokołowane.
4. Przedszkole współpracuje z rodzicami poprzez:
1) organizację ogólnych zebrań z rodzicami, prowadzonych przez dyrektora przedszkola,
które dotyczą spraw organizacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych przedszkola;
2) organizację zebrań poszczególnych oddziałów, wg harmonogramu, które pozwalają
ukierunkować i ujednolicić wspólne działania w zakresie wychowania i edukacji
przedszkolnej dzieci w danym oddziale oraz służą wymianie informacji na temat dziecka,
jego rozwoju i predyspozycji(przynajmniej dwa razy w roku szkolnym);
3) prowadzenie indywidualnych konsultacji dla rodziców, rozmów indywidualnych
z dyrektorem przedszkola, nauczycielami, specjalistami w zależności od potrzeb,
w trakcie których rodzice mogą uzyskać informację na temat osiągnięć swojego dziecka,
ustalić z nauczycielem sposób dalszej pracy z dzieckiem, uzyskać formy wsparcia
pedagogicznego i psychologicznego;
4) organizowanie wspólnych spotkań okolicznościowych np. Powitanie wiosny, Dzień
Babci i Dziadka, Mamy i Taty, Jasełka, Dzień Dziecka, wycieczki, imprezy plenerowe
i inne z udziałem rodziców;
5) informacje umieszczane na stronie internetowej przedszkola;
6) pogadanki i zajęcia warsztatowe podnoszące wiedzę pedagogiczną;
7) tablice informacyjne, wystawy prac dzieci;
8) organizację zajęć otwartych, podczas których rodzice w bezpośredni i aktywny sposób
poznają realizowane w przedszkolu zadania i stosowane metody pracy oraz mają okazję
obserwować własne dziecko w działaniu;
9) organizację kącika dla rodziców;
10) redagowanie gazetki grupowej pełniącej funkcję informacyjną, zawierające ciekawe
artykuły dotyczące zagadnień wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych, porady
specjalistyczne, recenzje literatury dla dzieci i rodziców;
11) organizowanie akcji charytatywnych;

12) organizowanie cyklu spotkań adaptacyjnych.
5. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu, odpowiedniej opieki,
odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzice dziecka przekazują dyrektorowi
przedszkola informacje uznane za istotne dotyczące stanu zdrowia, stosowanej diecie
i rozwoju psychofizycznego dziecka.
6. Rodzic ma prawo zwrócenia się do dyrektora przedszkola z wnioskiem o:
1) objęcie dziecka indywidualnym nauczaniem;
2) objęcie dziecka zindywidualizowaną ścieżką realizacji obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego.
1. Rodzice mają prawo do uzyskiwania bieżących informacji dotyczących dziecka,
porad i wskazówek oraz znajomości zadań wynikających z programu wychowania
przedszkolnego.
2. Nauczyciele mogą komunikować się z rodzicami wykorzystując: telefon lub pocztę
e-mailową.

