
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

W PRZEDSZKOLU NR 54 W LUBLINIE 
.  

Lp. Formy współpracy Problematyka 
Osoby 

odpowiadające 

Termin 

realizacji 
Uwagi  

1. Zajęcia 

adaptacyjne w 

przedszkolu 

- poznanie sali zajęć grupy Ii 

personelu przedszkola, 

- nawiązanie kontaktu                     

z dzieckiem i rodzicem, 

-„Mini poradnik dla rodziców” 

- przekazanie materiałów 

dotyczących adaptacji dzieci. 

dyrE.Siebielec 

K.Głąb - 

Kowalska 

29,30,31 VIII 

2022r. 

 

2. Zebranie grupowe 

rodziców 

z dyrektorem 

Przedszkolanr 54  

w Lublinie 

(początkowe). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udzielenie rodzicom 

podstawowych informacji 

dotyczących organizacji pracy 

w przedszkolu: 

1. Zapoznanie rodziców                               

z programem adaptacyjnym 

pt. „Od malucha do zucha”. 

2. „Moje dziecko”- ankieta 

skierowana do rodziców 

3. Przedstawienie personelu. 

4. Omówienie organizacji 

pracy przedszkola: godziny 

otwarcia placówki, godziny 

posiłków itp. 

5. Przedstawienie warunków 

ubezpieczenia dzieci. 

6. Sprawy bieżące: 

- zapoznanie z prawami                                  

i obowiązkami rodziców 

wynikającymi ze Statutu 

Przedszkola nr 54 w Lublinie, 

- omówienie sposobu 

dokonywania opłat, 

- przedstawienie procedury 

składania skargi. 

 

dyrE.Siebielec 

 

2 IX 2022r.  

 

 

 

Dla rodziców 

dzieci 

nowoprzyjętych 

3. Zebranie grupowe  

z nauczycielami. 
1. Omówienie 

przedszkolnych zestawów 

programów na rok szkolny 

2022/2023. 

2. Przybliżenie rodzicom 

Podstawy programowej 

wychowania 

przedszkolnego dla 

przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych, w 

Grupa I:          

dyrE.Siebielec 

K.Głąb – 

Kowalska 

Grupa II: 

M.HejnoA.Gru

dzień 

Grupa I,II,V: 2 

IX 2022r. 

 

Grupa III, IV, 

VI: 5 IX 

2022r. 

 



szkołach podstawowych 

oraz innych form 

wychowania 

przedszkolnego.    

3. Przedstawienie ramowego 

rozkładu dnia. 

4. Wybór Oddziałowej Rady 

Rodziców w tym 

przedstawiciela. 

5. Zapoznanie z rocznym 

Planem Pracy Przedszkola 

nr 54 w Lublinie  na rok 

szkolny 2022/2023 - 

uwzględnienie uwag i 

propozycji. 

6. Przybliżenie rodzicom 

innowacji pedagogicznych 

wdrażanych w przedszkolu: 

-„Dar zabawy – alternatywne 

metody pracy z dziećmi w 

wieku przedszkolnym według 

koncepcji F. Froebla”-  

B.Bilewicz – Kuźnia. 

- Koncepcja 

planudaltońskiego. 

 

Grupa III: 

K.ŁukasikA.G

rudzień 

Grupa IV: 

B.MatraszekA.

Aftyka – 

Nankiewicz 

Grupa V: 

M.PastuszakE.

Turowska 

Grupa VI: 

P.Baj 

4. Zebranie grupowe 

(półroczne) 

- Poinformowanie rodziców                           

o osiągnięciach dzieci. 

- Przekazanie rodzicom 

wyników obserwacji 

półrocznej dzieci 

przeprowadzonej w oparciu o 

arkusz  badania poziomu 

osiągnięć edukacyjnych dzieci 

wynikających z realizacji 

podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego. 

- Stwarzanie rodzicom 

możliwości wypowiadania 

uwag oraz oczekiwań. 

 

Grupa 

I:dyrE.Siebiele

cK.Głąb – 

KowalskaGrup

a 

II:M.HejnoA.

GrudzieńGrup

a 

III:K.Łukasik

A.GrudzieńGr

upa 

IV:B.Matrasze

kA.Aftyka – 

NankiewiczGr

upa 

V:M.Pastuszak

E.TurowskaGr

upa VI:P.Baj 

II/III 2023r.  

5. Zebranie grupowe 

(końcowe) 

- Podsumowanie działań 

dydaktyczno – wychowawczo 

– opiekuńczych w roku 

szkolnym 2022/2023.                                  

- Przekazanie wyników 

obserwacji końcowej.                   

Grupa 

I:dyrE.Siebiele

cK.Głąb – 

Kowalska  

Grupa 

II:M.HejnoA.

V/VI 2023r.  



GrudzieńGrup

a 

III:K.Łukasik

A.GrudzieńGr

upa 

IV:B.Matrasze

kA.Aftyka – 

NankiewiczGr

upa 

V:M.Pastuszak

E.TurowskaGr

upa VI:P.Baj 

6. Konsultacje 

telefoniczne, 

mailowe lub w 

trybie 

stacjonarnym 

(godziny 

dostępności). 

- Systematyczne prowadzenie 

rozmów dotyczących 

funkcjonowania dziecka  

w przedszkolu. 

- Gromadzenie informacji o 

dziecku, poznanie jego 

możliwości rozwojowych i 

zainteresowań. 

- Współpraca w zakresie 

podejmowanych działań 

wychowawczych 

realizowanych w domu                   

i przedszkolu. 

- Informowanie rodziców  

o możliwości korzystania z 

usług poradni psychologiczno-

pedagogicznej. 

- Przekazywanie wiedzy 

pedagogicznej dotyczącej 

interesujących rodziców 

tematów. 

K.Głąb - 

Kowalska 

 

 

M.Hejno 

 

 

 

A.Grudzień 

 

 

 

 

K.Łukasik 

 

 

 

 

B.Matraszek 

 

 

 

 

 

A.Aftyka – 

Nankiewicz 

 

 

 

 

M.Pastuszak 

 

 

 

 

E.Turowska 

 

telefoniczne: 

pon. 9.00-9.30 

stacjonarne: 

czw. 15.30-

16.00telefonic

zne: wt. 9.30-

10.00 

stacjonarne: śr. 

16.00-

16.30telefonic

zne: pon. 9.30-

10.00 

stacjonarne:  

pt. 15.30-

16.00telefonic

zne: czw. 9.00-

9.30 

stacjonarne: 

wt. 15.30-

16.00telefonic

zne: wt. 10.30-

11.00 

stacjonarne: 

czw. 16.00-

16.30telefonic

zne: czw. 

10.30-11.00 

stacjonarne: 

wt. 16.00-

16.30telefonic

zne: wt. 10.30-

11.00 

stacjonarne:  

pt. 16.00-

16.30telefonic

zne: śr. 10.30-

11.00 

stacjonarne: 

 



 

 

 

P.Baj 

 

 

 

 

A.Izdebska 

(psycholog) 

A.Wolska 

(logopeda) 

 

 

 

M.Kicińska         

(j. angielski) 

 

 

B.Brzozowska 

(rytmika) 

 

czw. 15.30-

16.00telefonic

zne: wt. 11.00-

11.30 

stacjonarne: śr. 

15.00-15.30  

stacjonarne: śr. 

14.00-16.00 

telefoniczne: 

pon. 12.00-

12.30 

stacjonarne: śr. 

15.00-15.30 

kontakt e-

mailowy: 

mkicinska@p5

4.lublin.eu 

kontakt 

mailowy: 

bbrzozowska

@p54.lublin.e

u 

7. Zajęcia otwarte dla 

rodziców 

• Umożliwienie rodzicom 

obserwowania dziecka podczas 

różnorodnych działań 

edukacyjnych. 

• Omówienie celów i metod 

pracy. 

- Dzielenie się wnioskami z 

obserwacji dziecka podczas 

zajęć. 

- Integracja rodziców ze 

środowiskiem przedszkolnym. 

 

K.Głąb – 

Kowalska(gr.I) 

M.Hejno(gr.II)  

A.Grudzień(gr. 

II i III) 

K.Łukasik(gr.I

II)      

A.Aftyka – 

Nankiewicz 

(gr.IV) 

B.Matraszek 

(gr.IV)E.Turo

wska (gr.V)    

M.Pastuszak 

(gr.V)    P.Baj 

(gr.VI) 

XI 2022r.,  

                          

IV 2023r. 

XI 2022r. 

(gr.II) IV 

2023r. (gr.III)               

XI 2022r. 

XI 2022r. 

                       

IV 2023r. 

XI 2022r. 

IV 2023r. 

XI 2022r, IV 

2023r. 

W przypadku 
braku możliwości 
organizacji zajęć 
w związku                    
z pandemią 
COVID  będą 
prezentowane                          
i umieszczane na 
stronie 
internetowej 
przedszkola-  
zdjęcia, filmiki  za 
pośrednictwem 
TIK 

8. Strona internetowa 

przedszkola. 

- Zapoznanie rodziców z 

tematyką kompleksową 

realizowaną w danym 

miesiącu, zadaniami 

dydaktyczno-

wychowawczymi. 

- Umieszczanie zdjęć z 

wszystkie 

nauczycielki 

jeden raz              

w miesiącu 

 

 

 

mailto:mkicinska@p54.lublin.eu
mailto:mkicinska@p54.lublin.eu
mailto:bbrzozowska@p54.lublin.eu
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różnych wydarzeń. w ciągu roku 

9. Prezentacja 

efektów 

działalności dzieci. 

- Organizowanie wystaw prac 

plastycznych dzieci, pokazanie 

rodzicom różnorodnych 

technik plastycznych, 

możliwości dzieci, ich 

pomysłów. 

wszystkie 

nauczycielki 

jeden raz na 2 

tygodnie 

 

10. Organizowanie 

uroczystości 

przedszkolnych. 

Przygotowanie uroczystości 

przy współudziale rodziców:- 

Pasowanie na przedszkolaka w 

grupie I i III 

dyrE.Siebielec

K.Głąb – 

Kowalska 

K.Łukasik 

A.Grudzień 

 

XI 2022r. 

 

- Spotkanie opłatkowe 

 

 

- Jasełka 

 

 

- Dzień Babci i Dziadka 

- Dzień Mamy i Taty 

- Piknik rodzinny 

K.Głąb-

Kowalska, 

M.Hejno, 

A.Grudzień, 

K.Łukasik 

A.Aftyka-

Nankiewicz, 

B.Matraszek, 

E.Turowska, 

M.Pastuszak, 

P.Baj 

wszystkie 

nauczycielki 

koordynator: 

M.Pastuszak, 

M.Kicińska 

XII 2022r. 

 

 

XII 2022r. 

 

 

I/II 2023r. 

V 2023r. 

VI 2023r. 

 

11. Współudział 

rodziców w 

organizacji imprez 

przedszkolnych:  - 

Mikołajki     

          - Bal 

karnawałowy. 

 

 

 

 

 

 

Zakup prezentów, 

przygotowanie 

paczek. 

Przygotowanie strojów 

karnawałowych. 

 

 

wszystkie 

nauczycielki 

 

 

 

XII 2022r.  

I 2023r. 

 



12. Spotkania 

czytelnicze            

w ramach 

„Narodowego 

Programu Rozwoju 

Czytelnictwa”. 

- Organizowanie spotkań 

czytelniczych w grupie z 

udziałem rodziców i członków 

najbliższej rodziny dzieci. 

dyrE.Siebielec

K.Głąb – 

Kowalska 

M.Hejno 

A.Grudzień 

K.Łukasik 

A.Aftyka – 

Nankiewicz 

B.Matraszek 

E,Turowska 

M.Pastuszak 

P.Baj 

jeden raz          

w miesiącu    

(w gr. I od XI 

2022r.-VI 

2023r.) 

W przypadku 
braku możliwości 
organizacji zajęć                     
w związku                    
z pandemią 
COVID  będą 
prezentowane                          
i umieszczane na 
stronie 
internetowej 
przedszkola-  
zdjęcia, filmiki  za 
pośrednictwem 
TIK 

13. „Zawody naszych 

rodziców” – 

spotkania 

edukacyjne z 

rodzicami w 

ramach realizacji 

projektu 

edukacyjnego. 

Prowadzenie przez rodziców 

ciekawych zajęć związanych z 

wykonywanym przez nich 

zawodem. 

wszystkie 

nauczycielki 

w ciągu roku 

(wg zgłoszeń 

chętnych 

rodziców) 

 

14. Promowanie 

przedszkola w 

środowisku 

lokalnym. 

Zachęcanie rodziców do 

udziału wspólnie z dziećmi  

w wewnątrzprzedszkolnych                               

i międzyprzedszkolnych 

konkursach i przeglądach. 

wszystkie 

nauczycielki 

w ciągu roku  

15. Pozyskiwanie 

rodziców na rzecz 

grupy i 

przedszkola. 

Zaangażowanie rodziców w 

prace  na rzecz przedszkola: 

- przygotowanie strojów na 

bale i uroczystości, 

- pomoc w naprawie sprzętu 

przedszkolnego, 

- wsparcie w zorganizowaniu 

zaplanowanych wyjść i 

wycieczek, 

- włączanie się w organizację 

uroczystości przedszkolnych                           

i grupowych, 

- gromadzenie materiałów                               

i eksponatów do kącików 

tematycznych, przynoszenie 

pomocy tematycznych na 

zajęcia dydaktyczne, 

- kserowanie kolorowanek i 

ciekawych kart pracy dla 

dzieci. 

 

wszystkie 

nauczycielki 

w ciągu roku  

Działania zawarte w planie współpracy z rodzicami na rok szkolny 2022/2023 realizowane będą w 

zależności od aktualnej sytuacji pandemicznej (COVID-19) w Polsce.  

 


