
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

Rodzina jest najważniejszym środowiskiem opiekuńczo-wychowawczym dla dziecka, 

wprowadza w kulturę, przekazuje wartości. 

Postawy rodzicielskie rozumiane są jako specyficzne zachowania rodziców wobec 

dzieci, mają bardzo duże znaczenie dla efektów wychowania, dla prawidłowego 

rozwoju emocjonalnego i społecznego, dla właściwego kształtowania się osobowości 

dziecka. 

Prawidłowy stosunek rodziców wobec dzieci, rozbudza w nich ufność do otoczenia, 

wiarę we własne siły, potrzebę współdziałania z innymi, samodzielność. 

Przedszkole jest instytucją, która częściowo, a niekiedy całkowicie przejmuje 

obowiązki związane z wychowaniem dzieci. Rodzice pracujący zawodowo, 

przebywający cały dzień poza domem, nie mają dostatecznej ilości czasu dla 

dziecka. Zaspokajają jedynie ich podstawowe potrzeby, a obowiązki wychowania 

przejmuje przedszkole. 

Działalność opiekuńczą w przedszkolu należy rozumieć jako podstawowy składnik 

wychowania dzieci w tym wieku. 

Współpraca przedszkola z rodzicami polega czasami na stawianiu rodzicom 

określonych wymagań, co przyczynia się do poszerzenia ich kultury pedagogicznej i 

wiedzy na temat wychowania dzieci. 

Rodzice w naszym przedszkolu traktowani są jako partnerzy w procesie wychowania. 

Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z 

rodzicami wychowanków. 

Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest: 

 Dążenie do jedności oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych oddziałów 

przedszkolnych i środowiska rodzinnego; 

 Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami; 



 Zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami i programami 

pracy dydaktyczno-wychowawczej; 

 Przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w oddziale 

przedszkolnym; 

 Wspieranie rodziców celu osiągnięcia przez dziecko gotowości do podjęcia 

nauki w szkole; 

 Przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w 

rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod 

udzielania dziecku pomocy; 

 Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych; 

 Włączenie rodziców dzieci do życia grupy, oddziałów przedszkolnych i szkoły; 

 Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz oddziałów przedszkolnych i 

szkoły; 

 Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację. 

  

Formy współpracy z rodzicami:  

Współpraca przedszkola z rodzicami wynika z chęci niesienia pomocy rodzinie w 

spełnianiu jej funkcji wychowawczych oraz potrzeby ujednolicenia kierunku wpływów 

przedszkola i domu. Zakres tej współpracy obejmuje: starania o zapewnienie 

warunków prawidłowego rozwoju dziecka, inicjowanie poczynań pedagogicznych 

rodziców, oddziaływanie na postawy rodzicielskie, podnoszenie kultury 

pedagogicznej i poszerzanie wiedzy rodziców o rozwoju i wychowaniu w okresie 

dzieciństwa, pomoc rodziców w ulepszaniu warunków pracy przedszkola. 

Współpracy powinna towarzyszyć troska o przyszłe losy dziecka, o zaspokojenie 

jego aktualnych i różnorodnych potrzeb i o jego wychowanie. Oto formy współpracy: 

 Zebrania ogólne z rodzicami oraz z Radą Rodziców; 

 Zebrania grupowe; 



 Kontakty indywidualne: rozmowy przy zapisie dziecka do przedszkola, 

rozmowy przy okazji przyprowadzenia i odbierania dziecka z przedszkola, 

rozmowy podczas “dni otwartych”; 

 Prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego, eksponowanie prac 

dzieci; 

 Organizację i prowadzenie zajęć dni otwartych dla rodziców; 

 Angażowanie rodziców w pracę na rzecz oddziałów przedszkolnych i szkoły, 

m.in. pomoc w przeprowadzaniu remontów, sponsorowanie zakupu zabawek, 

pomocy dydaktycznych; 

 Przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego 

zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń; 

 Organizacje uroczystości zaspokajających potrzeby kulturowe rodziców, np. 

koncerty z ich udziałem, inscenizacje, konkursy; 

 Konkursy, wycieczki; 

 Informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej i innej; 

 Szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców; 

 Tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka. 


