
Ewa Gregorczyk

Naprawdę nasze przedszkole” :
współpraca z rodzicami
Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce : kwartalnik dla nauczycieli nr 2,
72-73

2006



Z PRAKTYKI 

 

   

EDUKACJA ELEMENTARNA W TEORII I PRAKTYCE 2/2006 72 

Ewa Gregorczyk  
Miejskie Przedszkole nr 14 w Częstochowie  

„NAPRAWDĘ  NASZE  PRZEDSZKOLE”  

– WSPÓŁPRACA  Z  RODZICAMI 

odzina wywiera decydujący wpływ na przebieg rozwoju dziecka nie tylko 
w okresie poprzedzającym jego pobyt w przedszkolu, ale również w okresie kiedy 
się tam znajduje. Zatem ujednolicenie kierunku oddziaływań oraz współdziałanie 

rodziny i placówki jest jednym z bezwzględnie niezbędnych warunków powodzenia 
w pracy edukacyjno-wychowawczej i stanowi element funkcjonowania naszego przed-
szkola. Rodzice traktowani są jako partnerzy, wielokrotnie proszeni są o opinię, ocenę, 
propozycje, a wspólnie podejmowane działania mają na względzie dobro dziecka. 
Współpraca z rodzicami wymaga wzajemnego szacunku, zaufania i życzliwości. 

W „Naprawdę naszym przedszkolu”, czyli dzieci, nauczycieli i rodziców współpraca 
przybiera różnorodne formy. Począwszy od pierwszych spotkań w okresie naboru, kiedy 
to rodzice poszukują przedszkola dla swojego dziecka, analizując różnorodne oferty. 
Następnie po zakończonym okresie rekrutacji, kiedy wraz z dziećmi zostają zapraszani na 
tzw. ZAJĘCIA ADAPTACYJNE. Celem tych spotkań jest zapoznanie z przedszkolem 
jako budynkiem i instytucją, ale przede wszystkim zminimalizowanie stresu związanego 
z nową sytuacją. Adaptacja jest przecież procesem trudnym, bolesnym nie tylko dla 
zainteresowanych, ale również dla personelu. 

Wspólnie ustalane są zasady regulujące naszą współpracę. Chętnie odpowiadamy na 
pytania rodziców, ustosunkowujemy się do ich propozycji, argumentujemy swoje racje. 
Podczas trzydniowych spotkań, bo tyle one trwają, goście aktywnie uczestniczą w szeregu 
zabaw i zajęć o charakterze muzyczno-ruchowym, plastycznym, technicznym i zabawach 
ruchowych na powietrzu, zabawie na zamku dmuchanym itp. Jest to oczywiście namiastka 
zajęć organizowanych w trakcie roku szkolnego. Ponadto powyższe spotkania służą 
lepszemu zapoznaniu przedszkolaków z szatnią, salą i łazienką a podczas sprzyjającej 
pogody z placem zabaw. Jest to znakomita okazja do wspólnej integrującej zabawy 
z rówieśnikami, rodzeństwem, rodzicami. Na zakończenie ww. spotkań przeprowadzamy 
ankietę ewaluacyjną, a uzyskane w ten sposób informacje wykorzystujemy do wzbogacania 
i modyfikowania tych zajęć, w następnym roku. Prowadzone zajęcia przyczyniają się do 
spadkowej tendencji rezygnacji w ciągu roku. Ostateczną decyzję o przyprowadzeniu 
dziecka do naszego przedszkola pozostawiamy rodzicom. 

Inną formą współpracy jest pedagogizacja rodziców. Dla „nowych” rodziców wydajemy 
PORADNIK DLA RODZICÓW DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH, zawierający wska-
zówki, jak pomóc dziecku w procesie adaptacji, czyli rola rodziców w procesie niwelowania 
lęku, niechęci. Wypożyczamy literaturę fachową z własnej biblioteki. Organizujemy kontakty 
ze specjalistami według potrzeb, np.: pedagogiem, logopedą, dietetykiem czy z psychologiem 
na terenie placówki (tzw. konsultacje indywidualne). Wachlarz współpracy z rodzicami 
w naszym przedszkolu rozszerza się o zajęcia otwarte, czyli organizowane przy czynnym 
udziale gości. Najczęstszymi gośćmi są oczywiście rodzice ale bywają dziadkowie, wujostwo 
czy rodzeństwo. Celem powyższych zajęć jest dostarczanie rzetelnej informacji na temat 
zachowania w grupie rówieśników, postępów i trudności dzieci. 
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Nie bez znaczenia jest aspekt wspólnej zabawy dzieci z rodzicami i nauczycielami, 
budowanie wzajemnych relacji i zaufania. Rodzice mają również prawo a nawet obowiązek 
uczestniczenia w zebraniach ogólnych, grupowych czy konsultacjach z wychowawcami, 
gdyż wiele problemów wymaga indywidualnego traktowania i podejmowania optymalnych 
działań. Uroczystości oraz imprezy stanowią także integralną część współpracy z ro-
dzicami. Rodzice są mile widzianymi gośćmi i partnerami w ich przygotowaniu. W naszym 
przedszkolu już od pięciu lat funkcjonuje tzw. KLUB TWÓRCZYCH – czyli grupa osób 
aktywnie wspierających przedszkole w jego działalności, pod przewodnictwem dyrektora. 
Wsparcie dotyczy drobnych remontów, napraw, wywozu makulatury, puszek itp. 

W ubiegłym roku rozpoczął działalność zespół ds. PROMOCJI PRZEDSZKOLA, który 
pod kierunkiem dyrektora, nauczyciela koordynatora i chętnych rodziców promuje placówkę 
w środowisku, zdobywa sponsorów, współorganizuje FESTYN RODZINNY, organizowany 
z okazji Święta Mamy i Taty. Do akcji festynu należy zaliczyć: wspólne grillowanie przy 
muzyce, zabawy w plenerze, słodki sklepik, watę cukrową, konkursy, zdjęcia, przejażdżki na 
kucyku, a nade wszystko wspólne rozmowy i żarty. W naszym przedszkolu rodzice mogą 
proponować zmiany, przekazywać uwagi – bezpośrednio do dyrektora lub jeżeli wolą do 
SKRZYNKI UWAG I PROPOZYCJI. Ponadto, ponieważ nie jest łatwo spotkać się 
z rodzicami na co dzień, dlatego kontakt ułatwia funkcjonujący już od sześciu lat tzw. 
ZESZYT INFORMACJI, założony dla każdej grupy wiekowej. Umieszczane są w nim 
bieżące informacje, ogłoszenia, prośby wychowawców, dyrektora oraz rodziców.  

Wszystkie podejmowane formy współpracy zmierzają do osiągnięcia efektywnych 
kontaktów z rodzicami czy prawnymi opiekunami, wyrabiają umiejętności społeczne, 
pomagają w przejściu trudnego początkowego okresu związanego z adaptacją w nowych 
warunkach, decydują o tworzeniu optymalnych warunków wszechstronnego rozwoju 
naszych przedszkolaków. Zatem warto poszerzać wachlarz współpracy z rodzicami dla 
dobra i uśmiechu naszych najmłodszych, ich rodzin i całej społeczności przedszkolnej 
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współpracy z rodzicami napisano już wiele. Chciałabym podzielić się swoją wiedzą 
i  doświadczeniem w zakresie najczęściej stosowanych form współpracy z rodzicami. 

Zebrania ogólne. To przede wszystkim spotkanie rodziców z dyrektorem 
oraz całym gronem pedagogicznym. Często na takie zebranie zapraszani są goście, np. 
pedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, pielęgniarka itp. Zebranie ogólne ma 
na celu dostarczenie rodzicom wszystkich informacji dotyczących pracy przedszkola – 
odpłatności, ubezpieczenia, zajęć dodatkowych itp. 

Zebrania grupowe. To spotkanie z nauczycielem bądź nauczycielami prowadzącymi 
daną grupę. Dotyczy bezpośrednio pracy z dziećmi. Podczas tych spotkań nauczyciel 
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