
Kuratorium Oświaty w Poznaniu 
 

 ul. Kościuszki 93 www.ko.poznan.pl tel. 061 85 41 726 
 61-716 Poznań kancelaria@ko.poznan.pl fax 061 85 23 169 
 

Formularz zgłoszeniowy 
Przykłady dobrych praktyk w edukacji 

„Dzielimy się doświadczeniami” 

 

Tytuł/nazwa 
projektu/przedsięwzięcia 

W poszukiwaniu nowych form współpracy  
z rodzicami 

 
 
Nazwa szkoły/placówki 
 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kotowiecku. 
Publiczne Przedszkole 

 
Adres szkoły/placówki  
1. miasto, gmina, powiat, ulica,  
2. telefon, 
3. e-mail, 

4. strona internetowa. 
 

 gm. Nowe Skalmierzyce, 63-460 
Kotowiecko, ul. Kaliska 4 
62 7624020 
 zspkotowiecko@noweskalmierzyce.pl 
http://zspkotowiecko.noweskalmierzyce.pl 

Autor projektu/przedsięwzięcia  
(imię, nazwisko, stanowisko) 

Anna Hausmann – nauczyciel 
Bogumiła Stodolna – nauczyciel 

 

1. Opis dobrej praktyki (np. opis przesłanek, które zainspirowały do realizacji projektu, 
innowacyjność/oryginalność pomysłu, skuteczność zastosowanych metod i form pracy, 
cele projektu, czas realizacji...). 

 

Dobra współpraca nauczyciela z rodzicami jest niezbędnym warunkiem powodzenia 
pracy dydaktyczno – wychowawczej. Rodzice i nauczyciele powinni być dla siebie 
sprzymierzeńcami, którzy dążą do stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dla 
swoich wychowanków. Współpraca nauczyciela i rodziców musi opierać się na 
wzajemnym szacunku, świadomości swojej roli. Obie strony muszą traktować siebie 
partnersko z zaufaniem i życzliwością. Nawiązanie dobrych kontaktów z rodzicami 
wymaga czasu, chęci i pracy. To nauczyciel jest tą osobą, która dąży do stworzenia 
dobrych relacji z rodzicami. To nam nauczycielom zależy na dobrych kontaktach i 
współpracy, bo kiedy już pozyskamy rodziców staną się oni niezastąpionymi 
pomocnikami podczas różnego rodzaju imprez, przedsięwzięć, wycieczek. Taki model 
rodzica – partnera w realizacji procesu wychowawczo – dydaktycznego jest w naszym 
przedszkolu najbardziej pożądany i dlatego nieustannie poszukujemy nowych form 
współpracy z rodzicami, a naszym mottem są słowa Rolanda Meighana:  
„ Rodzice nie stanowią kłopotu edukacyjnego, lecz jego rozwiązanie”. 
 Jesteśmy doświadczonymi nauczycielami, a dobrą współpracę z rodzicami 
wypracowywałyśmy przez wiele lat. Coraz częściej trafiają do naszej placówki dzieci, 
których rodzice mają świadomość wychowawczo – dydaktycznej roli tej instytucji, 
dostrzegają w niej możliwości nabywania przez dziecko nowych doświadczeń, 

http://zspkotowiecko.noweskalmierzyce.pl/
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wiadomości i umiejętności. Cieszy nas fakt, że w dzisiejszych czasach w dobie 
nieustannego pośpiechu nasi rodzice znajdują czas na wspólną zabawę, naukę ze 
swoim dzieckiem i angażowanie się w życie przedszkola.  
Wykorzystując ten potencjał proponujemy rodzicom aktywny udział w różnych 
przedsięwzięciach: 

1. Pomoc w organizowaniu uroczystości w placówce, festynów, wycieczek, 
turniejów (przygotowywanie strojów dla dzieci, współfinansowanie 
przedsięwzięć, pomoc w przygotowywaniu i organizacji poczęstunków); 

2. Udział rodziców w rodzinnych konkursach plastycznych: „Warzywne cuda”, 
„Mój przyjaciel Zippi”, „Piernikowe cuda”; 

3. Przygotowanie przez rodziców dla dzieci przedstawienia pt. „Niezwykła 
przygoda Jasia i Małgosi” pod kierunkiem nauczyciela; 

4. Współudział w realizacji projektów i programów edukacyjnych (Akademia 
Zdrowego Przedszkolaka, Kubusiowi Przyjaciele Natury, Moje Dziecko Idzie do 
Szkoły, Czyste powietrze wokół nas, Przyjaciele Zippiego, „Jesiennie – kolorowo 
i zdrowo”); 

5. Udział w warsztatach dla rodziców podnoszących świadomość rodzicielską, 
zdrowotną i ekologiczną; 

6. Udział Rady Rodziców w konkursie Ministra Edukacji Narodowej „Mam 6 lat”  
 – wspólne opracowanie prezentacji multimedialnej „Przyjaźnie z przedszkola 
do szkoły”; 

7. Zorganizowanie Dnia Otwartego w przedszkolu – przedstawienie rodzicom 
oferty edukacyjnej naszej placówki, również w formie prezentacji 
multimedialnej; 

8. Współpraca Rady Rodziców Przedszkola i Szkoły w organizacji corocznego Balu 
Karnawałowego dla dorosłych – dochód z balu przeznaczany jest na 
doposażenie placu zabaw; 

9. Udział rodzin i wychowanków w akcjach charytatywnych i ekologicznych: „Góra 
grosza”, „Nakrętki dla Mariusza”, zbiórka zużytych baterii; 

10. Pomoc w przygotowywaniu dzieci do różnych konkursów. 
 

Poza tym rodzice są na bieżąco informowani o postępach wychowawczo – 
dydaktycznych swoich dzieci podczas kontaktów indywidualnych, zebrań 
grupowych, zajęć otwartych oraz w zeszytach współpracy z rodzicami. Wspieramy 
też rodziców w razie potrzeby swoim doświadczeniem czy organizując kontakty w 
poradni psychologiczno – pedagogicznej ze specjalistą. Cenne informacje dla 
rodziców znajdują się na stronie Internetowej Zespołu w zakładce „ABC rodzica” 
oraz „Publikacje”. 
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Korzystamy również z pomocy rodziców z racji wykonywanego przez nich zawodu. I 
tak spódnice na spotkanie świąteczne z rodzicami uszyła mama - krawcowa, babkę na 
przedstawienie dla babci i dziadka oraz tort „misiowy” upiekł tata – cukiernik, a 
potrzebne warzywa czy owoce otrzymujemy z gospodarstwa ogrodniczego. Niektóre 
uroczystości w placówce uświetnia swym występem muzyk, który jest rodzicem 
zarówno dziecka w przedszkolu, jak i w szkole.  
Jako nauczyciele wiemy, że rodzice stanowią niezbędne ogniwo nauczycielskiej pracy, 
że musimy współdziałać z nimi na jednej płaszczyźnie, zdobywać ich zaufanie. Dobra 
współpraca to wsparcie naszych wysiłków przez środowisko domowe, która może 
prowadzić do trwałych przedszkolnych, szkolnych i życiowych sukcesów dzieci. 
Rodzice czują się potrzebni, widząc radość i dumę w oczach swojego dziecka, są w 
stanie poświęcić wiele czasu i energii na pomoc nauczycielowi w realizacji różnych 
przedsięwzięć. 
 

 
2. Rezultaty/korzyści projektu (efekty, które powstały w wyniku realizacji projektu). 
 

W wyniku dobrej współpracy z rodzicami, w naszej placówce możemy realizować 
liczne przedsięwzięcia, które z jednej strony uatrakcyjniają proces wychowawczo – 
dydaktyczny, a z drugiej strony przyczyniają się do zdobywania przez dzieci nowych 
doświadczeń i umiejętności. Rodzice zapraszani na wszelkie uroczystości, konkursy, 
festyny, mają okazję uczestniczyć w życiu placówki, dostrzegać jej potrzeby i kierunek 
rozwoju. Współdecydują o rodzaju zajęć dodatkowych i aktywnie włączają się              
w realizację różnych przedsięwzięć, wspomagając je materialnie i organizacyjnie. 
Dzięki ich wsparciu finansowemu plac zabaw wzbogacił się o nowy, atrakcyjny sprzęt 
do zabaw ruchowych, a dzieci na bieżąco korzystają z dofinansowania do wycieczek           
i upominków świątecznych. Serdeczna atmosfera, jaka dominuje w kontaktach            
z rodzicami integruje nas wzajemnie i rodziców również. Dzięki temu rodzice 
akceptują nasze poczynania, które mają przede wszystkim na celu wszechstronny 
rozwój dziecka. Tak jak zmieniają się rodzice, z którymi współpracujemy, zmieniają się 
też formy tej współpracy, dostosowane do oczekiwań rodziców. Wzajemne zaufanie, 
otwartość i systematyczność kontaktów z rodzicami sprzyja większej świadomości na 
temat rozwoju ich dzieci: problemów czy sukcesów edukacyjnych. Co niewątpliwie 
dla nauczyciela i jego pracy z dzieckiem ma duże znaczenie.  
W naszej małej wiejskiej placówce realizujemy przedsięwzięcia na miarę naszych 
możliwości, zainteresowań wychowanków, oczekiwań rodziców i potrzeb 
współczesnej edukacji. 
 

 



Kuratorium Oświaty w Poznaniu 
 

 ul. Kościuszki 93 www.ko.poznan.pl tel. 061 85 41 726 
 61-716 Poznań kancelaria@ko.poznan.pl fax 061 85 23 169 
 

 

3. Rady i wskazówki dotyczące np. finansowania, stosowania rozwiązań 
technologicznych, organizacyjnych, współpracy z instytucjami i organizacjami. 
 

Dobra współpraca z rodzicami nie wymaga nakładów finansowych, ale wzajemnego 
zaufania, szacunku i zrozumienia. Pozwólmy rodzicom być partnerami, 
sprzymierzeńcami naszych działań, nie krytykujmy, ale przestrzegajmy zasad dobrej 
komunikacji. 
 

 

4. Załączniki: (opis załączników i link do strony z materiałami uzupełniającymi, 
np. prezentacjami multimedialnymi, zdjęciami…). 
 

Zdjęcia znajdują się na stronie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kotowiecku: 
http://zspkotowiecko.noweskalmierzyce.pl/pl/news/rodzice-dzieciom 

http://zspkotowiecko.noweskalmierzyce.pl/pl/news/dzień-drzwi-otwartych-w-przedszkolu 

http://zspkotowiecko.noweskalmierzyce.pl/pl/news/jesteśmy-przyjaciółmi-zippiego 

http://zspkotowiecko.noweskalmierzyce.pl/pl/news/przedszkolaki-na-uroczystej-gali-w-poznaniu 

http://zspkotowiecko.noweskalmierzyce.pl/pl/news/kochamy-święta 

http://zspkotowiecko.noweskalmierzyce.pl/pl/news/konkurs-rodzinny-„warzywne-cuda” 

http://zspkotowiecko.noweskalmierzyce.pl/pl/news/pasowanie-z-misiem 

Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w powyższym formularzu oraz materiałów 
dodatkowych (załączników) w celach promocyjnych związanych z upowszechnianiem i wykorzystaniem powyższych 
materiałów  na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu. 
(Na podstawie art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., 
Nr. 101, poz. 926 z późn. zmianami). 
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