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Rola wspó³pracy
rodziców
z nauczycielem
przedszkola
M¹drze wychowywaæ to otwieraæ dziecko
na dobro, uczulaæ je na potrzeby innych,
uwra¿liwiaæ na cierpienie i krzywdê,
nauczyæ je kochaæ i dawaæ siebie innym.
Ka¿dy ma prawo do szczêcia,
I swojego miejsca w spo³eczeñstwie.
M. Grzegorzewska

Wspó³praca rodziców
z nauczycielem przedszkola
a rozwijanie samodzielnoci
u dzieci trzyletnich

Przedszkole przy cis³ej wspó³pracy z rodzicami
powinno d¹¿yæ do wspomagania zmian w dzieciach
i pozwoliæ przedszkolakom zorientowaæ siê, dok¹d
maj¹ zmierzaæ i gdzie znajduj¹ siê w okrelonym czasie. Ale aby tak siê sta³o musz¹ byæ jasno okrelone
cele i zamierzenia.
Jeli cele wspó³pracy bêd¹ dobrze realizowane to
wspólny cel, którym jest stopniowe osi¹gniecie samodzielnoci bêdzie osi¹gniêty.
W procesie wspó³pracy przedszkola z rodzicami
wa¿ne s¹ przedstawione poni¿ej techniki i skuteczne porozumiewanie siê partnerów edukacji:
1) akceptacja i unikanie negatywnego nastawienia
 uwa¿ne s³uchanie
 parafrazowanie
 zadawanie pytañ
 wypowiedzi: Ja  Ty w konfrontacji26
Zdaniem M. £obockiego wspó³praca miêdzy nauczycielem i rodzicami bêdzie uk³ada³a siê pomylnie, je¿eli ci dwaj partnerzy przestrzegaæ bêd¹ piêciu podstawowych zasad:
 zasada pozytywnej motywacji
 zasada wielostronnego przep³ywu informacji
 zasad partnerstwa
 zasada jednoci oddzia³ywañ
 zasad aktywnej i systematycznej wspó³pracy27
Wystêpuje bardzo wiele form wspó³pracy nauczyciela i przedszkola z rodzicami, które dostarczaj¹ potrzebnej wiedzy o dziecku. Pomimo, ¿e s¹
one bardzo zró¿nicowane maj¹ g³ówny cel: dobro
dziecka i wspomaganie jego rozwoju.

Formy wspó³pracy, które siê odbywaj¹ jeszcze
przed pierwszym dniem dziecka w przedszkolu, tzn.
inicjuj¹ce wspó³pracê:
 promocja przedszkola w rodowisku  to forma, która pozwala rodzicom poznaæ ofertê edukacj¹,
jak¹ proponuje przedszkole.
 formu³a otwartych drzwi  to czas, kiedy rodzice mog¹ przyjæ do placówki i dok³adnie siê zapoznaæ z przedszkolem i uzyskaæ informacje na tematy dla nich najwa¿niejsze
 rozmowy z rodzicami przy odbiorze i przyjmowaniu kart zg³oszeñ do przedszkola  wtedy rodzice uzyskuj¹ informacje o przedszkolu a przedszkole
o rodzicach i ich oczekiwaniach
 spotkania okazjonalne  to wizyty rodziców
nie zapowiedziane, ta forma pozwala na niewi¹zanie
bli¿szych kontaktów z rodzicem, jak równie¿ uzyskanie informacji na temat placówki
 oswajanie dzieci i rodziców z nowym miejscem
 tutaj rodzina wprowadza dziecko w nowy wiat.
Ta forma jest bardzo wa¿na dla wszystkich stron.
Dziecko poznaje nowe otoczenie, rodzic obserwuje
swoje dziecko i jest blisko podczas kilku godzin, a
nauczyciel uzyskuje pierwsze znacz¹ce sygna³y o
dziecku, które bêd¹ pomocne do dalszej pracy
 poradnik dla rodziców dzieci wstêpuj¹cych do
przedszkola  tutaj przedstawiane s¹ wymagania stawiane dziecku, sylwetkê dziecka 3-letniego i oczekiwania wobec rodziców. Ta forma mo¿e byæ bardzo
pomocna, gdy¿ dla wielu rodziców pójcie dziecka
do przedszkola równie¿ staje siê bardzo trudne. Na
tym etapie zauwa¿yæ mo¿na wspó³prace ze strony
nauczyciela wyci¹gniêcie pomocnej d³oni do rodzica, pokazanie, ¿e nie jest sam, a przedszkole jest przyjazne zarówno dla dziecka jak i dla niego samego.
 Zebrania dla rodziców  przedstawienie rodzicom form, zakresu funkcjonowania placówki, zachêcenie rodziców do wspó³pracy.
Wskazane formy s¹ swoistym rodzajem namowy rodziców na skorzystanie z proponowanej oferty edukacyjnej. Jednak nale¿y w tym miejscu zwróciæ uwagê, ¿e
proponowane formy musz¹ budowaæ zaufanie, musz¹
integrowaæ ju¿ przy pierwszym kontakcie, który jest
bardzo czêsto pierwszym sygna³em dla rodzica, czy
wybraæ dan¹ placówkê. Nale¿y minimalizowaæ dystans,
który mog³y utrudniaæ przep³yw informacji. Ale najwa¿niejsz¹ kwesti¹ jest pokazanie, ¿e przedszkole u³atwia
dzieciom przystosowanie siê do nowego rodowiska,
do dalszej edukacji, ¿ycia, a przede wszystkim dla ma³ego dziecka, rozwijanie postawy samodzielnoci.
Przedstawione poni¿ej formy dotycz¹ ju¿ kontaktów z rodzicami w trakcie edukacji;
 indywidualne kontakty nauczyciela z rodzicami: ta forma kontaktu polega na uwiadomieniu ro-

dzicom, ¿e podczas pierwszych dni dziecka w przedszkolu powinni byæ przy nim. Dziecko, bowiem poznaje nowe otoczenie w poczuciu bezpieczeñstwa i
uzyskuje szereg istotnych dla niego informacji z najbardziej znanych róde³, od rodziców28
 zebrania z rodzicami, które organizuje nauczyciel grupy przedszkolnej, w pierwszym pobycie dziecka w przedszkolu pozawalaj¹ poznaæ specyfikê, zadania i cele pracy przedszkola
 zajêcia otwarte zbli¿aj¹ rodziców do form, treci i
metod oferowanych przez przedszkole. Nale¿y rodziców zachêcaæ by czynnie uczestniczyli w tej formie.
Rodzic uczestnicz¹c jeszcze bardziej wczuwa siê w role
swojego dziecka w przedszkolu i poznaje formy aktywnoci dziecka.
 k¹ciki dla rodziców jest to umownie miejsce w
przedszkolu gdzie rodzic mo¿e zapoznaæ siê i popatrzeæ na prace swojego dziecka. Warte polecenia w
k¹ciku jest przedstawienie i zaproponowanie rodzicom, literatury psychologicznej, pedagogicznej, której studiowanie mo¿e pomóc zrozumieæ zakres zadañ i trudnoci, jakie dziecko czêsto musi pokonaæ
w okresie pierwszego kontaktu z przedszkolem, ale
równie¿ mo¿e wczuæ siê w swoj¹ rolê i pomóc dziecku pierwsz¹ barierê pokonaæ.
Przedstawione formy mog¹ uwiadomiæ rodzicom,
jak wielki wp³ywa maj¹ na rozwój swojego dziecka,
a co najwa¿niejsze, ¿e podczas pobytu ich dziecka
w przedszkolu nadal aktywnie mog¹ uczestniczyæ
w jego wychowaniu i maj¹ wyrany wp³yw na kszta³t
i warunki edukacyjne. Rodzice s¹ zapoznani z ofert¹
edukacyjn¹, ale równie¿ mog¹ proponowaæ w³asne
propozycje form wspó³pracy.
Jednak to nie koniec form wspó³pracy, na które
chcia³am zwróciæ uwagê, na szczególna uwagê zas³uguj¹ równie¿ inne, które maj¹ bezporedni wp³yw
w rozwoju samodzielnoci dziecka. S¹ to miêdzy innymi:
 rozmowy indywidualne nauczyciela z matka lub
ojcem  takie rozmowy maj¹ na celu informowanie
rodzica o postêpach dziecka, o jego mo¿liwociach,
daj¹ obu stronom mo¿liwoæ zdobycia wiêkszej wiedzy, rodzice mog¹ przedstawiæ swoje w³asne propozycje pracy z dzieckiem.
 Kontakty nauczyciela z rodzicem na terenie przedszkola bez udzia³u dziecka  bardzo wa¿ny aspekt
pracy nauczyciela jest ustalenie norm i zasad panuj¹cych w grupie, rodzice równie¿ powinni zostaæ o
tym poinformowani, daje to wyrany obraz pracy
nauczyciela.. Równie¿ rodzic zostaje informowany,
jakie treci, wiedza s¹ przekazywane dziecku. Bowiem rodzice bardzo czêsto wyrêczaj¹ dziecko w
wykonywaniu podstawowych czynnoci. Przedszkole za staje siê miejscem, gdzie dziecko uczy siê

przebywaj¹c z dzieæmi norm i zasad spo³ecznych,
nabiera kompetencji.
 Tablice s³awy, które znajduj¹ siê w k¹ciku dla rodziców, tutaj umieszczane s¹ osi¹gniêcia dzieci, jak
równie¿ prace plastyczne. Ta tablica nauczy dzieci
doceniaæ w³asne osi¹gniêcia, a dla ma³ego dziecka
jest pochwa³¹ w jego rozwoju. Jest niezwykle wa¿na,
mobilizuje do dalszego dzia³ania, i do jeszcze wiêkszego nak³adu pracy w wykonywane dzia³anie.
Przedstawione formy pokazuj¹ jak wa¿na rolê odgrywaj¹ rodzice w pracy z ma³ym dzieckiem. Nauczyciel powinien dopasowaæ dane formy do aktywnoci
rodziców, wybraæ najbardziej adekwatne do wspó³pracy i zamierzonych celów. Formy te zachêcaj¹ rodziców do uczestniczenie w ¿yciu przedszkola, podczas pobytu ich dzieci. Rodzice czuj¹ siê wa¿ni, nieodsuniêci od czynnego uczestnictwa w edukacji.
Rodzice, kiedy poczujê, ¿e s¹ akceptowani i potrzebni bêd¹ wspieraæ nasze dzia³ania i na bie¿¹co informowaæ o w³asnych spostrze¿eniach na temat swojego dziecka. Skoncentrowanie uwagi na celach wspó³pracy daje nam obraz osi¹gniêtego wyniku.
W literaturze przedmiotu wymienia siê osiem podstawowych zadañ, jakie stwarzaj¹ szanse aktywnego wspó³uczestniczenia rodziców w procesie edukacyjnym dzieci. Mo¿na do nich zaliczyæ:29
 informowanie rodziców o ich organizacyjno
prawnych mo¿liwociach wp³ywu na ca³okszta³t
warunków przedszkolnej edukacji dziecka;
 udostêpnienie wszystkich dziedzin ¿ycia przedszkola zorganizowanemu wp³ywowi rodziców;
 okazywanie przyzwolenia na wp³yw rodziców w
zakresie zagadnieñ zwi¹zanych z organizacj¹ funkcjonowania przedszkola oraz procesem edukacyjnym dziecka;
 dostrzeganie w rodzicach naturalnych sprzymierzeñców w pracy podejmowanej z ich dzieæmi;
 podtrzymywanie gotowoci rodziców do wspó³pracy;
 umo¿liwienie dokonywanie wyborów, wspó³decydowania rodziców o sprawach, dotycz¹cych procesu edukacji dziecka;
 dynamizowanie rozwoju dziecka, nauczycieli i
rodziców w toku wzajemnych kontaktów;
 zachowanie tendencji do dzielnie odpowiedzialnoci za wspó³pracê pomiêdzy podmiotami tj. rodziców, nauczycieli(dyrektorów).

Rola rodziców

Przedszkole jest dla ma³ego dziecka wa¿nym rodowiskiem wychowawczym. W pewnym zakresie
przedszkole przejmuje funkcje wychowawcze rodziny, lecz nie mo¿e ich w ca³oci zast¹piæ i wyeliminowaæ. Dlatego niezwykle wa¿ne staje siê owa wspó³-
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praca tych dwóch partnerów w wiadomym, celowym i jednolitym procesie wychowania dzieci w
wieku przedszkolnym. Aby tak siê sta³o rodzice
musz¹ wspó³uczestniczyæ w edukacji przedszkolnej
swoich dzieci44.
Rodzice staj¹ siê najlepszymi wspó³pracownikami,
gdy¿ wzbogacaj¹ nie tylko bazê materialn¹ placówki,
ale przede wszystkim nauczyciela i w³asne dziecko w
procesie edukacji. Rodzice mog¹ wspó³uczestniczyæ
w edukacji dzieci, bior¹c na przyk³ada udzia³ w przygotowaniu i organizowaniu uroczystoci, wycieczek, zajêæ poza sal¹ szkoln¹. Jednak nale¿y pamiêtaæ, ¿e
wród rodziców s¹ i tacy, którzy maj¹ wygórowane
wyobra¿enie o mo¿liwociach swojego dziecka. I nie
potrafi¹ zaakceptowaæ jego niepowodzeñ i trudnoci.
Inni reaguj¹ ambicjonalnie na to, co dotyczy ich dziecka. Jednak, wiêkszoæ rodziców zdaje sobie sprawê, ¿e
wyniki, zale¿¹ w du¿ym stopniu od ich kontaktów z
przedszkolem. Bowiem tylko przy owej wspó³pracy
proces nauczania mo¿e przebiegaæ w sposób prawid³owy, a wszystkie niepowodzenia mo¿na wyjaniaæ
na bie¿¹co. Procesy wychowania i kszta³cenia dzieci w
domu rodzinnym powinny siê uzupe³niaæ. Osi¹gniêcie harmonii w tym zakresie nie jest ³atwe, ale praca
nad w³¹czeniem rodziców w przedszkolna edukacjê jest
bardzo wa¿na dla osi¹gniêcia prawid³owego i pe³nego
rozwoju dziecka45.
Rodzice bardzo chêtnie w³¹cz¹ siê w rozwi¹zanie
problemów zwi¹zanych z prac¹ wychowawczo dydaktyczn¹ wówczas, gdy nauczyciel na bie¿¹co bêdzie ich informowa³ o:
1. celach, zadaniach wychowania i opieki nad
dzieæmi w przedszkolu oraz warunkach ich realizacji
2. stanie potrzeb w zakresie opieki i wychowania
w rodowisku oraz udziale przedszkola w ich rozpoznawaniu,
3. osi¹gniêciach w zakresie pracy wychowawczej,
dydaktycznej i opiekuñczej przedszkola,
5. napotykanych trudnociach w pracy wychowawczej, dydaktycznej, opiekuñczej i sposobach ich
przezwyciê¿enia.
Aby proces edukacji przedszkolnej przebiega³ prawid³owo, tak¿e rodzice powinni przekazywaæ informacje nauczycielowi o swoim dziecku. Informacje
te powinny dotyczyæ:
1) warunków rozwojowo-wychowawczych dziecka w rodzinie,
2) rodowiska rówieniczego,
3) stosowanych w domu rodzinnym formach i metodach wychowawczych,
4) trudnociach pojawiaj¹cych siê w wychowaniu dziecka,
5) propozycji rodziców zwi¹zanych z usprawnieniem pracy przedszkola,

6) ¿yczeñ i sugestii zwi¹zanych z dzia³alnoci¹
przedszkola w zakresie podnoszenia kultury pedagogicznej rodziców46.
Wymiana takich informacji bardzo sprzyja ujednoliceniu sposobów postêpowania wychowawczego, maj¹ca na celu ci¹g³e wzbogacanie osobowoci
dziecka i dbanie o jego wielostronny rozwój. Za
wytworzenie klimatu odpowiedzialny jest przede
wszystkim nauczyciel.
Wspó³uczestniczenie rodziców w procesie edukacyjnym ich dziecka nie jest mo¿liwe, ale i konieczne.
Nawi¹zanie pozytywnych stosunków jak ju¿ wczeniej
wspomnia³am prowadzi do integracji dzia³alnoci wychowawczej, dydaktycznej, opiekuñczej, a co najwa¿niejsze rozwija procesy poznawcze i samodzielnoæ.
Rodzina wprowadza dziecko w wiat wartoci,
uczy nawi¹zywaæ kontakty spo³eczne z rówienikami i doros³ymi, kszta³tuje dzieciêca wiadomoæ oraz
cechy charakteru. Zaspakaja tak¿e fizyczne i psychiczne potrzeby dziecka, a przede wszystkim potrzebê mi³oci, bezpieczeñstwa, przynale¿noci, akceptacji i samorealizacji. Potrzeby te dynamizuj¹ zachowanie dziecka, a stopieñ ich zaspokojenia zale¿y w du¿ej mierze od tego, jak rodzice i dzieci spostrzegaj¹ wzajemne interakcje.
Do czynników maj¹cych istotny wp³yw na ci¹g³e
wzbogacanie osobowoci dziecka mo¿na zaliczyæ:
* strukturê rodziny  bardzo wa¿ne jest poznanie
czy dziecko wychowuje siê w rodzinie pe³nej, niepe³nej, rozbitej. Na kszta³towanie siê osobowoci
dziecka ma wp³yw fakt czy dziecko posiada rodzeñstwo. Bowiem bardzo czêsto jest tak, ¿e rodzice koncentruj¹ swoj¹ uwagê na najm³odszym dziecku.
* kondycja materialno  socjalna  w obecnych czasach mo¿na wyró¿niæ rodziny, których sytuacja materialna jest dobra, i te, które bardzo czêsto zmieniaj¹ prace, nie mog¹c znaleæ zatrudnienia. Bywa równie¿ tak,
¿e rodzice bardzo czêsto wyrêczaj¹ dziecko w wielu czynnociach dnia codziennego. Wywo³uje to u dziecka
poczucie lêku, brak poczucia bezpieczeñstwa, brak wiary we w³asne mo¿liwoci. Rodzice równie¿ bardzo czêsto zbyt rygorystycznie podchodz¹ do swojego dziecka, co skutkuje z³ym zachowaniem w inny rodowisku.
Dziecko w wieku przedszkolnym d¹¿y do przebywania z innymi dzieæmi. Kontakt ten jest bardzo wa¿ny, bowiem zaspokaja podstawowe potrzeby psychiczne. Zabawa z innymi dzieæmi rozwija wyobra¿enie, mylenie, dzieci wymieniaj¹ informacje.
Poznanie warunków domowych dziecka pomo¿e
nauczycielowi w doborze odpowiednich form i metod pracy. Umo¿liwi to dziecku zapewnianie najlepszych warunków do rozwoju, a tak¿e przygotuje
dziecka do wdro¿enie do ¿ycia spo³ecznego, samodzielnoci we wszystkich sferach.

Edukacyjne zadania rodziny polegaj¹ na zapewnieniu dziecku warunków do wielostronnego rozwoju. Rodzina jak instytucja odgrywa ogromn¹ rolê
w procesie socjalizacji dziecka. Mo¿na, zatem powiedzieæ, ¿e rodzina przygotowuje dziecko do przysz³ego ¿ycia spo³ecznego, kulturalnego, zawodowego, wspó³pracuj¹c z instytucjami opiekuñczo-wychowawczymi47.
Rodzina zdaniem M., Tyszkowej48 jest naturalnym
rodowiskiem ¿ycia i wychowania dziecka. Dzieci i
rodzice tworz¹ wspólnotê, która ma swój nie powtarzalny wiat, ró¿ni¹cy jedn¹ rodzinê od drugiej. Bliskie kontakty emocjonalne kontakty z ojcem i matk¹,
rodzeñstwem, maj¹ swój dalszy wp³ywa na kontakty w grupie spo³ecznej, rodowisku.
Dziecko, któremu rodzina zaspokaja potrzeby jest
¿yczliwe, otwarte, gotowe do wspó³pracy. Je¿eli
natomiast wie emocjonalna jest zachwiana, dziecko przejawia poczucie lêku i strachu.
Mówi¹c o samodzielnoci dziecka 3-letniego nale¿y zwróciæ uwagê na stosunek rodzica do swojego dziecka, bowiem to on ma bardzo du¿y wp³yw na
rozwój dziecka, na jego osobowoæ i co najwa¿niejsze na jego ¿ycie. Bowiem rozwój i wychowanie zale¿ne s¹ w bardzo du¿ej mierze od postaw rodzicielskich, ale tak¿e od sytuacji materialnej rodziny. Trudne warunki bytowe s¹ przyczyn¹ trudnoci dziecka
w prawid³owym rozwoju:
 postawa akceptacji  charakteryzuje siê tym, ¿e
rodzice akceptuj¹ i przyjmuj¹ dziecko zarówno z jego
mocnymi jak i s³abymi stronami.
 postawa wspó³dzia³ania  to pozytywne zaanga¿owanie rodziców na rzecz dziecka i okazywanie
zainteresowania jego zabaw¹, poza domem i w nim.
 postawa uznania praw dziecka  charakteryzuje
siê tym, ¿e rodzice uznaj¹ prawa dziecka, jako równe
bez przecenienia jego roli.
 postawa przyznania dziecku rozumnej swobody rodzice, pozwalaj¹ dziecku na zabaw¹ lub wykonywanie innych czynnoci z dala od nich.
Na negatywny rozwój dziecka maj¹ wp³yw negatywna postawy rodzicielskie. Zalicza siê do nich:
 postawa odtr¹caj¹ca  rodzice traktuj¹ dziecko,
jako ciê¿ar, bagatelizuj¹ jego potrzeby biologiczne i
psychiczne. Bardzo czêsto zdarza siê, ¿e rodzice krytykuj¹ poczynania dzieci;
 postawa unikania  rodzice unikaj¹ lub ograniczaj¹ kontakt z dzieckiem. Rodzice nie interesuj¹ siê
problemami dziecka, nie anga¿uj¹ siê w jego sprawy;
 postawa nadmiernie wymagaj¹ca  rodzice stawiaj¹ bardzo wysokie wymagania, które przerastaj¹
mo¿liwoci dziecka. Dziecko nie jest w stanie spe³niæ oczekiwañ rodziców, co doprowadza do zaburzeñ w zachowaniu dziecka;

 postawa nadmiernie chroni¹ca  rodzice s¹ nadopiekuñczy i staraj¹ siê zaspokoiæ wszelkie potrzeby dziecka. Chroni¹ dziecko przed wp³ywem z³ego. Taka sytuacja doprowadza do izolacjo dziecka
od otoczenia i niemo¿noci dostosowania siê do
warunków spo³ecznych.

Rola nauczyciela

Nauczyciel i rodzice przekazuj¹ dziecku wiedzê
o bli¿szej i dalszej rzeczywistoci, wprowadzaj¹c
w wiat wartoci, dziel¹ siê z nim samym sob¹,
akceptuj¹ jego innoæ. Jednak oddzia³ywanie jednej osoby na drug¹ ..nie oznacza d¹¿enia do
uczynienia innego kim innym, do zaszczepienia...w³asnej s³usznoci, lecz d¹¿enie do tego, aby,
to, co rozpozna³em, jako s³uszne, w³aciwe i prawdziwe, i co dlatego musi byæ zaszczepione równie¿ tam, w substancji drugiej osoby, zakie³kowa³o i rozwinê³o siê w postaci odpowiedniej do jej
indywidualizacji49.
Pedagodzy przedszkolni znaj¹c w³aciwoci rozwojowe dziecka, zagadnienia spo³ecznego funkcjonowania, powinni jak najlepiej przygotowaæ siê do
pomocy dziecku w tym trudnym momencie, jakim
jest dla niego przekroczenia progu przedszkola.
Nale¿y te¿ zwróciæ uwagê na rodziców, dla których
moment pójcia dziecka do przedszkola nastrêcza
wiele obaw. Ich równie¿ nauczycielpowinien otoczyæ swoja pomoc¹, i pokazaæ, ¿e ich dziecko bêdzie
siê czu³o bezpiecznie i dobrze w przedszkolu.
Dzia³ania te powinny wspieraæ zarówno dziecko,
jak i rodzinê. Dlatego te¿ tak wielk¹ wagê w tym
momencie nabieraj¹ te formy wspó³pracy, które odnosz¹ siê do przedstawienia przedszkola jego oferty edukacyjnej i propozycji wobec rodziców. Rodzice przekraczaj¹c próg przedszkola, s¹ ju¿ poinformowani o dzia³aniu przedszkola, wiedz¹ gdzie jest
sala, nauczyciel, w tym momencie s¹ to bardzo istotne rzeczy. Póniej zachodz¹ wszelkie inne procesy
wspó³pracy maj¹ce na celu bli¿sze poznanie dziecka i jego rodowiska.
Inetta Nowosad50 wyró¿ni³a cele wspó³pracy, wynikaj¹ce z potrzeb i oczekiwañ zarówno rodziców
jak i nauczycieli:
 uwiadomienie rodzicom, ¿e wielostronny rozwój dziecka zale¿y od wspólnie realizowanych dzia³añ podjêtych przez przedszkole i dom rodzinny;
 umacnianie wiêzi emocjonalnej miêdzy nauczycielem i rodzicami podczas wspólnie wykonywanych zadañ;
 umo¿liwianie dwukierunkowego porozumiewania siê nauczyciela i rodziców na zasadzie demokratyzmu i partnerstwa;

7

8

 wymiana opinii i spostrze¿eñ, np. w sprawie
rozwoju fizycznego, psychicznego, spo³ecznego
dziecka lub odczuwanych przez nich potrzeb psychospo³ecznych;
 sugerowanie rodzicom okrelonych form oddzia³ywañ wychowawczych, za pomoc¹, których
mogliby wydatnie pomóc swym dzieciom w nauce i
zachowaniu;
 u³atwienie nauczycielom rozumienia stosunku dziecka do swej rodziny oraz oczekiwañ wobec niego.
Skoncentrowanie uwagi na wiadomoci celów
wspó³pracy przedszkola z rodzicami jest potrzebne
do osi¹gniêcia celu, umo¿liwia to, bowiem zamierzony cel. Tym celem jest wielostronny rozwój dziecka i wzbogacenie osobowoci dziecka. W literaturze przedmiotu wymienia siê osiem podstawowych
zadañ, jakie stwarzaj¹ szanse aktywnego wspó³uczestnictwa rodziców w procesie edukacji dzieci.
Mo¿na tu zaliczyæ:
 informowanie rodziców o ich organizacyjnoprawnych mo¿liwociach wp³ywu na ca³okszta³t warunków przedszkolnej edukacji;
 udostêpnieniu wszystkich dziedzin ¿ycia przedszkola zorganizowanemu wp³ywowi rodziców;
 okazywaniu przyzwolenia na wp³yw rodziców w
zakresie zagadnieñ zwi¹zanych z organizacj¹ funkcjonowania placówki;
 dostrzeganie w rodzicach naturalnych sprzymierzeñców w pracy podejmowane z dzieckiem;
 podtrzymywanie gotowoci rodziców do wspó³pracy;
 umo¿liwianie dokonywania wyborów, wspó³decydowania rodziców o sprawach, dotycz¹cych procesu edukacji dzieci;
 dynamizowanie rozwoju dzieci, nauczycieli i rodziców w toku wzajemnych kontaktów;
 zachowanie tendencji do dzielenia odpowiedzialnoci, za wspó³pracê pomiêdzy obiema stronami tj.
rodziców, nauczycieli (dyrektorów)51.
Wa¿ne jest stwarzanie w przedszkolu ka¿demu
dziecku warunków, aby mog³o odkrywaæ, pobudzaæ, wzmacniaæ swój potencja³. Bardzo wa¿ne jest,
aby nauczyciel akceptowa³ dziecko, jakim ono jest.
Akceptuj¹c swoich wychowanków nauczyciel tworzy klimat, który sprzyja aktywnoci dziecka wyzwala jego ciekawoæ poznawcz¹, wewnêtrzn¹ motywacjê do podejmowanych dzia³añ. Jednak nale¿y braæ pod uwagê, i¿ wyniki pracy nauczyciela
zale¿a³¹ w du¿ym stopniu od stosunku rodziców
do przedszkola. Dlatego nauczyciel powinien
kszta³towaæ pozytywne relacje z rodzicami dla
wspierania rozwoju dzieci. Jest to trudne zadanie,

dlatego trzeba przygotowaæ nauczycieli przedszkoli, do podejmowania dzia³añ, zwi¹zanych z nawi¹zaniem kontaktów bli¿szych z rodzicami.
Wiktor ¯³obicki52 zwraca uwagê na przygotowanie nauczycieli do .....Organizowania interakcji z rodzicami, a nie tylko na rozwijaniu wiedzy ogólnej.
Natomiast Bo¿ena Pawlak53 uwa¿a, ¿e przygotowanie nauczycieli w zakresie dzia³añ partnerskich z
rodzicami powinno obejmowaæ:
 ukazywanie korzyci, jakie przyniesie dzieciom
wspó³praca nauczycieli i rodziców;
 stwarzanie rodzicom warunków do zdobywania
i poszerzania wiedzy psychologiczno- pedagogicznej;
 poszukiwanie nowych, bardziej skutecznych
form wspó³pracy z rodzicami;
 okrelanie wspólnie z rodzicami wzajemnych
oczekiwañ i celów podejmowanej wspó³pracy i dzia³añ partnerskich;
 organizowanie zajêæ warsztatowych dla nauczycieli i rodziców maj¹cych na celu doskonalenie porozumiewania siê;
 stwarzanie okazji do poznawania ...sposobów
kierowania grup¹ ludzi doros³ych, metod u³atwiaj¹cych ich aktywizowani, itp..

Znaczenie wspó³pracy rodziców
z przedszkolem i jej wp³yw
na rozwijanie samodzielnoci
u dzieci trzyletnich

Celem przedszkola jest wszechstronne wychowanie dzieci i przygotowanie do szko³y, zawieraj¹c treci s³u¿¹ce realizacji tych celów. Cele, jakie stawia przedszkole wychowani dziecka warunkuj¹ i splataj¹ ze sob¹: ca³ociowym procesem jak zarówno, bowiem rozwój dziecka, jak i
jego wychowanie. Centralne miejsce w tych celach zajmuje uspo³ecznienie i kszta³towanie charakteru dziecka. Wiele w tym zakresie mo¿na osi¹gn¹æ w³anie przedszkole, kieruj¹c dowiadczeniami dzieci i wpajaj¹c wartoci niezbêdne we
wspó³¿yciu miêdzy ludmi54.
Wspó³praca nauczycieli i rodziców jest konieczna we wspó³czesnej rzeczywistoci edukacyjnej. Postrzegaæ nale¿y, jako wymóg formalny, a organizowaæ zgodnie ze wskazanymi sugerowanymi przez
nowe koncepcje pedagogiczne, prawo owiatowe
(Europejska Karta Praw i Obowi¹zków Rodziców,
Konwencja o Prawach Dziecka, Ustawa o Systemie
Owiaty), zarz¹dzanie i dokumenty wyznaczaj¹ce za³o¿enia i ramy organizacyjne przedszkoli. Za koniecznoci wspó³pracy przemawiaj¹ nastêpuj¹ce
argumenty55:

1. Najnowsze teoretyczne opracowania sugeruj¹ miêdzy innymi prawa dziecka do dowiadczeñ doros³ego w granicach w³asnych kompetencji, przy wsparciu doros³ego, jak równie¿ rodziców i nauczyciela. Obejmuje to równie¿ proces polegaj¹cy na wprowadzeniu dziecka w przysz³oæ po przez po³¹czenie wp³ywów, zintegrowanego dzia³ania. Konieczne jest przestrzeganie nowych zadañ i celów, przestrzegania wspó³czesnych edukacji, a tak¿e spe³nieniu nowych
funkcji zarówno wobec rodziców jak i samego
dziecka.
2. W podstawie programowej równie¿ mo¿na znaleæ, jak¹ funkcjê powinno pe³niæ przedszkole wobec rodziców:
 pomagaæ rodzicom w rozwijaniu mo¿liwoci rozwojowych dziecka i podjêcie specjalistycznej interwencji w razie potrzeby;
Informowaæ rodziców o postêpach dziecka;
 uzgadniaæ z rodzicami wspólnie kierunki i zakres dzia³añ organizowanych w przedszkolu;
3. W statucie powinny byæ okrelone zadania
nauczyciela zwi¹zane ze wspó³dzia³aniem z rodzicami, w sprawach wychowania i nauczania dzieci.
4. Przedszkole powinno charakteryzowaæ siê
dobrymi cechami, s¹ to miêdzy innymi; Dobry poziom wspó³dzia³ania z rodzicami na poziomie wychowani dzieci i wspó³uczestniczeniu w ich edukacji.
Potrzeb¹ obecnego wychowania jest integracja
przedszkola z domem rodzinnym dziecka, postrzegane jest to, jako troska o jego przysz³y rozwój.
5. Za t¹ potrzeb¹ przemawiaj¹ nastêpuj¹ce argumenty:
* Nauczyciel powinien dobrze poznaæ dziecko, z
uwzglêdnieniem jego cech, w³aciwoci rozwojowych, bowiem, ka¿de dziecko, które przechodzi do
przedszkola przynosi ze sob¹ pewien baga¿ zdolnoci i umiejêtnoci, predyspozycje psychiczne i fizyczne. Jednak, aby bardzo dobrze je poznaæ nauczyciel
musi wspó³dzia³aæ z rodzicami, rozmawiaæ z rodzicami
o dziecku, dziel¹c siê informacjami o dziecku.
6. Nauczyciel powinien nie tylko stymulowaæ i
promowaæ prawid³owy rozwój, powinien równie¿
uczestniczyæ w korygowaniu odchyleñ i deficytów,
Jednak, aby dobrze to zrobiæ, nale¿y zapoznaæ siê z
sytuacj¹ rodzinna dziecka, aby sprostowaæ tym
wymaganiom.
7. Bardzo wa¿ne stajê siê pedagogizacja rodziców, wa¿ne jest, aby dostarczaæ rodzicom wiadomoci o nowych metodach, formach, rodkach i
uwarunkowaniach procesu wychowania, jak równie¿ o udzielaniu pomocy w wychowaniu dzieci.

Na pewno bêdzie to mia³o wp³yw na wspó³pracê i
na podniesieniu stopnia refleksji nad wychowaniem dzieci.
8. Coraz czêciej zauwa¿yæ mo¿na pog³êbiaj¹c¹
siê wspó³prace rodziców z przedszkolem, co ma bardzo du¿y wp³yw na proces wychowania i rozwój
dziecka.
9. Okres dzieciñstwa to radosny okres ¿ycia dziecka. Ró¿ne formy wspó³pracy sprzyjaj¹ radosnym
doznaniom dzieci i rodzicom.  Festyny, uroczystoci przedszkolne, s¹ doskona³¹ okazja do wzmocnienie wiêzi rodzinnej.
10. Wspó³dzia³anie rodziców z nauczycielem daje
dziecku poczucie bezpieczeñstwa, bowiem jak wczeniej wspomnia³am ma³e dziecko jest bardzo czêsto
zagubione przekraczaj¹c próg przedszkola.
Wspó³praca rodziców z nauczycielem jest konieczn¹ i potrzebn¹ wspó³czesnej edukacji,
przyczynia siê, bowiem do kszta³cenie umys³ów
i serc ma³ych wychowanków, Prowadzi do integracji dzia³alnoci opiekuñczej, wychowawczej, dydaktycznej przedszkola i domu rodzinnegoa. A bardzo wa¿ne jest równie¿, i¿ owa
wspó³praca jest refleksj¹ nad stanem relacji
interpersonalnych, w jakich pozostaj¹ rodzice
i nauczyciele.
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Scenariusze zajêæ dotycz¹ce
wspó³pracy rodziców
z nauczycielem przedszkola
a rozwijanie samodzielnoci
dzieci trzyletnich

Chcia³abym ukazaæ formy, jakie s¹ organizowane
w przedszkolach, w, których pracowa³am i obecnie
jestem nauczycielem. Zwróci³am tu szczególn¹ uwagê
na te formy wspó³pracy z rodzicami, które ciesz¹
najwiêkszym uznaniem i zainteresowaniem.
Pierwsz¹ form¹ s¹ wszelkie uroczystoci z okazji
Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy. Równie¿ rodzice
bardzo chêtnie uczestnicz¹ w balach, które s¹ organizowane przez przedszkole. S¹ to miêdzy innymi:
Bal Jesieni, Bal Karnawa³owy, Bal Wiosny. Poni¿ej
przedstawi³am scenariusz jednego z balów, który
odby³ siê w naszym przedszkolu. Podczas takich
imprez rodzice maj¹ szanse widzieæ, jakich postêpów dokona³y ich pociechy, s¹ to równie¿ doskona³e okazje to nawi¹zania bli¿szych relacji z rodzicami i wymiany wspólnej wiedzy o dziecku.
SCENARIUSZ UROCZYSTOCI Z OKAZJI
DNIA BABCI I DZIADKA
Cel g³ówny: Wzmocnienie wiêzi emocjonalnej z
rodzin¹, kszta³towanie uczucia przywi¹zania i szacunku do dziadków.
Cele ogólne:
 obmylenie ró¿nych niespodzianek sprawiaj¹cych radoæ najbli¿szym cz³onkom rodziny;
 uczenie sposobów wyra¿ania uczuæ i szacunku
do osób starszych;
 przyzwyczajanie do kulturalnego zachowania siê
wobec dziadków podczas sk³adania ¿yczeñ;
 kszta³towanie wiêzi uczuciowej z rodzin¹.
Cele operacyjne:
Dziecko:
 Wie, w jaki sposób mo¿e wyraziæ swoje uczucie
do swoich dziadków;
 Potrafi okazaæ szacunek w stosunku do osób
starszych
 Potrafi kulturalnie zachowaæ siê wobec swoich
dziadków i osób starszych;
 Samodzielnie obmyla i wykonuje niespodziankê
dla swoich najbli¿szych cz³onków rodziny  dziadków;
 Potrafi, z³o¿yæ ¿yczenia swoim najbli¿szym.
Przebieg:
I Czêæ artystyczna
1. Wiersz Powitanie
S¹ takie dwa dni
Jedyne dni w roku
To wiêto Babci i Dziadka

£za siê krêci w oku
O tym wa¿nym wiêcie
Dobrze pamiêtamy i dla naszych goci
Widowisko mamy.
2. Piosenka Babcia.
3. Wiersz
Weso³e s³oñce weso³o patrzy
i ciep³y umiech posy³a babci.
I ja te¿, babciu, ·mam dzi dla ciebie umiech
jak s³onko jasne na niebie.
4. Piosenka Dziadzio.
Kochany dziadku,
¿yczê Ci szczêcia i dostatku.
Umiechaj siê zawsze,
bo kocham Ciê szczerze w domu,
w kinie i na spacerze
6. Zaproszenie babci i dziadka do wspólnej zabawy. Misie dwa.
7. Na zakoñczenie dzieci piewaj¹ Dziadkom Sto
lat i wrêczaj¹ prezenty.
8. Poczêstunek dla Dziadków przygotowany w sali.
Kolejn¹ form¹ wspó³pracy z rodzicami, która odzwierciedla postêpy maluchów, pokazuje ich dokonania
manualne jest tablica prac plastycznych. Cieszy siê
ona wielkim zainteresowaniem wród rodziców.
W przedszkolu równie¿ organizowane s¹ zajêcia
otwarte dla rodziców, maj¹ce na celu pokazanie rodzicom, jak mog¹ pracowaæ ze swoimi dzieæmi w
domu, jak w mi³y i przyjemny sposób mog¹ spêdz¹
c czas ze swoim pociechami, ale co najwa¿niejsze
s¹ doskona³¹ okazj¹ do wspólnych spotkañ w mi³ej atmosferze.
Scenariusz zajêæ otwartych dla rodziców
Literatura inspiracj¹ twórczych dzia³añ dziecka
Cele :
Dziecko
 potrafi skupiæ uwagê na s³uchanym tekcie
 analizuje wiersz
 czyta ze zrozumieniem tekst
 rozwi¹zuje zagadki
 tworzy opowiadanie zainspirowane literatur¹
 wyra¿a swoje emocje w formie plastycznej
 kreli znaki w rytm s³yszanej muzyki wg zasady
ko³a zintegrowanego ruchu
Przebieg:
1. S³uchanie wiersza pt. Zielony wiersz J. Ratajczaka
 kim chcia³ byæ bohater wiersza?
 w jakiej porze roku ros³o drzewo z wiersza?
Wyobra sobie, ¿e jeste wiosennym drzewem
 czyim jeste domem? Co czujesz?
 czego pragniesz najbardziej?

 kiedy mylê o wiosennym drzewie widzê
.
( swobodne wypowiedzi dzieci)
2. Zabawa ruchowa przy dwiêkach muzyki relaksacyjnej w formie opowieci snutej przez nauczyciela pt. Ronie drzewo
3.Rozwi¹zywanie zagadek, podanie nazwy drzewa rozwi¹zania zagadki, praca w 3 zespo³ach. Æwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem.
Zagadka nr 1:
wysokie , ma drobne listeczki ,ma czerwone
owoce , lubi¹ je ptaki . ( jarzêbina )
Zagadka nr 2:
wysokie , klujê , pachn¹ce ,lubi wiêta ( wierk )
Zagadka nr 3:
wysokie , ma du¿e licie , lubi wodê , lubi ptaki,
ma br¹zowe kuleczki ( kasztanowiec)
4. Zagadka w pude³ku. Dzieci podaj¹ ró¿ne propozycje tego, co znajduje siê w pude³ku, ogl¹danie
zgromadzonych materia³ów.Tworzenie na dywanie
drzewa z przygotowanych materia³ów, kompozycja w³asna dzieci.
5. Tworzenie opowiadania o wiosennym drzewie
rozpoczêtego przez nauczyciela, nagrywanie wypowiedzi dzieci.
Pewnego dnia w lesie wyros³o drzewo.
6. Malowanie pastelami w dwu odcieniach zieleni
obur¹cz, w rytm s³uchanej muzyki, spirali ró¿nej wielkoci wg. ko³a zintegrowanego ruchu , na arkuszach
szarego papieru w grupach po 4 dzieci , ka¿de z jednej strony sto³u na którym le¿y papier do rysowania.
Wycinanie chmurek wg pomys³ów dzieci, doklejanie chmurek czêci korony drzewa do pnia wyciêtego z szarego papieru.
Ogl¹danie powsta³ych prac.
7. Zakoñczenie: Dorysowanie do pnia drzewa pastelami jego mieszkañców. Sprz¹tanie sali.
Kolejn¹ form¹ wspó³pracy z rodzicami s¹ zebrania, na
których rodzice s¹ informowani o postêpach swoich
pociech, s¹ doskona³ym momentem, aby porozmawiaæ
z rodzicami, na tematy dla nich najwa¿niejsze. Poni¿ej
przedstawiê ankietê, która odzwierciedli oczekiwania
rodziców wobec przedszkola a, co najwa¿niejsze uka¿e
formy wspó³pracy dla nich najbardziej atrakcyjne.
Ankieta dla rodziców
Zwracam siê z uprzejm¹ prob¹ o udzielenie odpowiedzi na podstawione poni¿ej pytania. Pozwol¹ one
zbadaæ opiniê rodziców na temat wspó³pracy ze szko³¹,
w procesie rozwija samodzielnoci ich dzieci.
Zapewniam ca³kowit¹ anonimowoæ. Za rzeczowe odpowiedzi z góry dziêkuje.
1. Co wed³ug Pañstwa oznacza samodzielnoæ?
............
................................................................................
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5. Co Pañstwa zdaniem nale¿a³oby zrobiæ, aby
Pañstwa dziecko by³o bardziej samodzielne?
A) ZADAWAÆ DZIECKU WIECEJ
OBOWI¥ZKÓW
B) POSZERZYÆ PAÑSTWA KONTAKTY
ZE PRZEDSZKOLEM
D) NIE NALE¯Y NIC ROBIÆ, ABY
PAÑSTWA DZIECKO BY£O BARDZIEJ
SAMODZIELNE
E) INNE ..
6. Jeli kontaktuj¹ siê Pañstwo z przedszkolem
swojego dziecka to rozmawiaj¹ Pañstwo z nauczycielem o umiejêtnociach planowania dzia³añ przez
Pañstwa dziecko?
A)TAK
B) NIE
C) CZASAMI
8. Czy podczas rozmowy z nauczycielem Pañstwa
dziecka rozmawiaj¹ Pañstwo o sposobach realizacji
zadañ, które dziecko ma wykonaæ?
A) TAK
B) NIE
C) CZASAMI
9. Czy podczas rozmowy z nauczycielem rozmawiaj¹ Pañstwo o samodzielnoci swojego dziecka
podczas wykonywania zadañ, zadanych przez nauczyciela podczas pobytu dziecka w przedszkolu.
A)TAK
B)NIE
C)CZASAMI
10. Jakie formy kontaktu z Pañstwem oferuje
przedszkole?
A) KONTAKTY INDYWIDUALNE
B) WYK£ADY I POGADANKI
C) ZEBRANIA Z RODZICAMI
D) ZAJECIA OTWARTE
E) UROCZYSTOCI SZKOLNE
F) K¥CIKI DLA RODZICÓW
G) INNE, jakie
...
11. Która z przestawionych powy¿ej form jest dla
Pañstwa najbardziej atrakcyjna?
............
12. Czy w przedszkolu, do której uczêszcza Pañstwa dziecko dzia³a Rada Rodziców?
A) TAK
B) NIE
C) NIE WIEM
13. Czy informacje przekazywane przez przedszkole o Pañstwa dziecku s¹ zrozumia³e?
A) ZROZUMIA£E
B) NIEZROZIMIA£E
14. Jak oceniaj¹ Pañstwo swoje kontakty ze przedszkolem?

12

A) BOBRE
B) BARDZO DOBRE
C) Z£E
15. Jak czêsto odbywaj¹ siê zebrania z rodzicami
w przedszkolu?
..
16. Czy chêtnie uczestnicz¹ Pañstwo w zebraniach
organizowanych przez przedszkole?
A) CHÊTNIE
B) RACZEJ CHÊTNIE
C) NIECHÊTNIE
17. Czy wed³ug Pañstwa przedszkole ma wp³ywa
na samodzielnoæ Pañstwa dzieci?
A) TAK
B) NIE
C) NIE WIEM
Przedstawione powy¿ej formy wspó³pracy to tylko czêæ, jak¹ oferuje przedszkole rodzicom. Bardzo
wa¿nym elementem porozumienia jest Internet, miejsce gdzie rodzice mog¹ w ka¿dej chwili obserwowaæ dzia³ania przedszkola. Maj¹ tu dostêp do wszelkich informacji o przedszkolu, jego dzia³aniach. Znajduj¹ siê tu bardzo ciekawe artyku³y pedagogiczne i
psychologiczne, z zakresu wychowania, rozwoju,
dzia³alnoci ma³ego dziecka. W dobie rozwoju wiata, taka forma wspó³pracy cieszy siê coraz wiêkszym
zainteresowaniem.
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Szko³a i rodzice,
czyli trudna mi³oæ

Szko³a ma za zadanie uczyæ i wychowywaæ. Oczywicie  nie sama. W tym równaniu, aby wyszed³ dobry
wynik, potrzebni s¹ jeszcze rodzice. Ale czy w przeciêtnej szkole i w obecnie funkcjonuj¹cym systemie edukacji mo¿emy oczekiwaæ, ¿e rodzice bêd¹ prawdziwymi
partnerami dla szkó³ i organów prowadz¹cych?
Zacznijmy od jajka, czyli od ustawy o systemie
owiaty. Uso w teorii wydaje siê dostrzegaæ rodziców,
ale w praktyce to pozory. Ustawodawca daje rodzicom
zaledwie namiastkê poczucia, ¿e maj¹ co do powiedzenia. Usankcjonowane w uso rady rodziców s¹ cia³em
doradczym, których g³osu dyrekcja - jak nie bêdzie chcia³a
 nie musi specjalnie respektowaæ. Jaki jest tego efekt?
Rady rodziców czêsto albo odgrywaj¹ marginaln¹ rolê,
albo maj¹ znikom¹ rozpoznawalnoæ wród spo³ecznoci rodziców. Dofinansowuj¹ nagrody w konkursach,
czasem podpisz¹ jakie dokumenty, wska¿¹ ubezpieczyciela. Generalnie  zajmuj¹ siê tym, co bezpieczne i ma³o
kontrowersyjne. Ich wp³yw na ¿ycie szko³y czêsto jest
obarczony chêci¹ ¿ycia w zgodzie z dyrekcj¹ - kto bowiem odwa¿y siê byæ w realnej kontrze do zarz¹dzaj¹cych placówk¹, od których zale¿y los szkolny w³asnego dziecka?
A jeli przepisy nie daj¹ równej pozycji i rangi rodzicom w systemie owiaty, mo¿e za³o¿enia programowe
pomog¹? Te¿ chyba nie. Wemy pod lupê dwa przyk³adowe zagadnienia problemowe, wystêpuj¹ce na styku
szko³a  dom: sport i zdrowe od¿ywianie.
Kwestia sportu, a raczej zwolnieñ z zajêæ wychowania fizycznego jest ostatnio nonym tematem. Kto
zwalnia dzieci z zajêæ sportowych w pierwszych latach szko³y? Najczêciej rodzice. Z ró¿nych powodów - ¿eby siê dziecko nie zaziêbi³o, ¿eby nie mia³o
gorszej redniej, ¿eby siê nie przemêcza³o, ¿eby sobie
krzywdy na przestarza³ej infrastrukturze nie zrobi³o
O problemie mówi siê wiele, organizuje siê specjalne
szkolenia, konferencje czy seminaria dla nauczycieli i
dyrektorów. Wszyscy wiedz¹, ¿e jest le. Ale czy kto
podejmuje w tej kwestii dialog z rodzicami? Nie. Nie
ma dzia³añ systemowych na poziomie samorz¹dów
czy szkó³. Nie ma informacji dla rodziców, jak wygl¹da oferta zajêæ dla dzieci, próby przekonania, ¿e zwalnianie z w-fu dzia³aæ mo¿e na szkodê dziecka. Dziecko
ma na zajêcia chodziæ. Nie chodzi? Zwolnione jest
przez rodziców? Trudno. Odnotowujemy statystyki i
pracujemy dalej. W znakomitej wiêkszoci szkó³ nie
ma nawet refleksji, ¿e mo¿e rodzice mogliby jako
pomóc w uatrakcyjnieniu zajêæ sportowych. Znam
takie rodowiska szkolne, w których rodzice anga¿uj¹ siê jako trenerzy takich zajêæ. Ale to wymaga³o

wielkiej determinacji, a inicjatywa zazwyczaj le¿a³a po
ich stronie, a nie po stronie szko³y.
Kolejny wa¿ny obszar to zdrowe od¿ywianie. W Szczecinie rajcy miejscy pochylili siê swego czasu nad stanem zdrowia dzieci i ofert¹ ¿ywieniow¹ dostêpn¹ w szko³ach. Za³atwiono kwestiê sklepików i problem maszyn
vendingowych. Urzêdnicy stworzyli program, w którym m¹dre g³owy dumaj¹ nad problemem oty³oci u
najm³odszych. Czasem w klasach organizowane s¹ pogadanki z dzieæmi o tym, jak zdrowo jeæ. Tu i ówdzie
organizowane s¹ w szko³ach konkursy propaguj¹ce
prawid³owe od¿ywianie. A gdzie w tym wszystkim jest
najwa¿niejszy czynnik - rodzice? Gdzie dzia³ania skierowane do nich, ¿eby przekonaæ ich, ¿e cola i chipsy nie s¹
najlepsz¹ przek¹sk¹? Gdzie propozycja wspólnych zajêæ dla rodziców i dzieci, w czasie których naucz¹ siê
przyrz¹dzaæ zdrowe posi³ki? Gdzie wreszcie partnerskie
ustalanie z rodzicami oferty ¿ywieniowej dostêpnej w
szkole? W 99 proc. szkó³  nie ma. A to rodziny s¹ podstawowym, pierwotnym rodowiskiem, które decyduj¹
o tym, co i jak dziecko je. Bez wspó³pracy w tym zakresie
z rodzicami najlepszy urzêdniczy program mo¿na sprowadziæ do poziomu pó³kownika.
I tak rodzice staj¹ siê zaledwie biernymi odbiorcami
tego, co dzieje siê w szkole. Skoro nikt od nich nic nie
chce, nie wymaga, anga¿uj¹ siê coraz mniej. Skoro anga¿uj¹ siê coraz mniej, mo¿na ich coraz bardziej pomijaæ
w ¿yciu szko³y. Dzisiaj nawet Internet zniechêca do przychodzenia na zebrania. Po co, skoro o wydarzeniach
szkolnych mo¿na przeczytaæ na stronie szko³y, a oceny
i obecnoci sprawdziæ w dzienniku elektronicznym?
Tak, wiem, w pewien sposób przejaskrawiam problem.
Zdarzaj¹ siê szko³y, w których rady rodziców potrafi¹
nie zgodziæ siê czasem z dyrektorem i doprowadziæ do
innych rozwi¹zañ, ni¿ te, które forsuje dyrekcja. Wiem
te¿, ¿e ³atwiej wspó³pracuje siê partnersko w mniejszych
spo³ecznociach, ni¿ w placówkach  molochach. Zdajê sobie równie¿ sprawê, ¿e maj¹c od kilkuset do kilku
tysiêcy rodziców dyrektor szko³y czy przedszkola nie
jest w stanie zaanga¿owaæ ani zadowoliæ wszystkich. I
mam tê bolesn¹ wiadomoæ, ¿e zdarzaj¹ siê tak roszczeniowi rodzice, którzy potrafi¹ skutecznie zniechêciæ
do jakiegokolwiek dialogu.
Ale Drodzy Czytelnicy  powiedzcie tak z rêk¹ na
sercu - ile znacie placówek, w których rodzic odwiedzaj¹cy szko³ê widzi propozycjê wspó³dzia³ania, ofertê skierowan¹ do niego, a nie jest jedynie biernym odbiorc¹
informacji o tym, co dzieje siê w szkole? W ilu placówkach zainteresowanie dialogiem z rodzicami ogranicza
siê g³ównie do wywiadówki kilka razy do roku? W ilu
proponowane s¹ wspólne dzia³ania dla dzieci, rodziców
i nauczycieli, które nie s¹ elementem projektów unijnych? Dzisiaj ta wa¿na dla dzieci relacja szko³y i rodziców wydaje siê byæ raczej trudn¹ mi³oci¹ i ma³¿eñstwem z rozs¹dku, ni¿ wyrazem autentycznej potrzeby
i chêci wspó³dzia³ania.
Dorota Korczyñska
 Stowarzyszenie Rodzice dla Szczecina
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I Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Szczecinie

Wspó³praca szko³y
z rodzicami

Rodzice, najwa¿niejszy partner szko³y w procesie
edukacyjno-wychowawczym, maj¹ prawo do wychowania swoich dzieci zgodnie z w³asnymi przekonaniami moralnymi, politycznymi i religijnymi. Nie mo¿na nie doceniaæ rodziców, pierwszych i faktycznych
wychowawców naszych uczniów, a szko³a, która nie
zadba o wspó³pracê z rodzicami, nigdy nie bêdzie
przyjazna i profesjonalna. Rodzice maj¹ jednak równie¿ pewne obowi¹zki, bowiem s¹ oni odpowiedzialni za systematyczne uczêszczanie swoich pociech
do szko³y i zapewnienie im warunków umo¿liwiaj¹cych przygotowanie siê do nauki, o czym - mam wra¿enie - niektórzy rodzice zapominaj¹. Szko³a nie wyrêczy rodziców w ich pracy wychowawczej, pe³ni jedynie rolê wspomagajac¹ i dlatego oczekuje od nich
otwartoci i gotowoci do wspó³pracy.
Jak pozyskaæ zaufanie rodziców i w³¹czyæ ich w
dzia³ania wychowawcze w ró¿nych formach (np.:
biwaki, wycieczki, uroczystoci szkolne, kontakty z
kultur¹)? Rodzice dzia³aj¹cy w Radzie Szko³y wystêpuj¹ w roli jurorów w konkursach organizowanych przez I LO. Ci z rodziców (opiekunów prawnych), którzy prowadz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹,
mog¹ odpisaæ 1proc. podatku na rzecz szko³y i uzyskaæ tytu³ Firmy przyjaznej szkole, mog¹ tak¿e sfinansowaæ stypendium szkolne (np.: dla anonimowego ucznia bêdacego w szczególnie trudnej sytuacji ¿yciowej). Rodzice anga¿uj¹ siê równie¿ w organizowanie klasowych wigilii (np. pomagaj¹c w
dostarczaniu potraw). Zdarzaj¹ siê równie¿ sytuacje, gdy rodzic z danej klasy bierze udzia³ w wycieczce, pe³ni¹c obowi¹zki opiekuna.
We wspó³czesnej szkole wspó³praca rodziców i
nauczycieli w procesie edukacji i wychowania m³odzie¿y nale¿y do zadañ priorytetowych, ale tak¿e
niezwykle trudnych (bo i dziedzina delikatna). I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Marii Sk³odowskiejCurie posiada, jak powinna ka¿da placówka edukacyjno-wychowawcza, Program wspó³pracy z rodzicami. Przyjêcie postawy partnerskiej daje w tej konkretnej sytuacji obu stronom szansê na wspó³odpowiedzialnoæ za efekty pracy, przyczynia siê równie¿ do stwarzania dobrego klimatu w szkole.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e wszystkie procesy wychowawcze szko³y musz¹ byæ uzgodnione z rodzicami i przez nich opiniowane, albowiem bez zgody
rodzica czy wbrew jego woli oddzia³ywaæ na m³o-

dze¿ w szkole nie wolno. Jeli jednak dom rodzinny nie jest partnerem w tych dzia³aniach, bywa, ¿e
szko³a (wychowawca, pedagog) przejmuje inicjatywê, bo nie mo¿e byæ nic wa¿niejszego, ni¿ dobro
i bezpieczeñstwo ka¿dego powierzonego nam m³odego cz³owieka.
Na pocz¹tku ka¿dego roku szkolnego, podczas
pierwszych zebrañ z rodzicami w klasach pierwszych
zawsze przeprowadzane s¹ ankiety, z których póniej wychowawcy, szkolny pedagog i dyrekcja dowiaduj¹ siê, jakie s¹ oczekiwania rodziców wobec
szko³y, np. o czym chcieliby w szkole wspó³decydowaæ. Ponadto, nauczyciele wychowawcy klas
pierwszych maj¹ obowi¹zek zapoznaæ rodziców z
podstawowymi aktami normuj¹cymi ¿ycie szko³y,
takimi jak: Statut Szko³y, Regulamin oceniania, promowania i klasyfikowania, Regulamin oceny zachowania, Przedmiotowe Systemy Oceniania i Wewn¹trzszkolne Systemy Oceniania oraz z procedurami maturalnymi. Niejednokrotnie my, nauczyciele,
przekonalimy siê, ¿e znajomoæ obowi¹zuj¹cych w
szkole procedur, jak i ich przestrzeganie, u³atwiaj¹
funkcjonowanie w placówce zarówno uczniom, jak i
nam, przedmiotowcom. A rodzicom pomaga to zrozumieæ, ¿e ich pociechy w szkole maj¹ nie tylko prawa, lecz tak¿e obowi¹zki. By ka¿da ze stron mog³a
bez problemów zapoznaæ siê z wymienionymi dokumentami, wystarczy pobraæ je ze szkolnej strony
internetowej.
Ankiety przeprowadzane na pierwszych wywiadówkach pozwalaj¹ siê równie¿ dowiedzieæ, z jakimi
instytucjami rodzice uczniów pomog¹ nawi¹zaæ
wspó³pracê, jak organizowaæ i przeprowadzaæ imprezy szkolne oraz jak w³¹czyæ siê w realizacjê zadañ
wynikaj¹cych z ró¿nych obszarów (np. preorientacja
zawodowa, spotkania z pracownikami wy¿szych
uczelni). Realizowane obszary zadaniowe podlegaj¹
cyklicznie starannej ewaluacji, co pozostaje nie bez
znaczenia dla dalszych dzia³añ szko³y.
W I LO staramy siê zachêcaæ rodziców do obecnoci na wywiadówkach. Mo¿e siê wydawaæ, ¿e edziennik ograniczy³ chêæ przychodzenia rodziców
do szko³y. I na to s¹ sposoby! Wywiadówki - przynajmniej piêæ razy w roku szkolnym - nie s¹ tylko
spotkaniami na temat ocen cz¹stkowych i postêpów w nauce. Podczas spotkañ mówimy tak¿e na
temat procedur maturalnych (dla rodziców uczniów
klas trzecich), wyjazdów integracyjnych (w klasach
pierwszych), profilaktyki uzale¿nieñ (spotkania
prowadzone przez specjalistów). W tym roku szkolnym zorganizowalimy, we wspó³pracy z Wojewódzk¹ Komend¹ Policji, spotkanie na temat zagro¿enia cyberprzemoc¹. Uczestniczyli w nim ro-

dzice klas drugich, do koñca roku szkolnego odbêdzie siê podobne spotkanie dla rodziców klas
pierwszych. Zainteresowani rodzice po spotkaniu
mieli mo¿liwoæ porozmawiania z paniami prelegentkami w celu uzyskania bardziej szczegó³owych
informacji (np. mo¿liwosci terapii, na co zwracaæ
uwagê w zachowaniu dziecka).
Jak ka¿da wspó³czesna szko³a, I LO równie¿ boryka siê z okrelonymi trudnociami na linii szko³a rodzic. Do najpowa¿niejszych nale¿¹ k³opoty z frekwencj¹, niepunktualnoæ oraz lekcewa¿enie systematycznoci w wykonywaniu obowi¹zków szkolnych. Nie wszyscy rodzice zdaj¹ siê rozumieæ, ¿e ponosz¹ odpowiedzialnoæ za nieuzasadnione nieobecnoci swych dzieci na zajêciach edukacyjnych i ¿e
usprawiedliwianie absencji dziecka bez zainteresowania siê przyczyn¹ tej¿e (nie na ¿yczenie, wszystkich godzin, nawet po d³u¿szym czasie), tak naprawdê obraca siê na szkodê ucznia. Opuszczanie lekcji
mo¿e wynikaæ z wielu przyczyn, nie zawsze natury
szkolnej (np. z³e oceny z przedmiotów). Zdarza siê, ¿e
pedagog lub wychowawca dowiaduje siê o sprawach, o których rodzic nie mia³ pojêcia (myli samobójcze, k³opoty w relacjach rówieniczych). Nawet
jeli wychowawca wyka¿e siê nadopiekuñczoci¹ i
wyolbrzymi zagro¿enie, to i tak lepiej, ni¿ gdyby
umkn¹³ oczom pedagogów najmniejszy sygna³ o problemach ucznia (jak np. przemoc w rodzinie, choroba
alkoholowa, trudna sytuacja materialna).
Na co dzieñ stykamy siê z rodzicami bardziej lub
mniej wydolnymi wychowawczo. Rodzice niekiedy
traktuj¹ nauczycieli niczym wrogów, a powinni zrozumieæ, ¿e nie interweniujemy przeciwko ich dzieciom. Kieruj¹c siê poczuciem wstydu i uciekaj¹c od
wychowawców sygnalizuj¹cych niepokoj¹ce sytuacje (podejrzenie za¿ywania narkotyków, popadania w stany depresyjne czy sk³onnoci samobójcze), nie pomo¿emy nastolatkowi.
Jeli uda siê wytworzyæ we wzajemnych relacjach
warunki do wspierania rodziców, bêdziemy bli¿ej
sukcesu wychowawczego i edukacyjnego. Jedynie
wspólna dba³oæ o kszta³towanie postaw i relacji
spo³ecznych przynosi wymierne efekty.
Aktywizowanie rodziców jest trudne, ale nie musi
byæ niemo¿liwe. Jedynka, obchodz¹ca w tym roku
swoje 70-lecie dzia³alnoci, przywi¹zuje wagê do tradycji. Jedn¹ z nich jest kontynuowanie edukacji w
naszej placówce przez kolejne pokolenia. Jeli rodzice (b¹d inni krewni z rodziny) kieruj¹ do I LO
swoje dzieci, wypada wierzyæ, ¿e jak dot¹d udaje
nam siê sprostaæ oczekiwaniom rodziców.
Anna Kondracka-Zieliñska
nauczyciel dyplomowany j. polskiego i woku,
dr nauk humanistycznych
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Otwarci
na rodziców

Jednym z wa¿nych zadañ przedszkola jest wspó³praca z rodzicami . Celem kontaktów z rodzin¹ nie
jest tylko wymiana informacji oraz dokonanie oceny poziomu rozwoju dzieci. Dzia³ania te wynikaj¹ z
koniecznoci niesienia pomocy rodzicom (opiekunom)
w spe³nieniu jej funkcji : pielêgnacyjnej , opiekuñczej
zapewnienia bezpieczeñstwa maluchom , zarówno ( w
domu i w przedszkolu ) . Poczynania te powinny s³u¿yæ nadrzêdnemu celowi jakim jest d o b r o d z i e c k
a , któremu trzeba stwarzaæ jak najlepsze warunki wielostronnego rozwoju .
Nauczyciele wspó³pracuj¹cy z rodzin¹ dziecka ,
staraj¹ siê pomagaæ jej w spe³nianiu funkcji wychowawczych oraz przekonuj¹ do potrzeby ujednolicenia kierunku wp³ywów przedszkola i domu .
Dba³oæ i troska o prawid³owy rozwój dziecka jest
jednym z zadañ wspó³pracy przedszkola i rodziny .
Do nich nale¿y dba³oæ o stan zdrowia , jego kontrolê , bezpieczeñstwo dziecka , respektowanie skierowañ do poradni specjalistycznych .
W przedszkolu , w którym pracujê mo¿na zaobserwowaæ wiele przyk³adów , które wspieraj¹ dzia³ania rodziców z tego zakresu .
Podczas rozmów indywidualnych , proponuje siê
rodzicom spotkania ze specjalistami z dziedziny logopedii , ortopedii , okulistyki , psychologii i inne .
Na zajêciach otwartych organizowanych przez
nauczycielki dla rodziców w grupach (3-, 4-, 5latków) zapraszani s¹ : pani doktor stomatolog
stra¿acy, stra¿ miejska , gdzie omawiane s¹ zagadnienia z zakresu higieny jamy ustnej , zapewnienia bezpieczeñstwa dzieciom w domu , w przedszkolu , rodowisku naturalnym np. (bezpieczna
zabawa w parku np., uwaga na obce zwierzêta ,
bezpieczne zachowanie siê na jezdni itp.)
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Zorganizowano spotkanie z rodzicami , na którym
jedna z matek , (z zawodu pielêgniarka), omawia³a i
pokazywa³a sposób udzielania pierwszej pomocy .
Organizowano warsztaty dla rodziców na temat
Bêdê bezpieczny  znam numery alarmowe na
których przedstawiono sposoby zachowania
ostro¿noci podczas nag³ych zdarzeñ .
Rodzice uczestniczyli w warsztatach  Areobik,
gimnastyka przy muzyce oraz Potrafiê bawiæ siê z
ma³ym dzieckiem  z cyklu W zdrowym ciele zdrowy
duch  wykorzystanie metody Labana Orffa , W .
Sherborn . Konkurs pt.  Rymowanki o zdrowiu i bezpieczeñstwie  by³ ciekawym wyzwaniem dla ich umiejêtnoci literackich. Podczas Biegów Miko³ajkowych organizowanych dla dzieci ( co roku ) rodzice
wziêli udzia³ w rywalizacjach sportowych .
W konkursie plastyczno-ekologicznym pt. Nasza ziemia  nasze zdrowie, bal warzywno- owocowy , konkurs  Owoce , warzywa zjadamy  zdrowie
mamy  . zaprezentowano ró¿ne techniki plastyczne
tworz¹c sylwety warzyw i owoców.
W sk³ad zakresu wspó³pracy z rodzicami nale¿y
inicjowanie poczynañ pedagogicznych rodziców
oraz oddzia³ywanie na postawy rodzicielskie.
Podczas zebrania grupowego rodzice wziêli udzia³
w zajêciach otwartych pt .  Zabawy matematyczne 
w których dzieci zaprezentowa³y swoje umiejêtnoci
z zakresu logicznego mylenia , przeliczania elementów zbiorów itp. Wys³uchano prelekcje psychologa
na temat  Samodzielnoci dzieci. Udostêpniono
równie¿ lektury wa¿ne dla rodziców i nauczycieli np.:
Ron Potter  Efron  ¯ycie ze z³oci¹, Martin Seligman Optymistyczne dziecko, Ewelin Kirkilions
Wiê daje si³ê itp. Rodzice brali udzia³ w warsztatach wi¹tecznych pt. Ozdabiamy choinkê, s³uchaj¹c i ogl¹daj¹c Jase³ka (zaprezentowane przez dzieci) wykonano ozdoby wi¹teczne i stroiki.
Organizowano udzia³ ca³ych rodzin w akcjach
charytatywnych zbierano plastikowe nakrêtki w celu
zakupienia inwalidzkiego wózka dla chorego dziecka. Zorganizowano zbieranie s³odkich upominków
dla dzieci z domów dziecka , oraz zbierano karmê dla
g³odnych i chorych zwierz¹t w schronisku.

Dzieci, za zgod¹ rodziców, przynosi³y z domu zabawki i bez ¿alu zostawia³y je w przedszkolu . Da³o
to okazje do lepszego kontaktu z rówienikami. Zadaniem przedszkola jest podnoszenie kultury pedagogicznej. Dzieci z entuzjazmem przyjê³y inscenizowane przez rodziców bajki Calineczka; Siedem
kol¹tekczy Dwie Dorotki.
W naszym przedszkolu rodzice chêtnie zaanga¿owali siê w cykliczne czytanie bajek. Ich treæ ,
mora³ wynikaj¹cy z przebiegu akcji utworu ,ma du¿y
wp³yw na postêpowanie dzieci . Dziêki rodzicom
przedszkole mo¿e wspó³pracowaæ z instytucjami w
których pracuj¹. Przyk³adem takim , mo¿e byæ udzia³
dzieci w zajêciach w bibliotece dzielnicowej  Szczecin ródmiecie Zachód. W myl g³oszonych hase³
Ksi¹¿ka to nasz przyjaciel , Ksi¹¿ka uczy , bawi i
wychowuje przedszkolaki poznaj¹ wiele bajek , a w
nich bohaterów i ich przygody. Zachêcane s¹ do
kulturalnego obchodzenia siê z ksi¹¿k¹ .
Rodzice chêtnie s³u¿¹ pomoc¹ w zapewnieniu bezpieczeñstwa dzieciom podczas wycieczek plenerowych , czy wyjcia do teatru Pleciuga oraz kina.

W toku wzajemnej wspó³pracy wywi¹zuje siê równie¿ mo¿liwoæ pomocy rodziców w ulepszeniu warunków pracy przedszkola .
W naszej placówce owiatowej dzia³a zespó³ dzieciêcy Ma¿oretki, który reprezentuje nas na ró¿nych
imprezach i uroczystociach organizowanych na terenie PP80 jak i poza nim . Rodzice anga¿uj¹ siê w
pracê tego zespo³u wspieraj¹c (niekiedy) finansowo zakupione stroje i sprzêty np. (laseczki) potrzebne do uk³adów marszowych.
Wa¿nym zadaniem we wspó³pracy przedszkola z
rodzicami jest organizowanie przez Radê Rodziców:
malowanie urz¹dzeñ typu: (zje¿d¿alnie, hutawki, przeplotnie, karuzela) umieszczone w ogródku przedszkolnym. Rodzice zaanga¿owali siê te¿ w malowanie labiryntów stópek, tras wycigowych, klas itp. na chodnikach na cementowych dró¿kach przy przedszkolu .
Moje dowiadczenia z tego zakresu wiadcz¹ o
tym , ¿e celem takiej wspó³pracy staje siê wspólne
wychowywanie dzieci .
Barbara Zaborowska
 nauczyciel Przedszkola Publicznego Nr 80
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Przedszkole Publiczne Nr 38 w Szczecinie

Warto
wspó³pracowaæ

Jednym z istotnych czynników prawid³owego
funkcjonowania najwa¿niejszych rodowisk dziecka - przedszkola i rodziny jest ich wspó³dzia³anie.
Ich wspó³praca warunkuje harmonijny rozwój dziecka: wp³ywa na pozytywne zmiany w jego zachowaniu i edukacji. Dla nauczycieli i rodziców ich wspó³praca jest szans¹ na ci¹g³e doskonalenie siê w roli
wychowawców.
Warunkiem dobrej wspó³pracy rodziny i przedszkola jest ustalenie, czego wzglêdem siebie obie
strony oczekuj¹ i jak rozumiej¹ w³¹czenie siê w ¿ycie
przedszkola. Jasne wyra¿enie oczekiwañ pomaga
rodzicom zrozumieæ, z czym borykaj¹ siê wychowawcy, a nauczycielom  doceniæ troskê rodziców.
Nasze przedszkole jest ma³¹ spo³ecznoci¹, dlatego
niezbêdne jest poznanie siê jej cz³onków, przede
wszystkim w formie codziennych kontaktów. Wa¿ne jest te¿ opracowanie i stosowanie przez nauczycieli ró¿norodnych form wspó³pracy, co ma miejsce
w naszym przedszkolu:
KONSULTACJE. Podczas konsultacji rodzice i
nauczyciele wymieniaj¹ sie informacjami, które dotycz¹ rozwoju, aktualnych problemów dziecka, jego
zdolnoci, zainteresowañ. Z naszych obserwacji wynika, ¿e konsultacje wielokrotnie pog³êbiaj¹ zaufanie rodziców i nauczycieli wzglêdem siebie, ³agodz¹
napiêcia spowodowane trudnociami w wychowaniu dziecka, ograniczaj¹ wystêpowanie b³êdów wychowawczych, poprzez mo¿liwoæ ustalenia jednolitego frontu wychowawczego przedszkola i domu.
ZEBRANIA GRUPOWE. Zwykle zwo³uje siê je
na pocz¹tku roku szkolnego, po pierwszym semestrze oraz na koniec roku. Podczas tych spotkañ informujemy rodziców o naszych planach

organizacyjnych, wychowawczych, o tym, co
dzieje siê w grupie. Rodzice podczas zebrañ ogólnych maj¹ okazjê do podzielenia siê swoimi uwagami na nurtuj¹ce ich tematy.
UROCZYSTOCI PRZEDSZKOLNE. Jest to
forma wspó³pracy która doskonale pog³êbia wiêzi
uczuciowe w rodzinie, a tak¿e stanowi okazjê do
rozmów wychowawców z rodzicami i innymi krewnymi. W naszym przedszkolu organizowany jest
m.in. Podwieczorek przy choince, Dzieñ Mamy i
Taty, Dzieñ Babci i Dziadka.
ZAJÊCIA OTWARTE. Podczas zajêæ otwartych
rodzice bior¹ w nich aktywny udzia³. Nauczyciele
w³¹czaj¹ rodziców do udzia³u w nich poprzez wplatanie metod aktywizuj¹cych takich jak: Metoda Ruchu Rozwijaj¹cego, pedagogika zabawy, drama, Edukacja przez ruch D. Dziamskiej. Poprzez zajêcia otwarte rodzice maj¹ okazjê poobserwowaæ zachowanie
swojego dziecka na tle grupy, a tak¿e zaczerpn¹æ
inspiracjê do wspólnych edukacyjnych zabaw w
domu.
K¥CIK DLA RODZICÓW. Poprzez k¹cik informujemy rodziców o planowanych dzia³aniach
wychowawczych i dydaktycznych w grupie.
Przedstawiamy w nim równie¿ teksty piosenek i
wierszy, których dzieci bêd¹ siê uczy³y. W k¹ciku
przekazujemy informacje o spotkaniach, zebraniach, zajêciach i warsztatach. W holu naszego
przedszkola, gdzie znajduje sie k¹cik dla rodzica
zamieszczamy równie¿ prace plastyczne dzieci, a
tak¿e propozycje kulturalne Szczecina (w formie
ulotek, plakatów), maj¹c na celu zaktywizowanie
grona rodziców do czynnego uczestnictwa w kulturze wraz z dzieæmi.
PEDAGOGIZACJA. Jej celem jest wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka. W naszym przedszkolu organizujemy dla rodziców spotkania z psychologami i pedagogami pracuj¹cymi w Poradni
Psychologiczno  Pedagogicznej. Staramy siê, aby
warsztaty dotyczy³y aktualnych i wa¿nych dla rodzin problemów wychowawczych. Propagujemy
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wród rodziców w³aciwe postawy wychowawcze
poprzez proponowanie sprawdzonych poradników
pedagogicznych oraz przygotowywanie wyk³adów
na interesuj¹ce rodziców tematy.
AKCJE CHARYTATYWNE. Chc¹c nieæ pomoc
innym i rozwijaæ u dzieci wra¿liwoæ i empatiê wobec s³abszych i potrzebuj¹cych proponujemy rodzicom udzia³ w ró¿nych akcjach charytatywnych.
Dzieci i rodzice bardzo chêtnie zbieraj¹ nakrêtki w
akcji Nakrêtki dla Adriana anga¿uj¹c w to swoich
krewnych i przyjació³. Rodzice wspieraj¹ tak¿e akcjê Marzycielska Poczta  Listy do Oliwki poprzez
podarowywanie i przygotowywanie upominków dla
niepe³nosprawnej dziewczynki, do której wysy³amy listy. Wziêlimy udzia³ w akcji "Góra grosza",
której celem jest wspieranie dzieci wychowuj¹cych
siê poza w³asn¹ rodzin¹. Rodzice w³¹czyli siê akcji
bardzo chêtnie zbieraj¹c monety do naszej przedszkolnej górki. Nie zapominamy tak¿e o najlepszych przyjacio³ach cz³owieka  w ramach akcji
Maraton makulaturowy i Paczka dla zwierzaczka wspieramy zwierzêta bêd¹ce pod opiek¹ Szczeciñskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzêtami. Rodzice pomagaj¹ rzeczowo gromadz¹c makulaturê
oraz przedmioty niezbêdne kotom i psom w holu
przedszkola.
KIERMASZE WI¥TECZNE. Rodzice staraj¹
siê wspieraæ nasze przedszkole tak¿e finansowo.
Tradycj¹ przedszkola s¹ kiermasze wi¹teczne organizowane w czasie Bo¿ego Narodzenia i Wielkanocy. Nauczyciele przygotowuj¹ atrakcyjne
ozdoby, wykonane w³asnorêcznie, w które w³adaj¹ swoje serce i talent. Rodzice i dziadkowie
bardzo chêtnie kupuj¹ sprzedawane przez dzieci
wytwory "hand made", dziêki czemu przedszkole
rozwija swoj¹ bazê. Za zebrane w ten sposób pieni¹dze uda³o nam siê sfinansowaæ zakup zabawek dla przedszkolaków, sprzêt audio, rolety do
sali gimnastycznej oraz wspó³finansowalimy
ciuchciê do przedszkolnego ogrodu.

POMOC RZECZOWA. Rodzice aktywnie
uczestnicz¹ we wzbogacaniu k¹cików zainteresowañ dla dzieci. Dziel¹ siê zw³aszcza zabawkami niepotrzebnymi ju¿ ich dzieciom w domu. Bardzo chêtnie bior¹ udzia³ w organizowaniu Zielonych k¹cików przyrody  ofiarowuj¹ doniczki, ziemiê, nasiona, a nawet wyhodowane przez
siebie sadzonki. Anga¿uj¹ siê równie¿ we wzbogacanie ksiêgozbioru przedszkola podarowuj¹c
ksi¹¿ki dla dzieci. Przedszkolaki korzystaj¹ z nich
w ramach k¹cików ksi¹¿ki, ale tak¿e w formie
Têczowej Biblioteki, z której wypo¿yczaj¹ wêdruj¹ce miêdzy dzieæmi ksi¹¿eczki. W ten sposób wraz z rodzicami wspieramy zainteresowania dzieci, zw³aszcza przyrodnicze i czytelnicze
oraz zachêcamy do dzielenia siê z innymi.
TEATR RODZINNY. Wspieraj¹c rozwijanie zainteresowañ artystycznych przedszkolaków organizujemy przedstawienia, w których aktorami s¹ zarówno dzieci, jak i ich rodzice. Mo¿emy liczyæ na
pomoc rodziców, zw³aszcza mam w gromadzeniu rekwizytów i przygotowywaniu przebrañ dla aktorów.
Aktywni w Teatrze Rodzinnym rodzice nie tylko
ucz¹ siê roli, przygotowuj¹ scenografiê i kostiumy,
ale tak¿e wystêpuj¹ przed dzieæmi i rodzicami podczas Fina³u konkursu plastyczno  czytelniczego
Plastyczna przygoda dla Ma³ych i Du¿ych dla dzieci ze szczeciñskich przedszkoli.
RADA RODZICÓW. Najbardziej zaanga¿owani
w ¿ycie naszego przedszkola rodzice to cz³onkowie
Rady Rodziców. Dziêki ich dzia³aniom i zaanga¿owaniu dzieci otrzymuj¹ niespodzianki na Bo¿e Narodzenie i zakoñczenie roku szkolnego. Z zebranych
przez siebie dobrowolnych darowizn rodziców finansuj¹ bardzo atrakcyjne dla dzieci koncerty muzyczne i przedstawienia teatralne. Rada rodziców
wspiera tak¿e finansowo konkursy organizowane
przez nauczycieli poprzez zakup nagród dla dzieci,
np. konkurs plastyczny Portret misia, konkurs na
ozdobê Bo¿onarodzeniow¹.
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WYCIECZKI. Wyjcie z budynku przedszkola
i uczenie siê dzieci w miejscach przyrody i kultury jest bardzo wa¿n¹ form¹ wspó³dzia³ania rodziców i nauczycieli. Wycieczki s¹ najskuteczniejszym sposobem rozwijania zainteresowañ historycznych, kulturalnych, przyrodniczych. Rodzice bardzo chêtnie wspieraj¹ finansowo ka¿dy pomys³ uatrakcyjnienia nauczania przedszkolaków. Wycieczki do Pracowni przyrodniczej nad
Jeziorem G³êbokim i Centrum Informacji Turystycznej nad Jeziorem Szmargdowym rozwijaj¹ u
dzieci zainteresowanie przyrod¹ i wra¿liwoæ na
jej dobro. Wycieczki do Muzeum Narodowego,
Muzeum Techniki i Komunikacji, Parku Kasprowicza, na Zamek Ksi¹¿¹t Pomorskich kszta³tuj¹
wiedzê dzieci o historii miasta, ale tak¿e umacniaj¹ poczucie wiêzi z nasz¹ ma³¹ ojczyzn¹, miastem Szczecin. Wycieczki do kina, teatru, operetki to dla przedszkolaków czêsto pierwsza mo¿liwoæ dowiadczania kultury wysokiej. Rodzice chêtnie uczestnicz¹ w wycieczkach, pe³ni¹c
rolê opiekunów. Aktywnie bior¹ udzia³ w zawodach sportowych np. podczas Halowej Olimpiady Przedszkolaka w Szczeciñskiej hali widowiskowo  sportowej oraz VI Olimpiady Sportowej
Przedszkoliada dopinguj¹c przedszkolaków do
rywalizacji fair play. Rodzice tak¿e samodzielnie organizuj¹ wycieczki dla naszych przedszkolaków zapraszaj¹c do swojego miejsca pracy. W
ten sposób moglimy odwiedziæ takie zak³ady
pracy jak punkt krawiecki, drukarnie, jednostkê

Wojska Polskiego, dworzec kolejowy, placówkê
Poczty Polskiej, Biblioteki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Spotkania tego typu maj¹
na celu nie tylko zapoznanie dzieci ze specyfik¹
ró¿nych zawodów, ale uczenie szacunku dla ka¿dej pracy oraz uwiadomienie bogactwa zawodów, w których bêd¹ mog³y realizowaæ w³asne
pasje i mo¿liwoci.
Stosowanie przez nauczycieli ró¿norodnych
form wspó³pracy i oferowanie mo¿liwoci wspó³dzia³ania na ró¿nych p³aszczyznach gwarantuje,
¿e rodzice podejm¹ dialog z pracownikami przedszkola. Chêtny do dzia³ania, anga¿uj¹cy siê w
dzia³ania spo³eczne i wychowawcze, pe³en inicjatyw dla dzieci nauczyciel zawsze zostanie zauwa¿ony i doceniony przez rodziców. Widz¹c
tak¹ postawê u pedagoga rodzice bêd¹ chêtnie i
aktywnie dzia³aæ dla rozwoju i edukacji w³asnych
dzieci oraz wspomagaæ przedszkole w jego rozwoju. Dlatego te¿ w swojej codziennej pracy kierujemy siê mottem Paula Coelho Ile dasz, tyle
otrzymasz, czasem z najbardziej niespodziewanej strony.
Lucyna Jaworska
Justyna Chrobak
 nauczycielki Przedszkola Publicznego Nr 38
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Przedszkole Publiczne Nr 35 w Szczecinie

Wspó³praca
z rodzicami,
czyli... wspania³ych
rodziców mam!

Wszyscy pracownicy przedszkola (zarówno pedagogiczni jaki niepaedagogiczni) wiedz¹ , ¿e wspó³praca placówki z rodzicami jest niezbêdnym warunkiem powodzenia pracy dydaktyczno  wychowawczej. Od chwili przekroczenia przez dziecko progu
przedszkola  cel pracy pedagogicznej przedszkola
i cel rodziny powinien byæ wspólny. Jest to priorytetem ka¿dej prawid³owo dzia³aj¹cej placówki.
W naszym przedszkolu jest wielu rodziców chêtnie z nami wspó³dzia³aj¹cych, anga¿uj¹cych siê we
wszelkie dzia³ania, daj¹cych wk³ad w³asnej pracy we
wszelakie ulepszenia, naprawê sprzêtu czy organizowane imprezy. Rodzice sami proponuj¹ nam ciekawe pomys³y dzia³añ opiekuñczych, artystycznych
czy dydaktycznych, udzia³ w akcjach i projektach
edukacyjnych i spo³ecznych.
S¹ tak¿e i tacy rodzice, którym przedszkole musi
pomóc, pokierowaæ i wesprzeæ, by byli pewni, ¿e ich
dzia³ania wychowawcze dadz¹ zamierzony rezultat.
Niektóre rodziny wymagaj¹ opieki, ciep³a, omielenia by poczuli siê dobrze i chcieli uczestniczyæ w
naszych dzia³aniach.
Tylko jak to zrobiæ?
W naszym przedszkolu rozwi¹zanie jest niezwykle proste. Oprócz oczywicie wiedzy i przygotowania merytorycznego niezbêdne jest ... POCZUCIEHUMORU!
Radoæ, pogoda ducha, umiech ale i wyczucie to podstawowe atrybuty dobrej wspó³pracy. Atmosfera nerwowoci, napiêcia, zadra¿nieñ czy smutku
le wp³ywa na wzajemne kontakty i próby porozumienia. Poczucie humoru i kultura osobista to cenne cechy u³atwiaj¹ce wspólne dzia³ania.
Dlatego w³anie najwa¿niejszym aspektem wspó³pracy z rodzicami jest dla nas nie tylko wspólna akceptacja ale przyjañ i wzajemne lubienie siê. Zarówno dzieci jak i rodzice maj¹ czuæ, ¿e s¹ przez nas
oczekiwani, mile widziani oraz niezbêdni do prawid³owego funkcjonowania placówki.
W kalendarzu imprez i uroczystoci naszego
przedszkola jest wiele propozycji umo¿liwiaj¹cych
nam wspó³pracê z rodzicami na ró¿nych p³aszczyznach. Nale¿¹ do nich:

1. Zebrania organizacyjne, na których wraz z
rodzicami staramy siê wypracowaæ wspólne priorytety wychowawcze. Zapoznajemy rodziców z
programami przedszkolnymi oraz podstaw¹ programow¹ wychowania przedszkolnego, g³ównymi kierunkami pracy. Staramy siê, by przekazywane treci by³y przeplatane zabawnymi uwagami czy anegdotami. W przyjazny i weso³y sposób
przeprowadzamy pedagogizacjê rodziców omawiaj¹c wa¿ne w danym momencie (dla rodziców
lub dla placówki) zagadnienia.
2. Kontakty indywidualne, w czasie których chêtni rodzice mog¹ w atmosferze intymnoci i spokoju
porozmawiaæ na temat rozwoju swojego dziecka,
ewentualnych k³opotów lub w³asnych niepokojów.
Bezporedni kontakt z nauczycielem, mo¿e oniemielaæ rodzica zw³aszcza, gdy omawiane s¹ k³opotliwe
tematy. Jednak i tu z pomoc¹ przychodzi humor i
takt nauczyciela a w lad za nim wiêksza otwartoæ
i gotowoæ rodzica do dyskusji.
3. Spotkania ze specjalistami. Wychodz¹c naprzeciw zapotrzebowaniu rodziców organizujemy
dla nich spotkania, na których mog¹ poszerzyæ
wiedzê na ró¿norodne tematy, rozwiaæ swoje w¹tpliwoci i niepokoje. Staramy siê jednak, by w
trakcie tych spotkañ nie czuli siê spiêci niczym
na uniwersyteckim wyk³adzie. Dlatego te¿, w trakcie warsztatów i szkoleñ organizujemy krótkie zabawy czy scenki dramowe.
4. Dni otwarte w trakcie rekrutacji do przedszkoli - to coroczna tradycja naszego przedszkola.
Jest to doskona³y sposób na przybli¿enie naszej
oferty, na spotkanie z nauczycielk¹ obejmuj¹c¹ opiekê nad maluszkami oraz poznanie jej metod pracy
i sposobu bycia. Jest to tak¿e wspania³a okazja na
umo¿liwienie dzieciom pierwszych dzia³añ w grupie
przedszkolnej. Staramy siê, by spotkania te by³y
wspania³¹ zabawa zarówno dla dzieci jak i dla ich
rodziców, by czuli siê oni w naszym towarzystwie
komfortowo.
5. Zajêcia otwarte z udzia³em dzieci dla rodziców
we wszystkich grupach wiekowych. Wspólne zabawy ze swoim dzieckiem czy mo¿liwoæ obserwo-

wania go podczas wykonywania ró¿norodnych zadañ daje w³anie takie zajêcie. Staramy siê, by w
czasie takich spotkañ rodzice nie byli tylko biernymi obserwatorami, ale by mogli w³¹czaæ siê w dzia³ania dzieci np. podczas wspólnego uk³adania bajek
metod¹ Bricolage.
6. Miko³ajkowe przedstawienie w wykonaniu rodziców i nauczycieli organizowane od 11 lat. Fantastyczne porozumienie pomiêdzy rodzicami i nauczycielami sprawia, ¿e prace nad Miko³ajkow¹ niespodziank¹ dla dzieci rozpoczynamy ju¿ w drugim
tygodniu listopada. Próby organizujemy popo³udniami dwa razy w tygodniu w czasie, których rodzice powiêcaj¹ nam swój wolny czas. Ogromne
zaanga¿owanie rodziców jest dla nas potwierdzeniem chêci wspólnych dzia³añ.
7. Festyn rodzinny organizowany dwa razy do
roku. Wspólna zabawa ca³ych rodzin pokazuje
jak wspaniale czuj¹ siê w naszym towarzystwie.
Rodzice z ochot¹ anga¿uj¹ siê w organizacjê festynu: piek¹ ciasta, pomagaj¹ w dekoracji ogrodu, ustawiaj¹ z nami sto³y, u¿yczaj¹ nam swojego
sprzêtu nag³aniaj¹cego. My w zamian za ich pomoc gwarantujemy im wspania³a zabawê a du¿¹
dawk¹ humoru. Tradycj¹ festynów organizowanych w naszej placówce jest tematyczny dobór
strojów przez wszystkich uczestników
8. Podwieczorek z bajk¹. W okresie przedwi¹tecznym, kiedy wiêkszoæ rodziców zastanawia siê
nad zakupami czy sprz¹taniem proponujemy zwolnienie i spêdzenie mi³ego czasu wraz ze swoimi pociechami i personelem przedszkolnym . Przy delikatnych dwiêkach muzyki oraz s³odko zastawionych
sto³ach rodzice przedstawiaj¹ nam swoje ulubione
bajki z dzieciñstwa, piewaj¹ z nami kolêdy, graja na
instrumentach.
9. Kiermasz Bo¿onarodzeniowy  to kolejna
wspólna inicjatywa rodziców, nauczycieli i dzieci.
Wszystkie trzy grupy w³¹czaj¹ siê w tworzenie
ozdób wi¹tecznych, ka¿dy bowiem mo¿e prezentowaæ swoje zdolnoci i pomys³y.
10. Czyn spo³eczny organizowany jest przez
nas wiosn¹ lub latem w zale¿noci od potrzeb.
Wród rodziców zawsze jest wielu chêtnych,
którzy pomagaj¹ nam na przyk³ad w obsadzaniu
drzewkami ogrodu przedszkolnego, zak³adaniu
bezpiecznej nawierzchni czy malowaniu zje¿d¿alni i piaskownic. Zawsze spotkania te s¹ po³¹czone z weso³ymi rozmowami, pieczeniem kie³basek i piewami przy ognisku.
11. Konkurs Mamo,tato pobaw siê ze mn¹ to
projekt zachêcaj¹cy rodziców do wspólnej zabawy
ze swoimi dzieæmi i kreatywnego spêdzania czasu.
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Proponujemy wykonanie ró¿norodnych prac plastycznych, dowoln¹ technik¹ na zadany temat. Dla
wszystkich rodzin bior¹cych w konkursie przygotowujemy dyplomy i drobne nagrody, które wrêczmy na spotkaniach grupowych.
12. Akcja Ca³a Polska czyta dzieciom 
czytaj¹ te¿ nasi rodzice. Chc¹c zachêciæ rodziców do wspólnego anga¿owania siê w proces
wychowowczo - dydaktyczny zapraszamy ich do
udzia³u w akcji Ca³a Polska czyta dzieciom
Choæ na krótk¹ chwilê, rodzic mo¿e wcieliæ siê w
rolê nauczyciela a tym samym bardziej zrozumieæ
jego pracê.
13. Spotkanie absolwentów przedszkola. Tradycj¹ w naszym przedszkolu s¹ coroczne spotkania
absolwentów wraz z rodzicami. Jest to doskona³y
moment na wspomnienia, spontaniczne rozmowy a
przede wszystkim na ewaluacjê dzia³añ placówki w
celu jeszcze lepszego przygotowywania dzieci do
podjêcia obowi¹zku szkolnego.

14. Akcja Sprz¹tanie wiata to wspania³y moment na wspólne dzia³ania dzieci, rodziców i opiekunów. Tak¿e i w tego typu inicjatywach rodzice
wspieraj¹ nasze dzia³ania.
15. Zajêcia kulinarne z poczêstunkiem dla rodziców. W trakcie roku szkolnego realizuj¹c ró¿norodne tematy prowadzimy wraz z dzieæmi praktyczne dzia³ania kulinarne. Rodzice zawsze wspomagaj¹
nas niezbêdnymi produktami i pomoc¹ w realizacji
zadañ. Dzieci wraz z nauczycielami przygotowuj¹
dla rodziców zdrowe i smaczne przek¹ski, którymi
czêstuj¹ wszystkich po po³udniu, podczas odbierania dzieci.
16. Poznajemy zawody naszych rodziców to
cykliczne zajêcia organizowane zawsze w maju, w
czasie których zaproszeni rodzice prezentuj¹ dzieciom swoje zawody. Staramy siê tak zorganizowaæ
te zajêcia, by by³y one wspania³a zabawa dla dzieci
i komfortowa sytuacja dla rodziców.
Urszula Garzyñska
 Przedszkole Publiczne Nr 35
w Szczcinie
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Przedszkole Publiczne Nr 43 w Szczecinie

Tak jak w dobrej
rodzinie

Efektywna praca zespo³owa nie powstaje w cudowny sposób. Tworzy j¹ postawa uczestników
zespo³u sk³onna do wspó³pracy.
D. Carnegie
Czym jest wspó³praca z rodzicami?
Wspó³praca jest jednym z najistotniejszych czynników warunkuj¹cych osi¹ganie dobrych rezultatów
w pracy wychowawczej i dydaktycznej na ka¿dym
etapie nauczania. Praca ka¿dego nauczyciela opiera
siê nie tylko na wychowywaniu i nauczaniu dzieci.
Równie wa¿ny jest bowiem kontakt z rodzicami przedszkolaków, przede wszystkim po to, aby analizowaæ
skutecznoæ wybranych przez nauczyciela metod
edukacyjnych. Dziêki regularnym spotkaniom z rodzicami, nauczyciel jest w stanie wychwyciæ wszelkie problemy pojawiaj¹ce siê u dziecka i to ju¿ na
najwczeniejszym etapie. Kontakt z opiekunami pozwala tak¿e na rozbudowywanie oferty programowej
przedszkola, na aktywne uczestnictwo rodziców w
codziennym ¿yciu placówki. Wszystko to sprawia,
¿e wspó³praca przedszkola z rodzicami, mog¹ca odbywaæ siê na ró¿nych p³aszczyznach, przyczynia siê
zarówno do lepszej pracy samego nauczyciela, jak i
wiêkszego rozwoju dzieci.
Wspó³praca z rodzicami to nie tylko kontakty podczas przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola  choæ te s¹ rzeczywicie najczêstsze. Tak
naprawdê jest ona wspólnym dzia³aniem dla osi¹gniêcia dobra poszczególnych przedszkolaków w
procesie nauczania i wychowania. Podstaw¹ dobrej wspó³pracy przedszkola z rodzicami jest dostrze¿enie w nich partnerów w wychowaniu dziecka. Rodzina i przedszkole to dwa rodowiska, które
w szczególny sposób oddzia³uj¹ na dziecko. Skutecznoæ tego oddzia³ywania uwarunkowana jest
wzajemnym i cis³ym wspó³dzia³aniem.
Formy wspó³pracy
Sposób wspó³dzia³ania nauczyciela z rodzicami
mo¿e przybieraæ wiele ró¿nych form  wszystko zale¿y od tego jaki efekt i w jakim czasie chce siê osi¹gn¹æ. Do najwa¿niejszych oraz najczêciej stosowanych w moim przedszkolu form wspó³pracy nale¿¹:
* zebrania ogólne i grupowe z rodzicami  podczas, których omawiane s¹ wszystkie sprawy bie¿¹ce zwi¹zane z funkcjonowaniem placówki (przede

wszystkim poruszane s¹ kwestie formalne, finansowe, organizacyjne). Rodzice maj¹ okazjê zapoznaæ siê
z prac¹ wychowawczodydaktyczn¹ prowadzon¹ w
danej grupie oraz otrzymuj¹ informacje na temat osi¹gniêæ edukacyjnych swoich dzieci. Ponadto maj¹
mo¿liwoæ wyra¿ania opinii, uwag i oczekiwañ.
Wspólnie okrelamy formy wspó³pracy. W zale¿noci od potrzeb na zebrania czêsto zapraszani s¹ specjalici np. psycholog, logopeda, dietetyk, lekarz.
* kontakty indywidualne z rodzicami s¹ skierowane przede wszystkim na rozwój konkretnego dziecka (uwzglêdniamy w nich osi¹gniêcia i ewentualne
problemy przedszkolaka). Spotkania te organizowane s¹ w zasadzie codziennie, a ich czêstotliwoæ zale¿y g³ównie od potrzeb rodzica lub pojawiaj¹cych siê
k³opotów wychowawczych u dziecka.
* spotkania adaptacyjne, których celem jest pokonanie bariery lêkowej u dzieci przed przyjciem
do przedszkola, stworzenie szansy na ³atwiejsz¹
adaptacjê, zapoznanie dzieci i rodziców z ich sal¹
oraz placówk¹. Wa¿ne jest tak¿e nawi¹zanie bli¿szego kontaktu z wychowawc¹, wys³uchanie obaw i
propozycji rodziców, zwrócenie uwagi na prawid³owe zachowania rodziców wobec dzieci w tym dla
nich trudnym okresie.
* zajêcia otwarte i warsztaty to spotkania, dziêki
którym rodzice mog¹ zobaczyæ jak funkcjonuje ich
dziecko w grupie, jak radzi sobie w ró¿nych sytuacjach. Tego rodzaju zajêcia zawsze wzbudzaj¹ wiele pozytywnych emocji wród rodziców, poniewa¿
uczestnicz¹c w nich mog¹ poznaæ charakter pracy
wychowawczo-dydaktycznej z dzieæmi.
* zajêcia teatralne  to forma wspó³pracy podczas, której rodzice we wspó³pracy z nauczycielkami przygotowuj¹ przedstawienia dla swoich dzieci z
okazji Dnia Dziecka oraz wieczór wigilijny  Jase³ka.
* spotkania okolicznociowe z okazji uroczystoci wynikaj¹ce z kalendarza imprez obowi¹zuj¹cego w naszym przedszkolu  Pasowanie na Przedszkolaka, Pasowanie na Starszaka, Do¿ynki, lubowanie Ekologiczne Przedszkolaków, Wieczór An-
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ców w zbiórki, akcje charytatywne i przedsiêwziêcia,
przygotowywaniu s³odkiego poczêstunku dla dzieci, organizowaniu spotkañ dla dzieci z przedstawicielami ciekawych zawodów sporód rodziców, ciekawych wycieczek, pomocy w opiece nad dzieæmi w
czasie wspólnych wyjæ (np. do kina).

drzejkowy, Spotkanie wigilijne  Jase³ka, Dzieñ Babci
i Dziadka, Dzieñ Rodziców, Dzieñ Dziecka, festyn
rodzinny, Sobótka czy wreszcie uroczyste zakoñczenie przedszkola. Spotkania okolicznociowe to
czas, kiedy rodzice mog¹ wspólnie z dzieæmi bawiæ
siê i jednoczenie pog³êbiaæ wiêzi uczuciowe pomiêdzy sob¹. Jest to tak¿e dobra okazja do rozmów
wychowawców z rodzicami.
* k¹cik i tablica dla rodziców  w wyniku tej
formy kontaktu, rodzice na bie¿¹co mog¹ zapoznawaæ siê z aktualnymi sprawami organizacyjnymi placówki oraz wa¿nymi informacjami bez potrzeby nawi¹zywania rozmowy z nauczycielem. W k¹ciku zamieszczamy artyku³y o tematyce pedagogicznej i
psychologicznej, telefony poradni specjalistycznych, regulamin przedszkola, jad³ospis, wystawê
prac dzieci z poszczególnych grup, zamierzenia wychowawczo  dydaktyczne, wiersze, piosenki oraz
bie¿¹ce informacje grupowe.
* edukacja pedagogiczna rodziców  maj¹ca na
celu ujednolicenie sposobu wychowania dzieci w
domu jak i w placówce przedszkolnej. Opiera siê
przede wszystkim na organizowaniu prelekcji, rozdawaniu broszurek informacyjnych, kserokopii ciekawych artyku³ów i przedruków internetowych w
zakresie metod wychowywania dzieci w wieku
przedszkolnym.
* anga¿owanie rodziców w prace na rzecz grupy i
ca³ego przedszkola  jedna z praktyczniejszych metod wspó³pracy z rodzicami, której efekty s¹ widoczne najszybciej. W zale¿noci od potrzeb naszej placówki i grupy, prosimy rodziców o aktywne wsparcie
polegaj¹ce m.in. na pomocy w zagospodarowaniu
k¹cików przedszkolnych, zorganizowaniu ptasiej sto³ówki w ogrodzie przedszkolnym, przygotowaniu strojów dla dzieci na uroczystoci przedszkolne i bale,
dostarczaniu materia³ów potrzebnych do zajêæ, drobnych praca naprawczych, dostarczaniu fantów na
konkursy, pieczeniu ciast na uroczystoci, dokonywaniu darowizn finansowych, w³¹czaniu siê rodzi-

Efekty wspó³pracy z rodzicami
Aby wspó³praca ta by³a owocna konieczne jest 
zdaniem M. £obockiego  przestrzeganie nastêpuj¹cych zasad:
1. Zasada partnerstwa (równorzêdne prawa i obowi¹zki).
2. Zasada wielostronnego przep³ywu informacji.
3. Zasada jednoci oddzia³ywañ (koniecznoæ realizowania zgodnych ze sob¹ celów wychowania).
4. Zasada pozytywnej motywacji (dobrowolny i
chêtny udzia³ we wspó³dzia³aniu obu grup)
5. Zasada aktywnej i systematycznej wspó³pracy.
Podstawowym celem podejmowania dzia³añ z rodzicami jest oczywicie zacienianie wzajemnych relacji pomiêdzy dzieckiem, jego opiekunem, a nauczycielem. Im czêstsza i bardziej ró¿norodna jest taka
wspó³praca, tym wychowywanie dziecka staje siê
³atwiejsze i w pewien sposób pe³niejsze. Nawet dziêki
zwyk³ej rozmowie z rodzicem, jako nauczycielka jestem w stanie zebraæ niezbêdne informacje o konkretnym przedszkolaku, bli¿ej poznaæ jego opiekunów, a co za tym idzie dobraæ odpowiednie metody
pracy z dzieæmi. Niezwykle wa¿nym efektem wspó³pracy z rodzicem, niezale¿nie w jakiej formie bêdzie
siê ona przejawia³a, jest zdobycie wzajemnego zaufania, a nierzadko tak¿e i pomocy dla ca³ej placówki przedszkolnej.
Wspó³praca jest wreszcie ogromnym wsparciem
dla samego nauczyciela, zdecydowanie jednak wa¿niejszym jej efektem jest pokazanie dziecku zainteresowania i zaanga¿owania rodzica w sprawy przedszkolaka. Mo¿na wiêc mia³o powiedzieæ, ¿e wspó³praca rodzica z przedszkolem jest form¹ wyra¿enia
mi³oci wobec malucha.
Po wieloletnich dowiadczeniach w realizowaniu
powy¿szych form wspó³pracy z rodzicami zauwa¿y³am, i¿ rodzice dziel¹ siê wszelkimi spostrze¿eniami i
w¹tpliwociami dotycz¹cymi swojego dziecka. Jest
du¿a chêæ wspó³pracy i wspólnego d¹¿enia do okrelonych celów. Wspólne rodzinne imprezy tworz¹
przyjazn¹ rodzinn¹ atmosferê, buduj¹ zaufanie. Coraz wiêksze zaanga¿owanie rodziców w sprawy grupy i przedszkola oraz wysoki poziom zadowolenia
rodziców w rezultacie przek³ada siê na wymierne
efekty pracy z dzieæmi.
mgr Danuta Rodzeñ
 nauczycielka PP 43 Smyk
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Gimnazjum Nr 2 w Szczecinie

Rada Rodziców
a szko³a
Wspó³praca Rady Rodziców ze szko³¹ stanowi nieod³¹czny element do prawid³owego funkcjonowania
placówki. Rodzice, jako pierwsi nauczyciele swoich
dzieci, ponosz¹ ogromn¹ odpowiedzialnoæ za prawid³owy rozwój psychiczny, fizyczny i spo³eczny.
Szko³a za powinna wspieraæ edukacjê uczniów, a nie
j¹ zastêpowaæ. Nie mo¿na równie¿ pomin¹æ faktu, ¿e
dobra wspó³praca rodziców i nauczycieli stanowi
podstawê do tego, aby uczeñ rozwija³ siê w sposób
harmonijny. Dlatego tak wa¿ne miejsce zajmuje Rada
Rodziców w szkole. W Gimnazjum Nr 2 w Szczecinie
rodzice w sposób zadawalaj¹cy wspieraj¹ szko³ê w
ró¿nych przedsiêwziêciach w miarê swoich mo¿liwoci. Rada Rodziców co roku kupuje nagrody dla najlepszych sportowców, którzy koñcz¹ nasze gimnazjum. Ufundowa³a stroje sportowe dla dziewcz¹t.
Dziêki temu nasze uczennice mog¹ godnie reprezentowaæ placówkê w ró¿nego rodzaju imprezach sportowych. Finansuje tak¿e nagrody ksi¹¿kowe za dzia³alnoæ w Samorz¹dzie Uczniowskim, udzia³ w ró¿nych konkursach oraz za najlepsze wyniki w nauce i
wzorow¹ frekwencjê. Takie dzia³ania na pewno motywuj¹ uczniów do wzmo¿onego wysi³ku i chêci zdobywania jak najlepszych wyników.
Warto równie¿ zwróciæ uwagê na fakt, ¿e dofinansowuje wycieczki klasowe dla najubo¿szych
uczniów naszego gimnazjum. Dziêki temu uczniowie z rodzin biedniejszych maj¹ mo¿liwoæ integracji poza szko³¹ , co z pewnoci¹ wp³ywa na lepszy
rozwój spo³eczny. W okresie wi¹tecznym Rada
Rodziców wspomaga na bie¿¹co dzia³alnoæ Samorz¹du Uczniowskiego poprzez zakup prac uczniowskich na kiermaszach szkolnych. W naszej szkole
odbywaj¹ siê ró¿nego rodzaju imprezy cykliczne,
na które rodzice przygotowuj¹ s³odkie poczêstunki.
Do najbardziej znanych i lubianych zarówno przez
uczniów jak i nauczycieli nale¿¹: Dni Otwarte Szko³y, Piknik Pod Bud¹, konkurs dla szkó³ podstawowych Multimedialny Poliglota oraz Bal
Wszystkich wiêtych.
Podsumowuj¹c: jeli wspó³praca rodziców ze
szko³¹ jest dobra, wzajemnie uzupe³nia siê, to owocuje prawid³owym rozwojem dziecka. Tylko dziêki
takiemu dzia³aniu mo¿na mówiæ o dobrym starcie
w przysz³oæ i doros³oæ m³odego cz³owieka.
Sandra S³ociak
 nauczyciel Gimnazjum Nr 2 w Szczecinie

Gimnazjum Nr 34 w Szczecinie

Prawdziwi rodzice
wspieraj¹ nas
Gdy rodzice przyprowadzaj¹ swoje dziecko do
szko³y i opowiadaj¹ , zwykle na probê wychowawcy o jego zaletach, zainteresowaniach, sukcesach a
nawet sytuacji rodzinnej, to czêsto o sobie wtedy
niemal nie wspominaj¹. Nie chwal¹ siê swoimi zaletami i zainteresowaniami, nie mówi¹ o swoich zawodowych osi¹gniêciach i umiejêtnociach, nie promuj¹ w ¿aden sposób swojej osoby. Rzadko kiedy
te¿ chc¹ uczestniczyæ w ¿yciu szko³y, wspieraæ j¹
swoj¹ osobowoci¹. Zwykle wlizguj¹ siê do niej
na jak najkrótsz¹ chwilê i uciekaj¹ przed dzwonkiem. Taka postawa rodziców to w wielu miejscach
chleb powszedni nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, dyrektorów. Taka smutna codziennoæ, z któr¹ trzeba siê zmierzyæ. Wielka szkoda! Wielka szkoda, bo ci ludzie ze swoimi dowiadczeniami, inn¹ ni¿ nauczycielska drog¹ ¿yciow¹ i
przede wszystkim zawodow¹, ró¿norodnymi umiejêtnociami, kontaktami, mo¿liwociami s¹ jak wie¿e powietrze wpuszczone do dusznego pomieszczenia. To taka wie¿a krew, inne spojrzenie. Brzmi
idealistycznie, nieprawdopodobnie, bajkowo i przez
to fa³szywie? Dlaczego? Dla kogo?
W swojej dotychczasowej pracy zawodowej spotka³am trzy rodzaje rodziców. Niechêtnych szkole,
owiacie w ogóle, naturalnie nauczycielom i wszelkim dzia³aniom na ich rzecz, na rzecz swoich pociech tym samym te¿. W drugiej grupie byli niezdecydowani  chc¹cy i boj¹cy siê jednoczenie próbowaæ, Tacy ze s³omianym zapa³em, wiele obiecuj¹cy i z przykroci¹ oraz ¿alem wielkim wycofuj¹cy siê
w ostatniej chwili. Sprawiali zwykle wra¿enie zainteresowanych i zaanga¿owanych do czasu, gdy wystarcza³y same deklaracje, czcze obietnice. Mia³am
te¿ i mam nadal szczêcie poznaæ i WSPÓ£PRACO-

WAÆ Z PRAWDZIWYMI RODZICAMI! Szczêliwie i tacy swoje pociechy oddaj¹ pod opiekê szko³om publicznym. Przyprowadzaj¹ tu swoje dzieci i
nadal czuj¹ siê za nie odpowiedzialni. Chc¹ rozwijaæ
miejsce, które ma rozwijaæ ich potomka. Wspieraj¹
szko³ê nie tylko prac¹ spo³eczn¹ w Radzie Rodziców lecz wspó³tworz¹ szko³ê swojego dziecka. Rozwijaj¹ j¹ i jej uczniów swoimi umiejêtnociami, talentami, mo¿liwociami, kontaktami i wszystkim tym,
czego szko³a posiadaæ nie mo¿e, bo dzia³a w okrelonych ramach, z okrelonymi ludmi.
Gimnazjum, w którym pracujê oferuje swoim uczniom
kszta³cenie w zakresie promocji zdrowia ju¿ szeæ lat.
Te dzia³ania s¹ bardzo dok³adnie zaplanowane, ewoluuj¹ i zachowuj¹c elastycznoæ s¹ w odpowiednim stopniu sformalizowane, by ka¿dy za³o¿ony cel zrealizowano. Dzisiaj nie wyobra¿am sobie swojej pracy bez dzia³añ na rzecz klasy promuj¹cej zdrowie, ale dobrze pamiêtam, kto by³ dla mnie prawdziw¹ i skuteczn¹ inspiracj¹. Kto jako pierwszy o promowaniu zdrowia w szkole
na szerok¹ skalê mówi³ jako pierwszy. Mama jednej z
uczennic zawodowo zajmuj¹ca siê problematyk¹ fizjologii ¿ywienia, dietetyk, kiedy nauczyciel w publicznej szkole, teraz pracownik naukowy ZUT. Wspó³praca z owa mam¹ uczennicy klasy pierwszej rozwija³a
przede wszystkim mnie. Rodzic ten by³ tak bardzo zaanga¿owany w edukacjê m³odzie¿y na temat zdrowego stylu ¿ycia, ¿e nie da³o siê tej sfery dzia³alnoci
szko³y zaniedbywaæ. Rozwój by³ nieunikniony! I co
ciekawe, ba wspania³e, trwa do dzi! Choæ pociecha
pani doktor wydorola³a i posz³a w wiat, w ofercie
rodzica, naszej ju¿ by³ej uczennicy figurowa³y i wci¹¿
figuruj¹ wyk³ady, warsztaty, laboratoria, badania antropometryczne pierwszoklasistów, cykliczne coroczne badania antropometryczne podopiecznych z klasy
promuj¹cej zdrowie oraz inne okolicznociowe propozycje nakierowane na rozwój zachowañ prozdrowotnych nastolatków. Jako autorka programu Promocja zdrowia mog³am liczyæ na konsultacje przy jego
tworzeniu i na pomoc merytoryczn¹ ze strony owej
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mamy. Ka¿da klasa promuj¹ca zdrowie obejmowana
jest patronatem Zak³adu Fizjologii ¯ywienia Cz³owieka, a zaczê³o siê od niemia³ej propozycji rodzica : Opowiem uczniom waszej szko³y o znaczeniu prawid³owego od¿ywiania siê dla procesu uczenia i zapamiêtywania. Co pani na to?
Innym przyk³adem wspania³ej przygody z niezwyk³ym
rodzicem jest wsparcie psychologiczne dla ca³ej klasy
dziêki opiece trenera rozwoju osobistego nad kolegami
i kole¿ankami w³asnej pociechy. Warsztaty, wyk³ady,
konwersatoria krok po kroku z wiedzy i umiejêtnoci
coacha skorzysta³o wielu uczniów ca³ej szko³y. Co ciekawe spotkanie z m³odzie¿¹ odbywaj¹ siê na probê
samych uczniów lub z inicjatywy rodzica. Jako wychowawca mam tylko jedno wa¿ne zadanie  umo¿liwiæ owe
spotkania, zorganizowaæ je i udokumentowaæ. Tak oto
dosz³am do najwa¿niejszego zdania ca³ego prezentowanego tekstu. Aby wymieniæ wszystkich rodziców 
przyjació³ mojej szko³y, potrzebujê du¿o wiêcej miejsca i
jeszcze wiêcej czasu. Jest ich po prostu tak wielu! Zarówno wszyscy tworz¹cy Radê Rodziców jak i ca³a masa
skromnych pomocników, którzy gdy s¹ potrzebni, pojawiaj¹ siê nagle, jak spod ziemi i po prostu dzia³aj¹. Z
roku na rok przybywa ich! Mamy szczêcie? Stwarzamy
rodzicom takie warunki, ¿e chc¹ siê anga¿owaæ ? A mo¿e
tak w³anie zmienia siê polska szko³a? Mo¿e to jest miar¹
jej nowoczesnoci?
Agnieszka Skrzypczak
 nauczycielka z Gimnazjum nr 34 w Szczecinie
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Szko³a Podstawowa Nr 1

Klucz do sukcesu
edukacyjno-wychowawczego
W Popularnym S³owniku Jêzyka Polskiego czytamy, i¿ wspó³praca to praca wykonywana wspólnie z kim lub czym, w porozumieniu z kim, pomoc, udzia³ we wspólnej pracy, dzia³alnoci. W wietle powy¿szej definicji wspó³pracowaæ to pracowaæ z kim.
W przestrzeni szkolnej fundamentalnym dzia³aniem jest praca zespo³owa. Istotny jest fakt, i¿ polega to na wspó³dzia³aniu nie tylko wszystkich organów szko³y, cz³onków rady pedagogicznej, lecz równie¿ elementarnym ogniwem okazuje siê wspó³praca szko³y ze rodowiskiem rodzinnym uczniów. Jedna i druga strona skupia swoj¹ uwagê na najwa¿niejszym podmiocie dzia³añ szko³y jakim jest  uczeñ
 jego rozwój. Im silniejsza, cilejsza jest ta wspó³praca, tym wiêksze bêd¹ jej efekty, a tym samym
lepszy rozwój ucznia.
Jednak pedagodzy, tak zreszt¹ jak rodzice bywaj¹ ró¿ni. Pochodz¹ bowiem z ró¿nych wiatów, posiadaj¹ ró¿ny baga¿ dowiadczeñ inn¹
wra¿liwoæ, temperament itd., Budowanie relacji
zatem jest spraw¹ niezwykle trudn¹, obci¹¿on¹ w
dodatku czêsto stereotypami wynikaj¹cymi z
uprzedzeñ do jednej ze stron typu: Z nauczycielem nikt jeszcze nie wygra³  lub Rodzic jest
zawsze roszczeniowy, na pracy pedagoga siê nie
zna, a pomimo to krytykuje  Czy zatem mo¿na
co poradziæ? Nawi¹zanie wspó³pracy nauczyciela z rodzicem jest bowiem ustawowo obowi¹zkowym zadaniem. Nale¿y próbowaæ, bo zjednoczona si³a nauczycieli i rodziców to wiadectwo wysokiej klasy profesjonalizmu.
W Szkole Podstawowej Nr 1 im Boles³awa Chrobrego w Szczecinie próby te podejmujemy nieustannie i nasze dowiadczenia dowodz¹, ¿e tylko naprawdê w nielicznych przypadkach nawi¹zanie
wspó³pracy by³o ma³o mo¿liwe.
Stosujemy zró¿nicowane formy (1) i sposoby
wspó³pracy z rodzicami. One za decyduj¹ o
mo¿liwoci wyboru tych, najbardziej efektywnych, op³acalnych, tych które pozwalaj¹ trafiæ do rodzica, by wspólnie realizowaæ niektóre
zadania, cele, ale te¿ i gromadziæ oczekiwane zasoby osobowociowe, rozwijaæ pasje, zaintere-

sowania m³odych ludzi. Pracujemy zgodnie z wyznaczonymi zasadami (2) i regu³ami (3).
1. Oto lista form wspó³pracy nauczycieli z rodzicami funkcjonuj¹cych w Szkole Podstawowej Nr 1
im. Boles³awa Chrobrego w Szczecinie:
Spotkania grupowe  zebrania z rodzicami  forma umo¿liwiaj¹ca systematyczny (raz w miesi¹cu)
kontakt z nauczycielem/ami w celu monitorowania
rozwoju dziecka, klasy.
Spotkania indywidualne  konsultacje  forma
umo¿liwiaj¹ca czêstszy (raz w tygodniu) kontakt z
nauczycielem w celu rozwi¹zania sprawy bie¿¹cej/
problemu ucznia.
Spotkania ze specjalist¹ (ekspertem)  w ramach tzw. pedagogizacji  forma z zaproszonym
gociem, dotycz¹ca spraw (tematyki) wykraczaj¹cych poza kompetencje profesjonalne nauczyciela.

Spotkania indywidualne  zapewniaj¹ce bezporedni, równowa¿ny kontakt obu stron, buduj¹ce
wiê opart¹ na zaufaniu i budowaniu dobrych relacji miêdzy nauczycielem, a rodzicem.
Lekcje otwarte  forma, w której rodzic mo¿e podziwiaæ swoje dziecko w trakcie zajêæ.
Kontakty indywidualne przy wspó³udziale
cz³onków zespo³u wychowawczego (pedagog,
wychowawca, nauczyciel przedmiotu)  w celu
wsparcia lub rozwi¹zania indywidualnego problemu ucznia.
Kontakty korespondencyjne  za porednictwem
dzienniczka do korespondencji czy listu gratulacyjnego lub dyscyplinuj¹cego.
Kontakty drog¹ elektroniczn¹  poprzez dziennik elektroniczny, forum na klasowej stronie internetowej grupy lub klasy.
Wizyty domowe  których celem jest wgl¹d w sytuacjê domowa ucznia, bli¿sze jej poznanie zwykle
przy narastaj¹cych problemach.
Spotkania integruj¹ce  przy okazji okolicznoci
zwi¹zanych ze wiêtami czy wycieczk¹, b¹d te¿ z

celebrowaniem jakich wyró¿nieñ, wa¿nych dla danej klasy czy grupy.
Spotkania zadaniowe  forma zdominowana przez
zadanie do realizacji np. sesja zdjêciowa, bal szóstoklasistów.
2. Stosujemy równie¿ zasady wspó³pracy, one
bowiem dyscyplinuj¹ charakter tej relacji i pozwalaj¹ na natychmiastowe dostrze¿enie uchybieñ:
* zasada ³amania stereotypów  polegaj¹ca na
zaanga¿owaniu siê pedagoga w organizowanie spotkañ z rodzicami,
* zasada pozytywnej motywacji  uznaj¹ca jako
nieodzowny warunek skutecznego wspó³dzia³ania
wychowawcy i rodziców  dobrowolny i chêtny w
nim udzia³;
* zasada partnerstwa  postuluj¹ca równorzêdne prawa i obowi¹zki wychowawcy i rodziców, aby
¿adna ze stron nie czu³a siê mniej wartociowa od
drugiej;
* zasada jednoci oddzia³ywañ  przypominaj¹ca
o koniecznoci realizowania przez szko³ê i rodzinê
zgodnych ze sob¹ celów wychowania;
* zasada aktywnej i systematycznej wspó³pracy
 uwydatniaj¹ca potrzebê czynnego i sta³ego zaanga¿owania nauczycieli i rodziców w wykonywanie zadañ wyp³ywaj¹cych ze wspó³pracy;
3. Pamiêtamy o g³ównych regu³ach porz¹dkuj¹cych wspó³pracê z rodzicami:
* Spokój, stanowczoæ, profesjonalizm,
* Rzeczowoæ podczas rozmów,
* Jasne i precyzyjne formu³owanie oczekiwañ
wobec rodziców,
* Powstrzymywanie siê od ocen i uogólnieñ, a
trzymanie siê faktów,
* Prezentowanie swojej opinii lecz nie za wszelk¹
cenê,
* Przyjmowanie krytyki rodzica, bez ustosunkowania siê doñ,
* Zapewnienie o swym zaanga¿owaniu i chêci
wspó³pracy.
Tak zorganizowana wspó³praca z rodzicami w Szkole Podstawowej Nr 1 w Szczecinie owocuje bardzo
pozytywnymi efektami:
 prê¿nie dzia³aj¹ca Rada Rodziców, która wykazuje swoj¹ aktywnoæ na wielu p³aszczyznach i
w wielu obszarach dzia³alnoci szko³y, bêd¹c wspó³gospodarzem placówki.
Celem, istniej¹cej od 1992 roku, Rady Rodziców (w latach wczeniejszych dzia³a³o Ko³o
Opieki Rodzicielskiej, nastêpnie Komitet Ro-
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dzicielski) przy Szkole Podstawowej Nr 1 jest
reprezentowanie ogó³u rodziców oraz podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do wp³ywu i doskonalenia statutowej dzia³alnoci szko³y.
Szczegó³owym za celem jest praca na rzecz
opiekuñczej funkcji szko³y. Przedstawiciele
ogó³u rodziców spotykaj¹ siê sukcesywnie i na
zebraniach, podczas których podejmowane s¹
uchwa³y dotycz¹ce rozplanowania bie¿¹cych
wydatków na konkretne cele. Ponadto Rada Rodziców wspó³pracuje z Rad¹ Osiedla Turzyn
w kwestii pozyskiwania funduszy dla szko³y.
Rada Rodziców wspiera dyrekcjê we wszystkich dzia³aniach podejmowanych na rzecz opiekuñczej funkcji szko³y, dba o dzieci, do¿ywianie, remonty, organizacjê czasu wolnego i imprez na terenie szko³y. Wa¿n¹ funkcj¹ zarówno
Rady Rodziców, jak i ogó³u rodziców jest wsparcie szko³y w organizacji ró¿nych uroczystoci,
wyjæ i wycieczek szkolnych. Tradycj¹ naszej
szko³y, która znalaz³a swoje miejsce w kalendarium imprez s¹ festyny organizowane pod ró¿nymi has³ami (m.in. Super Mama, Super
Tato!, Ju¿ 65 lat mamy, ale formê wci¹¿ trzymamy!, czy te¿ myl przewodnia przysz³ego
festynu  Z Jedyneczk¹ za pan brat, 70 mija
lat!).
Zatem wspó³dzia³anie Rady Rodziców ze rodowiskiem szkolnym jest szerokie i przynosi korzyci dla wielu stron: uczniów, nauczycieli i rodziców.
 zarejestrowanie dzia³alnoci Stowarzyszenia
Jedyneczka,
 wspólne realizowanie ró¿norodnych dzia³añ
wynikaj¹cych z Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki SP1, Szkolnego Programu
Promocji Zdrowia,
 wspólne realizowanie imprez kulturalnych na
rzecz dzieci z SP1.
Wspó³praca miêdzy rodzicami, a szko³¹ musi
odbywaæ siê na wielu p³aszczyznach, dotykaæ
wielu aspektów, tylko wtedy jest owocna i efektywna. Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e odpowiednio zainicjowana, w rezultacie obejmuje coraz
wiêcej obszarów i przyczynia siê do polepszenia
sytuacji dziecka oraz wp³ywa na wszechstronny
jego rozwój ku radoci wszystkich ze stron.
Aleksandra Figaszewska
 nauczyciel dyplomowany, ed.wczesnoszkolna
Ma³gorzata Kaczmarek
 nauczyciel dyplomowany, bibliotekarz
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Szko³a Podstawowa Nr 74 w Szczecinie

Ratujemy
i uczymy ratowaæ

Ratownictwo medyczne  to wed³ug s³ownika 
zespó³ dzia³añ fachowej pierwszej pomocy, udzielanych w celu ratowania ¿ycia i zdrowia ludzkiego w
razie nag³ych zagro¿eñ .
W czasach mojej m³odoci temat pierwszej pomocy nie by³ poruszany w ogóle na lekcjach w szkole
podstawowej. Dawniej nauczanie zasad udzielania
pierwszej pomocy zaczynano zbyt póno  temat
pojawia³ siê dopiero w szkole redniej na lekcjach z
przysposobienia obronnego. Tymczasem wiedza ta
powinna byæ wpajana ju¿ od najm³odszych lat, dzieci
ju¿ od pierwszych klas podstawówki, powinny byæ
uwiadamiane i wiadome tego, ¿e ka¿de z nich mo¿e
pomóc i mo¿e kiedy uratowaæ komu ¿ycie  o ile
bêdzie posiada³o wiedzê niezbêdn¹ do udzielenia
pierwszej pomocy.
Zdaj¹c sobie sprawê z powagi zagadnienia oraz z
faktów deficytu tego typu szkoleñ dla dzieci  gdzie
wa¿ny jest sposób przekazywania wiedzy  postanowi³am opracowaæ w³asny autorski program i od kilku
lat skutecznie wdra¿am go w pracy z najm³odszymi.
Rozpoznanie problemu, pierwsza decyzja i szybka
w³aciwa reakcja niejednokrotnie zwiêksza szanse na
prze¿ycie rannego lub chorego cz³owieka w sytuacjach
kryzysowych zwi¹zanych z koniecznoci¹ udzielenia
pierwszej pomocy. Dowiadczenia pokazuj¹, ¿e im
wczeniej dzieci naucz¹ siê w³aciwych reakcji zwi¹zanych z sytuacjami wymagaj¹cymi podjêcia dzia³añ ratowniczych tym ³atwiej przychodzi im póniej odpowiednio zachowaæ siê w trudnej sytuacji.
Zajêcia dotycz¹ce pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzê ju¿ czwarty rok. Celem mojego
programu Ratujemy i uczymy ratowaæ  chcê i potrafiê jest przede wszystkim zapobieganie i minimalizowanie skutków zagro¿eñ oraz wyposa¿enie
uczniów w wiedzê

z zakresu podstaw pierwszej pomocy przedmedycznej. Poprzez te zajêcia uwiadamiam dzieciom
gro¿¹ce niebezpieczeñstwa oraz uwra¿liwiam je na
dba³oæ o swoje zdrowie i ¿ycie.
Dzieci uczêszczaj¹ce do szko³y poznaj¹ podczas
zajêæ edukacji wczesnoszkolnej zasady w³aciwego, bezpiecznego zachowania siê w domu, w szkole i w innych rodowiskach spo³ecznych. Na swoich zajêciach uczê dzieci rozpoznawania zagro¿eñ i
odpowiedniego postêpowania w sytuacjach zagro¿enia ¿ycia, wypadku. Przekazujê im praktyczne
umiejêtnoci udzielania pierwszej pomocy w realnych sytuacjach.
Swoje pierwsze zajêcia prowadzi³am w Szkole Podstawowej nr 74, a obecnie w Szkole Podstawowej
Nr 55 B³êkitna. Do ka¿dych zajêæ przygotowywana jest specjalna tablica pomocnicza tzw. £añcuch
prze¿ycia, stworzona w sposób prosty i czytelny
dla najm³odszych. Oprócz nabywania wiadomoci
teoretycznych dzieci æwicz¹ uk³adanie potencjalnego poszkodowanego w tzw. pozycji bocznej, reanimacjê na fantomach, prawid³ow¹ rozmowê z dyspozytorem, utrwalaj¹ tak¿e numery alarmowe.
Uczniowie lubi¹ te zajêcia ze wzglêdu na mo¿liwoæ interaktywnego w nich udzia³u. Maj¹c na
uwadze znan¹ maksym¹ Konfucjusza Powiedz mi,
a zapomnê, poka¿ mi, a zrozumiem, pozwól mi zrobiæ, a zapamiêtam oraz cykliczne coroczne przeprowadzanie zajêæ z utrwalaniem i pog³êbianiem wiedzy na temat ratownictwa daj¹ znakomite efekty.
Uczniowie pozbywaj¹ siê lêku podjêciem dzia³ania, co jest niezwykle istotne.
Moim celem jest równie¿ zachêcanie innych nauczycieli do prowadzenia takich zajêæ w szko³ach, w
których pracuj¹.
Wielkie podziêkowania nale¿¹ siê Panu Jerzemu
Owsiakowi oraz jego inicjatywie WOP i realizowanym w jej ramach szkoleniom i kursom, które wielu
osobom da³y niebywa³¹ okazjê nabyæ wiedzê i umiejêtnoci dotycz¹ce pierwszej pomocy oraz zarazi³y
je ide¹ dalszego propagowania tej wiedzy.
Sylwia Ma³oszuk
 nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Szczeciñski Program Edukacji Wodnej
i ¯eglarskiej Morze przygody
 z wiatrem w ¿aglach

Pracowity tydzieñ w SKEM
Pa³acu M³odzie¿y
W poniedzia³ek 23 marca 2015 r. roku na spotkaniu z kapitanem jachtu Zryw Mieczys³awem
Irch¹ wys³uchalimy barwnej opowieci o rejsie
jachtem do Londynu. Kapitan mówi³ o ró¿nicach
miêdzy p³ywaniem po Morzu Ba³tyckim, a Morzu Pó³nocnym. Szczególn¹ uwagê zwraca³ na
¿eglugê na pr¹dach i p³ywach po Morzu Pó³nocnym. Opowiada³ o obiektach jakie mo¿na tam
spotkaæ, prognozowaniu pogody z w³asnych
obserwacji, w jaki sposób ¿egluje siê po Tamizie
i wykorzystuje znajduj¹ce siê tam bakeny. Zwraca³ uwagê na zachowanie siê za³ogi, która ¿egluj¹c przez d³ugi czas musi radziæ sobie z problemami; tolerancj¹, poszanowaniem drugiego cz³owieka i dopasowaniem do regu³ ¿ycia, na ma³ej
jednostce. Jacht Zryw w tym rejsie przekroczy³
po³udnik 0, a jego za³oga próbowa³a wytyczyæ
liniê po³udnika na wodzie. Barwna opowieæ
poparta by³a zdjêciami i filmem z tego rejsu.
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Natomiast w czwartek 26 marca 2015 r. na zaproszenie Pani Anny Lubeckiej prowadz¹ce ko³o
¿eglarskie na Oddziale Pediatrycznym Szpitala przy
Unii Lubelskiej bylimy z pokazem filmu DZ-t¹ z
Wroc³awia do Szczecina. Natalia Ferenc i Tomasz
Paku³a, twórca filmu, opowiadali o swojej przygodzie p³ywania po Odrze. By³y rozmowy o ¿eglarstwie oraz nauka wi¹zania wêz³ów.

A w niedzielê 29 marca 2015 r. wykonywalimy prace bosmañskie w hangarze Centrum
¯eglarskiego. Za³oga ko³a pracowa³a przy jachcie Zryw. W weso³ej atmosferze, przy snuciu planów rejsowych na przysz³y sezon, sprz¹ta³a, szlifowa³a i malowa³a jacht.

30

Po po³udniu przenielimy siê do Tawerny pod
Zardzewia³¹ Kotwic¹ na Camping Marina na spotkanie poza sezonem z Kapitanem Mieczys³awem
Irch¹. Wraz z uczestnikami zajêæ SKEM z GM Nr 6,
prowadzonego przez Pani¹ Poppe-Iwanów przenielimy siê na DZ-tê, gdzie Prawie jak Vikingowie
¿eglowalimy po morzu i rzece. Kapitan przybli¿y³
zasady ¿eglowania na jachcie typu DZ-10, szalupie
odkryto-pok³adowej bez silnika. Dowiedzielimy siê
jak funkcjonowaæ na tego typu jachcie  codzienne
sztauowanie rzeczy, przygotowanie posi³ków, prowadzenie nawigacji i pe³nienia wacht. Poznalimy
zasady d³ugotrwa³ego wios³owania (napêd silnikowy DZ-ty) przez wiele godzin w przypadku braku
wiatru. Mimo trudów ¿eglugi na takim jachcie mocno zachêca³ wszystkich do ¿eglowania na dobrze
sprawuj¹cej siê i piêknie manewruj¹cej DZ-cie.
Jolanta Ga³êzowska

RELAKS
Z
KSI¥¯K¥
Na wiosenne wieczory i weekendy polecam
kolejn¹ powieæ szczeciñskiej Autorki. Izabela Pietrzyk jest filologiem, wyk³ada jêzyk rosyjski na Uniwersytecie
Szczeciñskim. Publikowa³a teksty naukowe z
dziedziny jêzykoznawstwa i jest Autork¹
wietnie przyjêtych powieci Babskie gadanie, Wieczór panieñski i Histerie rodzinne. W swojej kolejnej ksi¹¿ce
dotyka problemu staropanieñstwa, które jest nie
tylko stanem cywilnym, ale wed³ug niektórych matek jest gron¹ dla ¿ycia chorob¹, któr¹ trzeba natychmiast wyleczyæ!
Janina swata wiêc córkê z ka¿dym wolnym mê¿czyzn¹, jaki wpadnie jej w rêce, a Wiktoria zaczyna
ju¿ traciæ cierpliwoæ Histerie rodzinne to zabawne perypetie sióstr, ich dzieci i mê¿ów  by³ych,
obecnych i przysz³ych.
Rodzinny park atrakcji
Izabela Pietrzyk
Wydawnictwo Prószyñki i S-ka, 2015
Spotkanie z Izabel¹ Pietrzyk w ramach Festiwalu
Literatury 2015, sobota 25 kwietnia, godz. 17 Empik
Kaskada
Opracowa³a:
Monika Wilczyñska
 mi³oniczka ksi¹¿ek i czytania.
Od 2011 roku prowadzi portal
SzczecinCzyta.pl
Portal SzczecinCzyta.pl zaprasza na IX Kiermasz Ksi¹¿ki Przeczytanej, który odbêdzie siê w
sobotê, 9 maja w godz. 10-13 w
Teatrze Lalek Pleciuga. Jak zawsze oferta kiermaszu bêdzie
obejmowaæ ksi¹¿ki dla doros³ych i dla dzieci. Szczegó³owe informacje na portalu www.szczecinczyta.pl
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