Każde dziecko jest dla nas ważne !
Zrobimy wszystko, aby czuło się
akceptowane i bezpieczne oraz
pomożemy mu poznać siebie,
stać się samodzielnym i otwartym na świat.”

Dziecko na progu Przedszkola
Przedszkole musi stwarzać dziecku optymalne warunki do rozwoju
intelektualnego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego. Moment przekraczania
progu przedszkola przez małe dziecko należy do najbardziej znaczących i trudnych
w jego życiu. Dlatego nie kto inny , jak rodzice w końcu nauczyciele powinni
wspierać swoich wychowanków w przystosowaniu się do przedszkola.
W naszym przedszkolu każde dziecko traktujemy indywidualnie i ustalamy
odpowiednią strategię postępowania w czasie zabaw i zajęć. Stosujemy różne formy
współpracy z rodzicami.
Jedną z form współpracy z rodzicami są zebrania ogólne i grupowe. Rodzice
zapoznawani są z zasadami funkcjonowania naszej placówki, rozkładem dnia,
odpłatnością za przedszkole.
Pierwsze zebrania grupowe mają dostarczyć konkretnych informacji
i uświadomić wspólne działania. Nauczyciele składają rodzicom oferty współpracy
na cały rok szkolny. Omawiają plany dotyczące współpracy z rodzicami.
Najczęstszą formą współpracy z rodzicami są rozmowy indywidualne.
Dochodzi do nich z inicjatywy rodziców bądź nauczyciela. Dbamy o to, aby
rozmowy te przebiegały w odpowiedniej atmosferze i warunkach. Poprzez rozmowy
indywidualne uzyskujemy informacje o dziecku, o jego dotychczasowym rozwoju i
aktualnych problemach wychowawczych i zdrowotnych. W rozmowach
indywidualnych rodzice maja prawo wyrażać ponadto swoje prośby i zastrzeżenia.
Bardzo ważną rolę w naszym przedszkolu spełnia kącik dla rodziców.
Zamieszczamy w nim następujące informacje:

regulamin przedszkola,

jadłospisy kulinarne,

informacje o zajęciach dodatkowych dla dzieci,

ogłoszenia,

artykuły o tematyce pedagogicznej lub psychologicznej,

telefony poradni specjalistycznych, zadania logopedy,


informacje o formach współpracy,

kalendarz imprez i uroczystości na cały rok szkolny,

podziękowania dla aktywnych rodziców.
Kolejną ciekawą formą współpracy z rodzicami w naszym przedszkolu są
uroczystości . Organizujemy je z różnych okazji, między innymi z okazji Dnia
Matki, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Dziecka, Karnawału, Bożego Narodzenia i
Wielkanocy, zakończenia roku szkolnego .
Oprócz wymienionych form współpracy z rodzicami, zbliżających rodzinę z naszym
przedszkolem są dni adaptacyjne.
Zajęcia adaptacyjne łagodzą zaniepokojenia rodziców w momencie gdy ich
pociechy po raz pierwszy przekraczają próg przedszkola. Podczas tych zajęć rodzice
mogą wspólnie z dziećmi przebywać w przedszkolu, bawić się z nimi, uczestniczyć
w zajęciach.
Każda forma kontaktu jest przez pedagogów przedszkolnych pozytywnie
oceniana, ponieważ buduje most pomiędzy przedszkolem a środowiskiem rodzinnym
dla dobra rozwoju dziecka.

