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WSTĘP 

 

 Dzisiejsze czasy oraz zmieniające się warunki funkcjonowania oświaty w Polsce 

wymuszają konieczność zmian i weryfikacji zadań realizowanych przez róznorodne 

instytucje oświatowe, w tym także przedszkola. W przedszkolu, w którym pracuję, 

proces ten rozpoczął się kilka lat temu. 

 Głównym założeniem tych zmian jest wdrożenie rodziców w działalność 

przedszkola w taki sposób, by efektem końcowym było ich całkowite zaangażowanie w 

życie placówki. 

 Proces wdrażania tych założeń przebiega powoli i łagodnie, a polega na 

dobieraniu i proponowaniu rodzicom takich form działania, które spowodują, że 

zostanie osiągnięte pełne porozumienie między nimi a przedszkolem, a  co za tym idzie, 

placówka będzie obdarzona zaufaniem, zrozumieniem i pomocą ze strony rodziców. 

 Przedszkola mają do wypełnienia zadania w ramach dwóch ogólnych funkcji: 

wobec dzieci i wobec rodziców. Autorka zdaje sobie sprawę, iż rodzina może 

funkcjonować bez przedszkola, ale przedszkole bez rodziny niewiele może zrobić. 

Rodzice, jako klienci placówki oświatowej, oczekują bogatej oferty, która w pełni 

zaspokoi potrzeby ich dzieci. Przedszkole, wychodząc im naprzeciw, stara się stale 

wzbogacać ofertę, która jednakże i od rodziców wymaga ogromnego zaangażowania i 

poświęcenia. 

 Dlatego przedmiotem zainteresowań tej pracy uczyniono analizę współpracy 

przedszkola z rodzicami, jako bazę dla wprowadzenia programu autorskiego, który jest 

nowością w ofercie edukacyjnej przedszkola.  

 Zainteresowano się, w jakim stopniu wzmożone wysiłki zaangażowania rodziny 

w życie placówki wpłyną na łagodne wprowadzenie głębszych zmian programowych i 

związanych z nimi oczekiwań. 

 Praca ta składa się z wstępu, rozwinięcia w postaci trzech rozdziałów i 

podsumowania. 

  



 

 

 Rozdział I dotyczy współpracy przedszkola z rodzicami na podstawie literatury, 

zawiera on zagadnienia roli i funkcji placówek przedszkolnych, znaczenia programów 

autorskich w pracy z małym dzieckiem oraz omawia wartość współpracy z rodzicami. 

 W rozdziale II omówiono funkcjonowanie pracy placówek oświatowych, oparte 

na współdziałaniu z rodzicami. Zapoznaje on czytelnika ze znaczeniem partnerskiego i  

podmiotowego traktowania rodziców. Ukazuje on doświadczenia i opinie nauczycieli, 

którzy już wiele lat temu chcieli uspołecznić pracę swoich klas, oddziałów itp.  

 Rozdział III poświęcony jest nauczycielowi i jego roli w realizacji współpracy z 

rodzicami. Stanowi niejako przegląd form działania proponowanych przez przedszkole, 

mających na celu sprowokowanie rodziców do zaangażowania i zrozumienia roli 

współgospodarza placówki. 

 Na zakończenie pracy dokonano podsumowania i wysunięto wnioski. 

 Niniejsza praca poświęcona jest zarówno dzieciom, rodzicom, jak i 

nauczycielom.  

 Autorka widzi szansę rozwoju dziecka w podmiotowym i twórczym podejściu do 

niego, a takie możliwości daje właśnie innowacyjny program. Pragnie jednak mocno 

podkreślić, że pełny rozwój zostanie osiągnięty tylko wtedy, gdy będzie panowała 

jedność i spójność starań przedszkola i rodziny. 

 Praca adresowana jest do nauczycieli, którym ma ukazać stan dzisiejszy 

współpracy z rodzicami w ich placówce oraz to, co jest jeszcze przed nimi, a co 

wymaga wzmożonego wysiłku i trudu. 

 Intencją tej pracy jest sprowokowanie nauczycieli do refleksji i jeszcze większego 

zaangażowania. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ROZDZIAŁ I 
 
 
WSPÓŁPRACA    PRZEDSZKOLA    Z    RODZICAMI    NA    PODSTAWIE   

LITERATURY 

 

1. ROLA  I  FUNKCJE  PRZEDSZKOLA 

 

       Przedszkole jest placówką, która spełnia funkcję „wychowania instytucjonalnego” 1. 

Zgodnie z przyjętymi założeniami funkcja ta polega na wszechstronnym rozwoju dzieci, 

który to umożliwia osiągnięcie dojrzałości szkolnej i ułatwia rozpoczęcie nauki w 

szkole. Wychowaniu, jako działalności celowo zorganizowanej przypisuje się znaczącą 

rolę w kształtowaniu osobowości dzieci. Jest ono zamierzoną interwencją w rozwój – 

polega na ukierunkowaniu jakościowych zmian, zachodzących czy to we wzroście 

fizycznym, umysłowym, czy emocjonalno – społecznym dziecka. Dzięki tym zmianom 

kształtuje się jego osobowość i dorasta ono do zadań, które mu stawia życie w rodzinie, 

przedszkolu a później szkole. 

       Rozwój dziecka jest nierozerwalnie związany z wychowaniem i kształceniem.  

J. S. Bruner stwierdza , że „istotnym celem nauczania jest wspieranie lub kształtowanie 

rozwoju” 2. 

 Przedszkole ma możność skutecznego kierowania rozwojem dziecka, jeżeli 

dostarcza celowo dobieranych bodźców i wartościowych treści rozbudzających jego 

aktywność. Dziecko jest twórczym podmiotem - partnerem w procesie wychowania, 

którego wpływy przyswaja najskuteczniej, jeśli ma okazję do działania. „Dlatego też 

wychowanie – jak pisze T. Tomaszewski – powinno polegać nie tylko na podawaniu 

dziecku pewnych treści [...], ale przede wszystkim na świadomym organizowaniu jego 

działalności i trybu życia według tych treści” 3. 

______________________ 
1 Podstawy pedagogiki przedszkolnej, (pod redakcją M. Kwiatkowskiej ). WSiP. Warszawa 1985, s. 45. 
2 J. S. Bruner: W poszukiwaniu teorii nauczania. PIW. Warszawa 1966, s. 20. 
3 T. Tomaszewski: Zasady psychologii. Czytelnik. Warszawa 1949, s. 58. 
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        Współczesna cywilizacja, obok wielu dobrodziejstw, które mają uprościć życie 

człowiekowi, niesie ze sobą szereg elementów niekorzystnych, stwarzających wiele 

zagrożeń nie tylko dla zdrowia i rozwoju, ale wręcz dla egzystencji. 

       Przewlekły stres psychiczny, nieprawidłowe odżywianie, siedzący tryb życia, 

zanieczyszczenie środowiska, zanik więzi rodzinnych i wzorców moralnych to tylko 

niektóre z czynników, na które narażone jest dziecko na początku XXI wieku. Żyjemy 

w cywilizacji ułatwień. Media – magnetofon, komputer, telewizja i najnowszy 

wynalazek globalizacji – internet, coraz bardziej zastępują rodziców, przyjaciół, 

niezbędny dla rozwoju dziecka bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem. Brak ruchu i 

niezdrowe żywienie determinują powszedni dzień; „macdonaldyzacja” 4 społeczeństwa 

ingeruje także w proces wychowawczy osłabiając relacje między rodzicami a dziećmi. 

       Człowiek, a tym samym dziecko, jest jednością bio –psycho-społeczną. Posiada tak 

zwane potrzeby pierwotne, uwarunkowane biologicznie – między innymi jest to 

potrzeba miłości, przynależności, bezpieczeństwa, ruchu, zabawy i aktywnego uczenia 

się, poznawania środowiska. Pierwotną potrzebą jest także mowa i uczenie się jej, 

stymulacja słowna małego dziecka itp. 5 . 

       Wychowanie przedszkolne ma na celu zaspokojenie tych potrzeb poprzez aktywne 

przyswajanie środowiska osobowego, materialnego, kulturalnego, symbolicznego, 

głównie poprzez zabawę i ruch. Jeśli nie zagwarantujemy zaspokojenia wymienionych 

potrzeb specyficznie ludzkich, pojawią się w ich miejsce potrzeby sztuczne, czyli 

wtórne, uwarunkowane głównie ekonomicznie – potrzeba własności posiadania i 

konsumpcji, czemu zwykle towarzyszy agresja. 

       Zdaniem J. Kopczyńskiej – Sikorskiej powyższe elementy przedszkolnej kultury 

______________________ 
4 J. Kopczyńska – Sikorska: Przedszkole XXI wieku – oczekiwania i refleksje. „Wychowanie w   Przedszkolu” 2000, nr 8,     

  s. 452. 
5 Zob. tamże, s. 453. 
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pedagogicznej powinny być przenoszone na wychowanie w rodzinie poprzez kontakty 

wychowawców przedszkolnych z rodzicami dzieci 6. Jednym z głównych zadań 

przedszkola XXI wieku będzie więc pogłębienie wiedzy i kultury rodzicielskiej, 

dotyczącej rozumienia i respektowania potrzeb dziecka. Przedszkole funkcjonujące w 

społeczeństwie musi spełniać oczekiwania i zaspakajać wymagania swoich klientów, a 

więc rodziców i dzieci. To rodzice mają doniosłą rolę w procesie wychowania małego 

dziecka. Przedszkole wobec rodziców spełnia kilka funkcji. 

D. Waloszek 7 zalicza do nich: 

1) Wspomaganie działań wychowawczych rodziców: 

a) informowanie rodziców o zachowaniu się dzieci w przedszkolu (osiągnięcia, 

powodzenia, próby), 

b) zbieranie informacji o zachowaniu się dzieci w domu (dominujące zachowania, 

zaciekawienia, hobby), 

c) przekazywanie wiedzy pedagogicznej dotyczącej interesujących rodziców 

zakresów wiedzy uwrażliwiającej na dziecko, jego potrzeby, możliwości, 

powinności. 

2) Integrowanie zabiegów wychowawczych: 

a) uzgadnianie sposobów reagowania na bodźce, zadania, wymagania w domu i 

przedszkolu, 

b) uzgadnianie rodzaju, kierunku, zakresu działań wychowawczych wspólnie 

realizowanych w przedszkolu i uzupełnionych w domu, 

c) wspólne z rodzicami opracowywanie warunków do rozwoju wyobraźni, do 

eksperymentowania, swobodnego doświadczenia życia przez dziecko, 

d) włączanie rodziców w wychowanie dzieci poza domem, 

e) włączanie rodziców w zagospodarowanie, aranżację wnętrz przedszkola, głównie 

sali, terenu zabaw. 

____________________ 
6 Zob. tamże, s. 454. 
7 Zob. D. Waloszek: Wychowanie najmłodszego człowieka. Organon. Zielona Góra 1996, s. 40 i n. 
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3) Wspieranie rodziców poszukujących sposobów zmiany relacji między dziećmi: 

a) zapoznawanie ich z możliwościami współistnienia z dziećmi, 

b) informowanie o prawach w dziedzinie oświaty, 

c) działania wspólne, indywidualne rodziców, nauczycieli i dzieci, 

d) poszukiwanie przyczyn „złych zachowań” dzieci w sposobach reagowania na nie, 

w organizacji życia, 

e) organizowanie doradztwa – medycznego, psychologicznego, pedagogicznego (w 

miarę potrzeby) . 

       Wszystkie one realizowane mają nadrzędny cel – wszechstronny rozwój dziecka, 

zaspokojenie jego potrzeb i uczynienie współodpowiedzialnymi za proces edukacyjny 

wszystkich jego uczestników, a więc nauczycieli – dzieci – rodziców 8. 

 

2. ROLA  PROGRAMÓW  AUTORSKICH 

  

 Jak pisze B. Śliwerski: „zgodnie z personalizmem pedagogicznym, w relacjach 

między występującymi w edukacji przedszkolnej podmiotami (nauczyciele – dzieci –

rodzice), żadna ze stron nie może mieć prymatu nad którąkolwiek, dlatego że pomimo 

wszystko edukacja nie może być narzucaniem, władaniem pedagogicznym” 9.  

Chodzi o to, by stała się ona wspólnym, trójstronnym projektem odróżnialnych od 

siebie i przyznających sobie prawo do inności osób. Hegel pisał, że być wolnym, to być 

sobą  „w tym co inne”.  

 Pytanie o wolność nauczyciela, ucznia czy jego rodziców w instytucjach 

edukacyjnych jest bowiem pytaniem o możliwość ich bycia sobą. Wolność nauczyciela, 

ucznia oraz jego rodziców jako istot ludzkich, które biorą udział w procesie kształcenia, 

nie jest wolnością abstrakcyjną, ale  zachodzącą  w  konkretnym  czasie  i  konkretnym  

____________________ 
8 Zob. D. Waloszek: Nauczyciel i dziecko – organizacja warunków edukacji przedszkolnej. Wydawnictwo ODN. Zielona   

  Góra 1998, s. 15. 
9 B. Śliwerski: Edukacja autorska. Oficyna Wydawnicza IMPUL. Kraków 1996, s. 41. 
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miejscu. O takiej wolności świadczą powstałe w szkołach klasy autorskie i w 

przedszkolach oddziały autorskie. Nauczyciele tych dzieci postanowili skupić cały 

proces edukacji na jednoczącej ich, uczniów i ich rodziców wspólnocie idei i 

antropologii filozoficznej. 

 Istotą małych, lokalnych społeczności edukacyjnych pracujących na bazie 

programów autorskich stało się wyjście z tyranii systemu oświatowego, praca zgodna z 

zasadami indywidualności, suwerenności podmiotów uczestniczących wspólnie w 

edukacji. To właśnie edukacji autorskiej chciałabym poświęcić trochę więcej miejsca, 

aby zgodnie z jej zasadami móc pracować w przyszłości w swojej placówce. 

 Celem edukacji autorskiej jest reorientacja procesu dydaktyczno – 

wychowawczego z autorytarnego, adaptacyjnego, instrumentalnego i restrykcyjnego na 

kształcenie humanistyczne, elastyczne, podmiotowe i wyzwalające potencjał twórczy u 

uczniów, ich rodziców i nauczycieli. 

 Twórcami edukacji autorskiej są Wiesława i Bogusław Śliwerscy. Głównymi 

założeniami koncepcji pracy autorskiej są: 

- promować edukację humanistyczną, przeciwdziałającą patologiom i chorobom 

cywilizacyjnym u dzieci;  

- maksymalizować rozwój i efekty edukacji dzieci bez względu na ich uzdolnienia czy 

deficyty rozwojowe; 

- wspierać autonomię dzieci w zakresie autoodpowiedzialności i samostanowienia o 

własnym rozwoju; 

- intensyfikować podmiotową partycypację rodziców i dziadków w procesie 

edukacyjnym ich dzieci; 

- uwolnić pedagogikę szkolną od schematyzmu i frontalizmu dydaktycznego; 

- redukować przemoc dorosłych, pedagogów wobec dzieci, na rzecz wspierania 

osobistej radości i wewnętrznej motywacji do uczenia się 10. 

____________________ 
10 Zob. B. Śliwerski: Edukacja autorska .... op. cit., s. 42 i n. 

 

 



10 

 

 Podstawowym pytaniem, jakie postawili sobie nauczyciele takich klas było: czy 

chcą na poziomie edukacji wczesnoszkolnej prowadzić różnicowanie i selekcję dzieci, 

czy też może powinni wspierać ich rozwój w toku procesu uczenia się ? 

 Egzaminowanie, ocenianie i selekcjonowanie zgodnie z obowiązującymi normami 

i skalami pomiaru ich realizacji spycha wielu uczniów na margines historyczny, 

produkuje dyslektyków, tłumi dziecięce zainteresowania, zabija w dzieciach zdolności, 

motywację poznawczą i potencjał twórczy oraz wćwicza je w pozorowanie 

kompetencji. Podobnie rzecz ma się w przedszkolu, jeśli zaczniemy mierzyć dzieci 

jedną miarą i równać je do tego samego poziomu, zapomnimy o ich indywidualności, to 

wyrządzimy im ogromną krzywdę. 

 Dzieci w klasach autorskich mogą podejmować walkę nie o stopnie, ale o wiedzę i 

umiejętności. Muszą mierzyć się tylko i wyłącznie z samymi sobą. Ten rodzaj 

rywalizacji jest twórczy i pozwala na systematyczne zmaganie się przez dziecko ze 

swoimi właściwościami i porównywanie ich z własnym potencjałem rozwojowym. 

Redukcja ocen w postaci not szkolnych zagwarantowała dzieciom prawo do popełniania 

błędów oraz do indywidualnego tempa uczenia się. Ponadto dzieci mają możliwość 

poznawania nie znanego im materiału nie tylko w sposób kierowany przez nauczyciela, 

ale i poprzez znalezienie własnej do niego drogi. 

 Poza indywidualnym tempem pracy dziecka w szkole ważnym okazało się danie 

mu czasu na osobistą dojrzałość do opanowania określonych treści i umiejętności. 

Dzieci mają czas na osobiste dochodzenie do określonych kompetencji. Dzięki temu 

każde z nich ma stworzoną szansę na osiąganie sukcesów. Przełamuje się wówczas 

negatywne myślenie o sobie i swoich słabościach, kiedy nie wykonane zadanie nie 

niesie z sobą żadnych negatywnych następstw. 

 Dzieci nie muszą się obawiać, że kolejna próba zakończy się oceną niedostateczną. 

Wystarczy im tylko informacja zwrotna o ilości i jakości popełnionych błędów oraz o 

możliwościach ich wyeliminowania. Ocenianie instrumentalne zostało w tych klasach 

zastąpione wartościowaniem postępów edukacyjnych dzieci. Bierze się pod uwagę: 
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- kompetencje merytoryczne – czyli poziom i jakość osiąganych wiadomości z 

gwarancją zrealizowania przynajmniej tzw. minimum programowego; 

- kompetencje społeczne – czyli zdolności empatyczne, prospołeczne, kooperacja, 

tolerancja; 

- kompetencje samorealizacyjne – czyli zdolności poznawcze, rozumienie, 

zastosowanie, rozwiązywanie problemów, myślenie przez analogię, zdobywanie 

informacji, przetwarzanie i odtwarzanie wiadomości itp. 11. 

 Podstawową przesłanką edukacji stało się takie kierowanie jej procesami, by 

uczniowie nie byli dzięki nim „nasyceni” wiedzą, lecz „głodnymi” wiedzy. Chodzi o to, 

by dzieci nie przystosowywały się do programu nauczania, lecz by program był 

wpasowany w fazy najsilniejszego zainteresowania się przez nie określoną wiedzą. 

Opisany wyżej sposób pracy z dziećmi wydobywa i wzmacnia ich potencjał 

rozwojowy. 

 Należy tu jeszcze zaznaczyć doniosłą rolę nauczyciela, bez którego nie byłaby 

możliwa samodzielność oraz autentyczność uczenia się przez dzieci i podmiotowego 

partycypowania w edukacji ich rodziców. A Brzezińska stwierdza „W triadzie: autorska 

klasa – autorski program – autorski nauczyciel najważniejszą, kluczową rolę odgrywa 

trzeci element. Bez autorskiego nauczyciela nawet najlepszy program przedmiotu czy 

koncepcja działania zespołu klasowego nie może przynieść oczekiwanych rezultatów. 

Programy autorskie „wyrastają” z określonej osoby, z jej zaangażowania, jej 

specyficznego doświadczenia życiowego i zawodowego, z jej sposobu przeżywania 

świata. Dlatego są one niepowtarzalne i nie do powtórzenia przez innych, nawet 

najlepszych nauczycieli, nie przystają bowiem do ich indywidualności. Zatem 

najbardziej istotną cechą programów autorskich jest ich ścisły, organiczny związek z 

autorem – człowiekiem i nauczycielem” 12. 

 Potwierdzeniem  skuteczności pracy na podstawie programu autorskiego w klasie  

____________________ 
11 Zob. B. Śliwerski: Edukacja autorska ... op. cit., s. 44. 
12 A. Brzezińska: Szkoła twórcza – autorskie klasy, programy, nauczyciele. „Kwartalnik  Pedagogiczny” 1992, nr 2, s. 75. 
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autorskiej są badania przeprowadzone przez B. Śliwerskiego wśród dzieci, rodziców i 

nauczycieli 13. 

 Wśród dzieci wystąpiły następujące opinie: 

- „bardzo lubię chodzić do szkoły, tu jest wspaniale”, 

- „nie pójdę do II klasy, gdyż chcę pozostać w klasie I ... bo nie chcę by uczyła mnie   

inna pani”, 

- „nasza klasa jest wesoła”, 

- „w czasie lekcji pośmiać się można, albo pożartować”, 

- „są lekcje indywidualne, w czasie których można grać na komputerze”, 

- „na materacu można poczytać książkę bądź odpocząć”, 

- „nie ma ocen, tylko pani pisze jak wykonaliśmy daną pracę, dobrze czy źle”, 

- „nigdy nie jest nudno w naszej szkole” 14. 

Są to niektóre spośród kilkudziesięciu wypowiedzi dzieci potwierdzających trafność i 

skuteczność pracy autorskiej. 

 Badani rodzice zwrócili uwagę na następujące kwestie: 

- „to wielkie szczęście móc powierzyć swoje dziecko ludziom z wszechmiar 

kompetentnym i bez końca oddanym idei tego rodzaju nauczania”, 

- „przeglądając prace mojej córki (jakże dalekie od doskonałości) widzę budujące, 

mądre oceny wychowawczyni, zwykle zaczyna od pochwały za poniesiony trud, 

następnie zwraca uwagę nie tyle na słabości ocenianej pracy, co na możliwość 

osiągnięcia poprawy” (brak stopnia dzięki temu obniżenie poziomu stresu i lęku); 

- „każde dziecko w klasie istnieje, ma swoje miejsce” (indywidualne podejście do 

ucznia); 

- „ogromnie cenię w tej klasie oddziaływanie na wszystkie zmysły dziecka,  

wykorzystywanie   różnych   źródeł   wiedzy,   poznawanie   różnych   sfer  

rzeczywistości [...]”  ( stosowanie atrakcyjnych i różnorodnych form  i  metod    

nauczania oraz możliwość twórczego działania i uczenia się); 

____________________ 
13 Zob. B. Śliwerski: Wyspy oporu edukacyjnego. Oficyna Wydawnicza IMPULS. Kraków 1993, s. 105. 
14 Tamże, s. 106. 
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- „jest to klasa z małą ilością uczniów, dzięki czemu dzieci mają możliwość uczyć się w 

sposób indywidualny, jest to szansa zarówno dla dzieci zdolnych, wybitnych jak i tych 

słabszych” (mała ilość uczniów); 

- „najbardziej odpowiada mi stworzenie w klasie serdecznego klimatu nie tylko wśród 

dzieci, ale także wśród nas rodziców, pomaga to nam np. zaradzić zaistniałemu 

konfliktowi, bez udziału nauczycieli” (partnerskie stosunki między nauczycielem – 

wychowawcą a uczniami oraz stworzenie właściwego klimatu); 

- „wychowawczyni potrafi w czasie spotkań z nami w sposób wyjątkowo wnikliwy, 

szczególny zanalizować działania swoich podopiecznych” (sposób prowadzenia zebrań 

z rodzicami); 

 Ponadto rodzice zauważyli, że edukacja w klasie autorskiej wpłynęła na 

maksymalizację możliwości rozwojowych dziecka: 

- w sferze kompetencji intrapersonalnych, 

- w sferze kompetencji motywacyjno – poznawczych 15. 

 Celowo podany został tak szeroki zakres pozytywnych opinii rodziców, opartych o 

przeprowadzone do tej pory badania aby wiedzieć na co zwrócić uwagę w 

przygotowaniach, jak i realizacji programu autorskiego w swojej placówce. 

 

3.  WARTOŚĆ  WSPÓŁPRACY  Z  RODZICAMI 

 

 „Właściwe wyniki wychowawcze warunkuje zgodność oddziaływań wychowania 

instytucjonalnego i naturalnego, zmierzających do tych samych celów” 16. 

To właśnie rodzina ma szczególne znaczenie w rozwoju i wychowaniu dzieci w okresie 

wczesnego dzieciństwa. Stąd też wynika konieczność stałej i bliskiej współpracy 

przedszkola z rodzicami. Dobra znajomość środowiska rodzinnego wychowanków jest  

pierwszym warunkiem efektywności pracy zarówno z dziećmi, jak i współdziałania z 

ich rodzicami. 

___________________ 
15 Zob. tamże, s. 119. 
16 Podstawy pedagogiki przedszkolnej, (pod redakcją M. Kwiatkowskiej ). WSiP. Warszawa 1985, s. 454. 
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 Przedszkole podejmuje współpracę z rodzicami już na dalszym etapie rozwoju 

dziecka. Pierwszym nauczycielem dziecka są rodzice, a zwłaszcza matka, jeśli zajmuje 

się ona dzieckiem do 3 roku życia lub dłużej. Ogólna wiedza o rodzinie pomaga w 

przyjęciu kryteriów oceny poziomu pedagogicznego danej rodziny, jej potrzeb i 

aspiracji w dokonywaniu analizy czynników wywierających wpływ na rozwój 

osobowości dziecka. 

 Już w dobie renesansu na temat roli rodziny wypowiadali się przedstawiciele myśli 

intelektualnej Europy. L. Vives uważał, że dom rodzicielski winien odpowiadać za 

wychowanie moralne swoich dzieci 17. M. Montessori pisała: „pedagogika naukowa na 

próżno będzie się starała o ulepszenie nowych pokoleń, jeżeli nie potrafi oddziaływać 

na otoczenie, w którym dzieci rozwijają  się i rosną. Wszelkie stosowanie higieny 

naukowej byłoby bezużyteczne, gdyby dom pozostał niedostępny dla postępu” 18. 

O. Decroly domagał się by rodziców „[...] zaznajamiać z metodą stosowaną w szkole, 

tak, aby mogli ją rozumieć i współdziałać dla osiągnięcia dobrych wyników” 19. M. 

Ziemska pisze: „Nie ulega już dziś wątpliwości, że rodzina stanowi dla dziecka ważne, 

a w kolejności pierwsze środowisko rozwojowe i wychowawcze” 20. J. Szczepański 

uznaje rodzinę za bardzo ważną, niezastąpioną w kolejności, pierwszą instytucję 

wychowawczą. Podkreśla, iż „nie można wyobrazić sobie udoskonalenia pracy 

szkolnictwa bez równoczesnego zacieśnienia współpracy z rodziną. [...] Każda rodzina, 

bez względu na to, czy zdaje sobie z tego sprawę, czy nie, stwarza podstawy przyszłego  

rozwoju osobowości dziecka. Wiele więc zależy od tego, czy rodzice są do tych funkcji 

przygotowani, czy też nie, czy wiedzą chcą i mogą te funkcje wykonywać świadomie,  

celowo i efektywnie” 21. „Trzeba dążyć do harmonizowania kształcenia w rodzinie z 

kształceniem w przedszkolu, a później w szkole [...]. Jeżeli zamierzamy kierować 

wychowaniem dziecka w sposób zapewniający mu >najwyższe dobro<, współpraca  

____________________ 
17 Zob.  W. Bobrowska – Nowak: Historia wychowania przedszkolnego. WSiP. Warszawa 1983, s. 31. 
18 Tamże, s. 30. 
19  Tamże, s. 37. 
20 M. Ziemska: Postawy rodzicielskie. Wiedza Powszechna. Warszawa 1973, s. 145. 
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rodziny i przedszkola jest elementarnym nakazem. Brak takiego zharmonizowania 

oddziaływań  tych  dwóch  instytucji  prowadzi  do tragedii  i  wypaczeń  w  psychice  

dziecka” 22. 

 W. D. Wall twierdzi, że „należałoby przede wszystkim skierować wysiłki na 

polepszenie warunków wychowawczych w rodzinie, a nie nastawiać się na 

reformowanie instytucji wychowawczych, [...] przynajmniej jeśli chodzi o dzieci 

poniżej 10 roku życia. [...] Wychowanie dzieci powinno rozpocząć się od wychowania 

rodziców, a zadanie to powinno być włączone do powszechnego systemu nauczania” 23. 

 W przedstawionym przeglądzie opinii dotyczących roli rodziny w wychowaniu 

dzieci przewija się istotna myśl o znaczeniu wieku przedszkolnego dla późniejszego 

rozwoju człowieka, zarówno intelektualnego, jak emocjonalnego. 

 Z wypowiedzi rodziców można wnioskować, że nie zawsze wiedzą oni, w jaki 

sposób wychowywać dzieci i nie zawsze właściwie to robią, a często otaczają swoje 

pociechy dobrobytem, kosztem osobistych wyrzeczeń. Zdarza się też, że jesteśmy nadal 

świadkami przesadnej rodzicielskiej miłości, ochraniającej dzieci przed trudnościami, 

otaczającej je dobrobytem ponad miarę i wygodnym życiem. 

 Częstokroć rodzice przeceniają rozwój umysłowy dziecka-do ilu liczy, ile zna 

wierszy na pamięć itp. Trudno im wytłumaczyć, że np. umiejętność sznurowania butów 

to też dojrzałość szkolna. 

 Jak wynika z powyższych przykładów współpraca przedszkola z rodzicami jest 

niezbędna, chociażby ze względu na potrzebę pedagogizacji, a dzięki temu zrozumieniu 

przez rodziców, co jest naprawdę ważne dla ich dziecka. 

 Krytyczne spojrzenie na sytuację dziecka w rodzinie oraz na poziom kultury 

pedagogicznej jego rodziców i opiekunów jest niezbędne, by nasze oddziaływania 

mogły być celowe i skuteczne. Wspólne oddziaływania przedszkola i rodziców 

powinny służyć nadrzędnemu celowi jakim jest dobro dziecka, któremu to trzeba  

____________________ 
21 J. Szczepański: Refleksje nad oświatą. PWN. Warszawa 1973, s. 59. 
22 J. Szczepański: Rola rodziny w procesie uspołecznienia dziecka. „Wychowanie w Przedszkolu” 1978, nr 2, s. 469. 
23 W. D. Wall: Twórcze wychowanie w okresie dzieciństwa. PWN. Warszawa 1986, s. 78. 
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stwarzać warunki optymalnego rozwoju. Nie tylko przygotowanie dziecka do szkoły, o 

czym się mówi najczęściej, ale do życia jest celem, do którego prowadzą wspólne 

działania wychowawców i rodziców. Wiek przedszkolny obok doświadczeń 

sprzyjających ogólnemu rozwojowi powinien przynieść dziecku radosne przeżycia. 

 Małemu dziecku, zależnemu całkowicie od dorosłych, właśnie oni tworzą dobre 

lub złe warunki rozwoju i wychowania. Współpracy przedszkola z domem rodzinnym 

powinna towarzyszyć troska o przyszłe losy dziecka, o zaspokojenie jego aktualnych 

różnorodnych potrzeb i o jego wychowanie. 

 Przedszkole musi dołożyć starań, aby rodzice stali się jego sojusznikami i wspierali 

działania stymulujące wielostronny rozwój dzieci. Wychowanie bowiem w rodzinie i 

przedszkolu, mimo różnic zachodzących między tymi procesami, ma wspólne cele 24. 

 W toku wzajemnej współpracy wywiązuje się również możliwość oddziaływania 

na postawy rodzicielskie, uzyskania wpływu na układ stosunków między dzieckiem, 

rodzeństwem i innymi domownikami. 

 Z potrzeby ujednolicenia kierunku wpływów przedszkola i domu na wychowanie 

małego dziecka wypływa zakres współpracy obejmujący:  

- starania o zapewnienie warunków prawidłowego rozwoju dziecka; 

- inicjowanie poczynań pedagogicznych rodziców; 

- oddziaływanie na postawy rodzicielskie; 

- podnoszenie kultury pedagogicznej i poszerzanie wiedzy rodziców o rozwoju i 

wychowaniu w okresie dzieciństwa; 

- pomoc rodziców w ulepszaniu warunków pracy przedszkola 25. 

 Należy tutaj zaznaczyć, że celem współpracy przedszkola z domem staje się 

wspólne wychowanie dzieci. 

_____________________ 
24 Zob. M. Dmochowska, M. Dunin – Wąsowicz: Wychowanie w rodzinie i w przedszkolu. WSiP.  Warszawa 1978, s. 123. 
25 Podstawy pedagogiki  ... op. cit., s. 461. 

 

 

 



 

 

ROZDZIAŁ II 

 

FUNKCJONOWANIE O ŚWIATY OPARTEJ NA WSPÓŁDZIAŁANIU Z 

RODZICAMI 

 

1. PARTYCYPACJA RODZICÓW W SFERZE PRZYGOTOWANIA DO 

WPROWADZANIA PROGRAMU AUTORSKIEGO 

  

 Pracując z dziećmi, musimy wziąć pod uwagę fakt, że ich pierwszymi 

nauczycielami są rodzice, a ich zdanie w dzisiejszych czasach ma coraz większy wpływ 

na sposób pracy nauczyciela z wychowankami. 

„[...] wi ększa partycypacja rodziców w życiu szkoły powinna być zasadą dydaktyczną, 

swoistą metodą kształtowania szkolnego świata, życia, w którym wzajemne interakcje 

wychowawców i uczniów, w tym także ich rodziców byłyby oparte na zasadzie 

prawdziwego partnerstwa, poszanowania podmiotowego”26. 

 Rodzice mogą wyrażać swoje życzenia i oczekiwania, by wpłynąć na to, czego i w 

jaki sposób uczą się ich dzieci oraz na to, jak nauczyciele respektują przysługujące 

uczniom w szkole prawa. Podstawowym dla współpracy jest odpowiedź na pytanie: 

„Czyje są nasze dzieci ?” Tylko ci rodzice, którzy nie rezygnują z troski o własne 

dzieci, ich rozwój i losy szkolne utożsamiają się przede wszystkim z własnym 

dzieckiem a nie ze szkołą. Dziecko musi mieć oparcie przede wszystkim w swoim 

domu rodzinnym, wobec którego szkoła, przedszkole spełniają funkcje służebne. Biorąc 

powyższe pod uwagę należy preferować następujące formy trójstronnego 

współdziałania: dom rodzinny – dziecko – szkoła, w którym wszystkie strony traktują 

się podmiotowo 27. 

_____________________ 
26 E. I. Lesiak – Laska: Z teorii i praktyki wczesnoszkolnej. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej  Rzeszów 1993,   
    s. 176. 
27 Zob. B. Śliwerski:  Wyspy oporu edukacyjnego. Oficyna wydawnicza IMPULS. Kraków 1993, s. 71. 
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 E Laska pisze: „czynnikiem pobudzającym i ukierunkowującym podmiotową 

aktywność człowieka są zadania do wykonania, które on sam formułuje dla siebie, 

odczytując je z sytuacji, w jakiej się znajduje” 28. 

Wydaje się, iż najbardziej trafnym jest rozumienie pojęcia podmiotowość człowieka w 

sensie działania. Współdziałanie wskazuje na wspólne z kimś występowanie w jakimś 

charakterze, na wspólne działanie, współpracę, współodpowiedzialność. Współdziałanie 

nauczyciela z rodzicami w pracy przedszkola zmierza do zmian w systemie edukacji na 

tym poziomie, które zapewniają osiąganie coraz lepszych efektów pracy dydaktyczno – 

wychowawczej. Współdziałanie nauczyciela z rodzicami musi uwzględniać zmianę 

modelu relacji: podmiot – przedmiot na relację: nauczyciel – rodzice, rozumianą jako 

dwupodmiotową 29.  

 Udzielanie wzajemnej pomocy dzieciom przez nauczyciela i rodziców prowadzi do 

wspólnych uzgodnień w poczynaniach wychowawczych. Wynikiem takiego 

współdziałania jest tworzenie właściwej atmosfery wychowawczej w grupie 

przedszkolnej i w domu, która zależy od rodziców i od nauczyciela. Oznacza to, że 

proces współdziałania nauczyciela z rodzicami przebiega w określonych sytuacjach, w 

warunkach interakcji. Współdziałanie to może przyjąć zasadę wzajemności lub 

umiejętności realizacji zasady dwupodmiotowości. Polega ona na wzajemności brania i 

dawania, na przemienności zajmowania pierwszej, inicjującej i drugiej, przyjmującej 

pozycji w procesie komunikowania się, na działaniu, dochodzeniu do wspólnych 

znaczeń. Zgodnie z nią nauczyciel nie powinien ciągle podkreślać własnej kompetencji 

wobec rodziców, natomiast być świadomym, że rodzice również są kompetentni w 

wielu dziedzinach. Uwzględniając tę zasadę w edukacji przedszkolnej przy 

współdziałaniu nauczyciela i rodziców, stwarza się poczucie wolności i sprawstwa.  

____________________ 
28 E. Laska: Współdziałanie nauczyciela z rodzicami w sytuacji dwupodmiotowej w edukacji wczesnoszkolnej. W:  

    Współczesne przemiany edukacji wczesnoszkolnej. WSP. Zielona Góra 1995, s. 254. 
29 Zob. tamże, s. 254. 
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 Jeszcze do niedawna możliwości kierowania się własną inicjatywą rodziców 

odnośnie pomocy nauczycielowi w procesie dydaktyczno – wychowawczym były 

uszczuplone. Zmiana istniejącego stanu rzeczy w placówkach oświatowych jest 

możliwa na warunkach upodmiotowienia rodziców i nauczyciela, co oznaczałoby  

ukształtowanie ich wzajemnych stosunków według relacji dwupodmiotowej, kierując 

się zasadą naprzemienności. Z wychowawczego punktu widzenia w sytuacji 

dwupodmiotowej na szczególną uwagę zasługują dwa zjawiska: wzajemnej zależności 

oraz współdziałania podmiotów. 

 Upodmiotowienie rodziców tworzy pewien rodzaj wspólnoty w podejmowaniu 

decyzji, podnoszeniu odpowiedzialności za ich realizację. Podejmowane decyzje mogą 

być wspólnie wynegocjowanym kompromisem. Polegać też mogą na umożliwieniu 

dokonywania wyboru treści oraz tempa uczenia i form, metod pracy przedszkolnej. 

Możliwość współpracy z rodzicami w zakresie wyboru form pracy stosowanych w 

przedszkolu przez nauczyciela ma prowadzić do przekształcenia roli rodziców z relacji 

podmiotowo – przedmiotowej w relację dwupodmiotową, służącą dobru dziecka, 

stwarzającą warunki pomagania mu w rozwoju osobowości, rozwoju indywidualnych 

zainteresowań, umiejętności uczenia się, poszanowania autonomii dziecka. 

Współdziałanie nauczyciela i rodziców dziecka ma prowadzić do przewartościowania 

wzajemnych postaw nieufności, nieśmiałości, a powstania zaufania i przyjaźni. 

 W Hiszpanii i Portugalii trwa program „promujący partnerską współpracę rodzin, 

szkół i społeczności lokalnych w celu pobudzenia motywacji, uczenia się i rozwoju 

dziecka. Działa on w sieci szkół, której motto stanowi afrykańskie przysłowie: 

Wychowanie dziecka jest sprawą całej wsi”30. Staje się oczywiste, że należy 

uwzględniać całe środowisko lokalne wokół uczniów. Uczenie się poza szkołą wzbudza 

zainteresowanie, ponieważ uświadamia współzależności między domem i szkołą oraz 

potrzebę zwrócenia uwagi na wszechstronny rozwój dziecka. 

_____________________ 
30 B. Ravn: Rodzice  w  edukacji  –  z  europejskiej  perspektywy.  W: Ku  partnerstwu  szkoła-rodzice,  (pod  redakcją 

    J. Kropiwnickiego). Wydawnictwo Nauczycielskie. Jelenia Góra 1999, s. 9. 
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 M. Mendel na podstawie swoich doświadczeń wnioskuje, że: „aktualnie rodzice 

biorą na siebie zadania organizacyjne i kontrolne w szkole, pozostawiając nauczycielom 

wyznaczony   kompetencjami   zakres    swobody   oraz   wspierając ich  w  miarę  

możliwości” 31. Postrzegają się zatem jak organ nadzorujący pracę placówki oświatowo 

-  wychowawczej. Mowa o nadzorze odnoszącym się do działalności diagnostyczno – 

oceniającej przedszkola oraz mieszczącym się w zakresie działalności wspomagającej. 

Korzystając z odmiennych niż kuratoryjne form i metod, rodzice na bieżąco poddają 

badaniu „wybrane obszary działalności szkół i placówek oraz nauczycieli” 32 i dążą do 

efektywnego wspomagania ich własnym uczestnictwem w procesie edukacji dzieci, 

organizacją i finansowaniem szkoleń, staży nauczycielskich, itp. 

 Rodzice, najbardziej zainteresowani faktem, by placówka działała efektywnie, 

znający ją doskonalej niż najbardziej skrupulatni wizytatorzy, stanowią potencjalnie 

najlepszy organ nadzorujący jej funkcjonowanie. Najlepszy również i z tego powodu, że 

niełatwo poddaje się centralizacji, biurokratyzacji i kumoterstwu. Rodzice, negatywnie 

oceniający pracę nauczyciela, innemu starają się powierzyć edukację swoich dzieci, 

czyniąc to jak najbardziej praktycznie i skutecznie, bez względu na istniejące układy i 

zależności. W odniesieniu do źle ocenionego przedszkola – postępują analogicznie, 

zabierając dzieci do innej placówki 33. 

  Rodzice przyjmując zadania organizacyjno – kontrolne są gotowi do ich spełniania 

w zgodzie z wykreowanym na własny użytek znaczeniem przedszkola. M. Mendel 

opierając się na rodzaju aktywności podejmowanej przez rodziców, podaje następujące 

przykłady znaczeń, jakie to oni nadają szkole 34:  

  a) szkoła rynek – rodzice podejmujący zadania organizacyjno – kontrolne w tej 

szkole oparli ich realizację na regułach, według których klient otrzymuje wszystko to,  

za co płaci. Rodzic, precyzując życzenia wyrażające dążenie do coraz bardziej 

___________________ 
31 M. Mendel: Rodzice w szkole. W: Ku partnerstwu ...op. cit., s. 69. 
32 Tamże, s. 70. 
33 Zob. tamże, s. 71. 
34 Zob. tamże, s. 72. 
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komfortowych, nie obarczonych wysiłkiem ze swojej strony warunków edukacji 

dziecka, płaci odpowiednią cenę i oczekuje realizacji usługi. Tak rozumiana przez 

rodziców szkoła >jako rynek< edukacyjnych ofert nie ma, niestety, wizerunku 

napawającego optymizmem. Refleksja nad jej codziennością zdradza nawet pytania  o 

granice tak zwanej normalności. Praktyka polegająca na usuwaniu problemów i 

snobistycznym zestawieniu ofert edukacyjnych czyni z tego rodzaju szkół enklawy 

pseudoelitarnych środowisk. Nie wnoszą one wiele do wspólnoty jaką stanowi, na 

przykład, społeczność lokalna. Zamiast rozwijać do wyższych poziomów, zrywają z nią 

więzi. Nie przyczyniają się z tego powodu do postępu ludzkości, tkwiąc w obszarze 

partykularnych interesów. 

   b) rodzice jako organ prowadzący szkołę (samorządni właściciele) – dotyczy to w 

szczególności szkół społecznych. Charakterystyczną cechą tego rodzaju szkół jest fakt, 

że prawnymi ich właścicielami najczęściej są rodzice, tworzący fundacje, 

stowarzyszenia, itp. Rodzice mogą czuć się jej współgospodarzami, dzielącymi 

odpowiedzialność za szkołę pomiędzy wszystkie podmioty uwikłane w jej życie. 

Zwykle funkcjonuje w takiej placówce rada reprezentatywna dla nich wszystkich, a 

dyrektor w swoich decyzjach uwzględnia opinie tak uczniów, jak nauczycieli i 

rodziców. 

 Co dzieje się w społecznej szkole, gdy rodzice rozumieją ją jako specyficzną 

własność, dzieło swojego, nie zaś nauczycielskiego wysiłku ? 

 Ogarniający wszystko swoją ingerencją >zarząd< staje się zmorą dla dyrektora, 

ograniczonego w decyzjach szeregiem warunkujących je konsultacji (przykład 

autentycznej jednej z pierwszych szkół społecznych w Gdańsku) 35. Zgodnie z opinią 

nauczycieli, rodzice nieustannie przekraczali granice wzajemnych relacji oraz 

kompetencji zawodowych, nie pozwalając na rozwinięcie twórczej współpracy. W 

krótkim czasie doszło do rozbicia szkolnej społeczności na dwa wrogie sobie obozy  

_____________________ 
35 Zob. tamże, s. 73. 
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nauczycieli i rodziców. Dalszy scenariusz był dramatyczny. Szkoła przeszła ostry 

konflikt, w którego konsekwencji nastąpił rozłam społeczności i powstała kolejna  

placówka z dyrekcją oraz dużą częścią kadry pedagogicznej z tej pierwszej. W nowej 

szkole rola rodziców zawężona jest do niezbędnego minimum. 

 Na podstawie tego przykładu można zauważyć, że źródłem konfliktu stały się 

zachowania rodziców, sposób w jaki realizowali oni podjęte  zadania organizacyjne i 

kontrolne w szkole. Identyfikując się z własnym dziełem – szkołą, zawładnęli nią 

całkowicie. Nie dostrzegali w nauczycielach współtwórców lecz wykonawców 

powierzonych obowiązków. Odpowiedzialność za wszystkie sprawy szkoły wzięli tylko 

i wyłącznie na siebie, uniemożliwiając tym samym rozwój współpracy z dyrektorem i 

nauczycielami. Szkoła taka, jak kochane za bardzo wypieszczone dziecko ma wszelkie  

szanse, by stać się wynaturzonym potworkiem. Rozumiana przez rodziców jak 

własność i traktowana w zaborczy sposób, traci możliwość zdrowego funkcjonowania. 

W największym uproszczeniu polega ono na  współistnieniu trzech środowisk, nie zaś – 

nieustannej ekspozycji jednego z ich, choćby najbardziej zasłużonego. 

    c) społeczna wspólnota (partnerzy) – cele statutowe stowarzyszenia integrującego          

szkoły publiczne i niepubliczne obejmują szeroko rozumianą współpracę rodziców,   

nauczycieli i „wszystkich zainteresowanych na rzecz dobra i rozwoju dziecka, jego 

edukacji i wychowania” 36. 

 Rodzice stawiający takie cele, podobnie jak wszyscy inni wskazani we 

wcześniejszych przykładach, podejmują się zadań dotyczących organizacji i kontroli 

szkolnego życia. Realizują je jednak w oparciu o odmienne znaczenie przypisywane 

szkole. W zgodzie z nim proces realizacji tych zadań staje się procesem budowania 

wspólnoty. Najbardziej oryginalne formy działania rodziców, to programy edukacyjne 

dla dzieci z udziałem rodziców oraz przeznaczone tylko dla rodziców, realizowane w 

szkołach. Takie praktyczne włączenie rodziców w proces edukacji dzieci oraz otwarcie 

drzwi szkoły dla tych spośród nich, którzy pragną się uczyć (tzn. rozwijać swoje  

_____________________ 
36 Tamże, s. 74. 
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umiejętności rodzicielskie, ale i podwyższać kwalifikacje zawodowe, zdobywać nowe, 

itp.), stanowi doskonały przykład budowania wspólnoty. 

 Wspólnota budowana w szkole ma przy tym szczególne szanse rozprzestrzeniania 

się na szerzej rozumianą społeczność, bowiem angażuje przedstawicieli 

zróżnicowanych środowisk. „Im mniejszy  jest nasz świat, tym bardziej dostrzegamy i 

cenimy lokalność z jej kulturowym smakiem i etniczną odrębnością” 37. 

Członków wspólnoty charakteryzuje zatem obecność w szkole na pełnych prawach, 

równych prawom nauczycieli i uczniów; gotowość do udzielania wsparcia oraz 

orientacja na partnerstwo i współpracę. 

 W zgodzie z perspektywiczną wizją rozwoju placówki oświatowej najbardziej 

szeroko powinien przejawiać się ostatni typ rodzicielskiego >bycia< w przedszkolu. 

Rodzice obecni w placówce rozumianej przez nich jako wspólnota, tworzący 

rozprzestrzeniające się więzi, czyniące z nich społeczność lokalną, mają ogromne 

szanse na pomyślną realizację zróżnicowanych zadań – zarówno tych związanych 

bezpośrednio z przedszkolem, jak i wielu innych. Na przykład, na bazie współpracy z 

samorządami otwierają nowe możliwości związane z przeciwdziałaniem i 

rozwiązywaniem problemów społecznych, umożliwiających dalszy postęp w rozwoju 

społeczeństw. Tworzą wreszcie szansę dla placówki, która dzięki rodzicielskiej 

aktywności może korzystnie zmienić wizerunek, wypracowując nowe tradycje 

wyrastające, m.in. z rozbudzonej świadomości regionalnej. 

 Wzajemne wsparcie, zdradzając więzi pomiędzy nauczycielami, uczniami i 

rodzicami przekształca ich we wspólnotę. Zalety wspólnoty, przybliżone wyżej, 

pozwalają postrzegać budowanie lokalnych wspólnot jako jeden z najbardziej 

aktualnych celów społecznych. Na podstawie refleksji ujętych w tym tekście można  

stwierdzić, że jest to cel realny do osiągnięcia dzięki działaniom podejmowanym w 

szkole i razem z jej społecznością 38. 

____________________ 
37 Tamże, s. 76 
38 Zob. B. Ravn: Rodzice w edukacji ... op. cit., s.17. 
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 Próbując przeciwdziałać utrzymaniu lub powstaniu relacji opartych na nierówności 

partnerów i zapobiec ciągłym zakłóceniom komunikacji B. Ravn 39 skonstruowała 

model wspólnego działania. Za punkt wyjścia wzięła niektóre podstawowe potrzeby 

ludzi: 

     - związane z doświadczeniem: przeżycia, doświadczenia wiary w siebie, wolności, 

tożsamości, bycia razem, przynależności, solidarności, bezpieczeństwa; 

     - odnoszące się do wpływów: mieć okazję do działania, robienia tego, w czym jest 

się dobrym, wykorzystywać to, czego nauczyliśmy się. 

 Wspólne działanie umożliwia zgodną współpracę wszystkim zaangażowanym 

stronom, okazywanie wzajemnego szacunku i nadaje komunikacji charakter 

dialektyczny. To proces, w którym upewniasz się, że żaden z jego uczestników nie 

decyduje o poglądach, myślach, wyobrażeniach czy obrazie świata, które określają 

granice rozmowy, partnerstwa i podstawowych wartości. Wszystkie osoby 

zaangażowane muszą mieć możliwość wyrażenia i wymiany poglądów i, jeśli to 

możliwe, podejmować wspólne działania. 

 Mówiąc o pracy przedszkola należy dodać, że jego zadaniem jest wzmacnianie 

uczuciowych więzi między dzieckiem, a jego rodzicami, budzenie zainteresowania 

rodziców światem dziecięcych przeżyć, a więc także tym wszystkim, co dzieje się w 

przedszkolu a wprowadza dziecko w życie społeczne, kształtuje podstawy jego 

charakteru, wzbudza zaciekawienie przyrodą, sztuką, pobudza wyobraźnię i potrzebę 

tworzenia. 

 W toku wzajemnej współpracy wywiązuje się również możliwość oddziaływania 

na postawy rodzicielskie, uzyskania wpływu na układ stosunków między dzieckiem, 

rodzeństwem i innymi domownikami. Pod wpływem wzajemnych kontaktów z 

przedszkolem utwierdza się także lub zmienia świadomość pedagogiczna rodziców. 

Zjawia się często niezależnie od wykształcenia rodziców, potrzeba wiedzy, wyjaśnień, 

bowiem zawsze w końcu pada pytanie o sens wymagań przedszkola.  

____________________ 
39 Zob. B. Ravn: Rodzice w edukacji ... op. cit., s. 17. 
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 Lata doświadczeń wielu przedszkoli świadczą o tym, że  w coraz większym 

stopniu celem tej współpracy staje się wspólne wychowanie dzieci 40. 

 

2. ZALEŻNOŚĆ  ODDZIAŁYWAŃ  WYCHOWAWCZYCH  PRZEDSZKOLA  OD    

    RODZICÓW 

  

 Przedszkole w nowych warunkach gospodarczych zmieniło swoją rolę. Coraz 

częściej trafiają do niego dzieci, których rodzice mają świadomość wychowawczo – 

dydaktycznej roli przedszkola. Dostrzegają w przedszkolu możliwość nabywania przez 

dziecko nowych doświadczeń i wiadomości. 

 Obecnie nie można sobie wyobrazić przedszkola, które realizując zadania 

wychowawcze czyni to bez porozumienia z rodzicami. Nauczycielki dostrzegają w 

rodzicach nie tylko petentów korzystających z usług przedszkola, lecz także 

równorzędnych partnerów w współdziałaniu w procesie wychowawczym. 

 Rodzina i przedszkole to dwa środowiska, które w szczególny sposób oddziałują na 

dziecko. Skuteczność tego oddziaływania uwarunkowana jest wzajemnym i ścisłym 

współdziałaniem. 

 Efekty dobrej współpracy z rodzicami to: 

- pozyskanie informacji o dziecku, 

- bliższe poznanie rodziców, 

- zdobycie wzajemnego zaufania, 

- zainteresowanie się rodziców problemami przedszkola, 

- zdobycie wzajemnego zaufania, 

- zainteresowanie się rodziców problemami przedszkola, 

- pomoc rodziców na rzecz przedszkola 41. 

_________________ 
40 Zob. Podstawy pedagogiki ... op. cit., s. 461 i n. 
41 Zob. I. Wojciechowska: Udział rodziców w życiu przedszkola. W: Management w przedszkolu. Wydawnictwo RAABE.  

    Warszawa. Listopad 1997, t. D, 1.1, s. 2. 
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 Rodzice w przedszkolu mogą pełnić różne role: 

- nauczycieli własnych dzieci, 

- osób pomocnych nauczycielowi i dyrektorowi placówki, 

- osób wspomagających przedszkole w czynnościach porządkowo – organizacyjnych, 

- decydentów – ucząc się nowych umiejętności edukacyjnych i społecznych w 

środowisku przedszkolnym 42. 

„ Zaangażowanie rodziców w życie placówki nie tylko łączy ich z przedszkolem , ale i 

ze sobą. Siła tkwi zawsze w zespole” 43. 

 Rodzice są dla małych dzieci najważniejszymi osobami i mają decydujący wpływ 

na ich rozwój. Co więcej: oni jedyni ponoszą za nie odpowiedzialność. Dla 

prawidłowego rozwoju dziecka niezbędna jest miłość i poczucie bezpieczeństwa 

płynące z rodziny. Rodzice najwięcej wiedzą o dziecku, ich informacje i doświadczenia 

sięgają wstecz. To właśnie oni (pod warunkiem, że mają dobry kontakt z dzieckiem) 

mogą być dla nas – nauczycieli źródłem wiedzy o aktualnych przeżyciach dziecka. 

 Przedszkole może wspomagać, współpracować, wzmacniać lub kompensować 

braki w opiece rodzicielskiej. Nie zastąpi jednak rodziców, nie weźmie za dziecko 

odpowiedzialności. 

 Im większą uzyska się zgodność systemów wychowawczych między tym, jaki 

reprezentujemy w przedszkolu, a tym, który realizują rodzice w domu, tym bardziej 

spójny i tym lepszy będzie rozwój dzieci. 

_______________________ 
42 Zob. tamże, s. 3. 
43 Tamże, s 3. 

 

 

  

 

 

 

 



 

ROZDZIAŁ III 

 

WSPÓŁDZIAŁANIE Z RODZICAMI JAKO FUNDAMENTALNY CZYNNIK 

WDROŻENIA  PROGRAMU  AUTORSKIEGO  W  PRZEDSZKOLU 

 

Chcąc, aby rodzice przyczynili się do wprowadzenia programu autorskiego,  

nauczyciele muszą wcześniej zrobić wszystko, żeby oni chcieli być  partnerami w 

procesie edukacyjnym. 

 

1. NAUCZYCIEL I JEGO ROLA W REALIZACJI DOBREJ WSPÓŁPRACY Z   

RODZICAMI 

 

 Współdziałanie nauczyciela z rodzicami jest nieodłącznym elementem jego pracy.  

„[...] Dzięki pani nasza klasa stała się sławna, a nasze głowy napełniły się samymi 

mądrymi rzeczami. Przez trzy lata nie spotkała mnie żadna smutna chwila. Wszystkie 

dni były szczęśliwe, a każda chwila radosna. Obiecuję, że będę korzystać z Pani 

mądrych rad ” 44. 

 Powyższy cytat świadczy o tym, że nauczycielka spełnia swoją rolę i w pełni 

usatysfakcjonowała ucznia. Podobne opinie o nauczycielach klas autorskich wyrażają 

rodzice. 

 Rodzi się więc pytanie: Jak współpracować z rodzicami, aby byli oni zadowoleni z 

wzajemnych relacji dziecko – rodzic – nauczyciel i chcieli stać się współtwórcami 

programu autorskiego, jaki zamierzamy wprowadzić w naszej placówce ? 

 Rodzice mogą być aktywnym ogniwem w pracy placówki. Wszystko zależy od 

nauczycieli, czy potrafią włączyć rodziców w całokształt działań przedszkola 

uwzględnić ich potrzeby, sugestie, zaspokoić oczekiwania 45. 

_____________________ 
44 B. Śliwerski: Wyspy oporu ... op. cit., s. 111. 
45 Zob. I. Wojciechowska: Udział rodziców ... op. cit., s. 3. 
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 Przedszkole stosuje różne formy współpracy z rodzicami. Do najczęściej 

stosowanych należą 46: 

1. Rozmowy indywidualne;  

a) wydawanie matce lub ojcu karty zgłoszenia dziecka do przedszkola stwarza pierwszą 

okazję do rozmowy. Dyrektorka placówki, wyjaśniając  jak należy wypełnić kartę, ma 

możność wstępnie poznać rodziców i zdobyć informacje o warunkach życia przyszłego 

wychowanka. Atmosfera tego pierwszego spotkania rzutuje często na dalsze kontakty 

rodziców z przedszkolem, dlatego nie wolno tego przeoczyć. Rodzice przywiązują duże 

znaczenie do tego pierwszego zetknięcia się z osobą, która będzie wychowywała ich 

dziecko. Komentują je między sobą, a nawet, gdy to jest możliwe, uzależniają 

ostateczną decyzję oddania dziecka do przedszkola od tego, czy pierwsza rozmowa z 

nauczycielem była pomyślna. Współpraca rodziców z przedszkolem może być 

zapoczątkowana właśnie podczas tej pierwszej rozmowy. 

 L. Teryks 47 proponuje tzw. wiedzę >w pigułce<, którą to >aplikujemy< w 

momencie pierwszego kontaktu z jednym z rodziców. Chodzi o przekazanie takich 

wiadomości jak:  

- kilka słów o specyfice przedszkola: jaki realizuje program, w czym się specjalizuje, 

jakie ma osiągnięcia, 

- cennik przewidywanych opłat za pobyt dziecka w przedszkolu,  

- terminarz wydawania i oddawania kart, 

- notka o tym, w jakich godzinach dyrektor lub osoba upoważniona będą udzielać 

dodatkowych informacji, 

- termin ogłoszenia wyników komisji kwalifikacyjnej. 

 Naszą wizytówkę możemy zrealizować w różnorodnej formie, np.: 

- ulotek i folderów – wręczonych rodzicom z kartą do przedszkola, 

- dużego afisza wywieszonego w miejscu dostępnym dla wszystkich, 

____________________ 
46 A. Sawicka: Współpraca przedszkola z rodzicami. WSiP. Warszawa 1991, s. 28, n. 
47 L. Teryks: Przedszkole przychylne rodzicom. W: Management w przedszkolu. Wydawnictwo   RAABE. Warszawa.  

    Listopad 1997, t. D, 2.1, s. 2 i n. 
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- wystawy przestrzennej zorganizowanej w pobliżu wejścia, którą rodzice mogą 

spokojnie obejrzeć, 

- ustnej informacji. 

 Łączenie różnych form przekazu informacji ma sprzyjać, normalnemu 

funkcjonowaniu placówki, a równocześnie wykazywać troskę o rodzica. 

 Należy zadbać, aby informacje dla rodziców spełniały takie warunki: 

- nie były w swojej wymowie nakazowe lub restrykcyjne, 

- zawierały zwięzłe i czytelne informacje, 

- były właściwie wyeksponowane, 

- posiadały estetyczny wygląd, 

- terminy były podawane z właściwym wyprzedzeniem 48. 

 Trzeba pamiętać o zwrotach grzecznościowych ! 

 Po zatwierdzeniu przez komisję list dzieci przyjętych do przedszkola, należy 

zorganizować zebranie przedwakacyjne, dotyczące organizacji pracy przedszkola w 

szerokim tego słowa znaczeniu. Wskazane jest przygotowanie materiałów piśmiennych, 

aby istotne wiadomości rodzice mogli zanotować. 

b) rozmowy przy okazji przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola – 

rozpoczął się rok szkolny, w nasze progi wchodzą mama, tata i dziecko. Stres 

spowodowany pierwszą, dłuższą rozłąką z dzieckiem objawia się często zagubieniem, a 

nawet rozdrażnieniem rodziców. 

 Nauczyciel musi być wyrozumiały! Z ogromną cierpliwością i taktem odpowiadać 

na pytania rodziców, podpowiadać, jak zachować się w stosunku do dziecka, które w 

tym okresie ma prawo płakać. 

 Chcąc stworzyć rodzicom przychylną atmosferę, należy zostawić w ich rękach 

możliwość decydowania w wielu sprawach, np.:  

- czy chcą sami rozebrać dziecko w szatni, 

- czy chcą osobiście odprowadzić je do sali, 

_____________________ 
48 Tamże, s. 4. 
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- czy chcą zostać w sali razem z dzieckiem itp. 

„Nie należy bać się rodziców. Oni znają najlepiej swoje dziecko i mogą nam pomóc 

nauczycielowi w trudnych sytuacjach wychowawczych” 49.  

 Praktyka wykazuje, że potrzeba przebywania w sali  z dzieckiem odnosi się do 

kilkorga rodziców i to z grupy najmłodszej. Możliwość uczestnictwa rodziców w czasie 

pobytu dziecka w przedszkolu procentuje, ponieważ: 

- rodzice dowiadują się, jakiej opiece podlega ich dziecko, 

- poznają sposób kontaktowania się nauczyciela z dzieckiem oraz metody, jakimi 

posługuje się on w  codziennej pracy, 

- mają możliwość porównywania postaw i zachowań własnego dziecka z rówieśnikami, 

- nie czują się petentem, lecz współdecydentem,  

- widzą, jakiego trudu wymaga praca pedagogiczna. 

 Codzienne, chociaż krótkie spotkania, gdy rodzice odprowadzają dziecko i po nie 

przychodzą są okazją, do załatwienia pilnych spraw. Nie należy tych rozmów unikać 50. 

c) rozmowy w określone dni – każda nauczycielka wie, że dorywcze rozmowy poranne 

i popołudniowe nie wystarczają. Trzeba często rozmów dłuższych. Dlatego w ramach 

współpracy z rodzicami prowadzimy je w określone dni miesiąca, w godzinach 

popołudniowych (2 – 4 razy w miesiącu). Organizacja tych rozmów prowadzi 

najczęściej do serdecznego zbliżenia rodziców do przedszkola, co stwarza płaszczyznę 

porozumienia w podstawowych sprawach wychowawczych, pod warunkiem jednak, że 

są one prowadzone w sposób przemyślany, z przestrzeganiem zasad kulturalnego 

zachowania. 

2. Kącik dla rodziców – to umownie przyjęta nazwa miejsca w przedszkolu, w którym 

opiekunowie dziecka mogą zatrzymać się, poczekać, a przy okazji poczytać i popatrzeć. 

Dobrze jest wydzielić miejsce np. w hallu. 

_____________________ 
49 Tamże, s. 4. 
50 Zob. tamże, s. 8. 
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 Na ścianach wiszą tablice z informacjami, podane są godziny przyjęć dyrektora, 

dyżury nauczycielek, czas wypożyczania książek z biblioteki pedagogicznej, terminy 

zebrań itp.  

 Rodzice zapoznają się za sprawą >kącika< z aktualnie realizowanymi 

programowymi zadaniami wychowawczymi. Można umieścić tam rozkład dnia pracy 

przedszkola, ilustrując jego tok kolejnymi zdjęciami dzieci w czasie zabaw i zajęć. 

 Przede wszystkim należy się rodzicom prezentacja prac dzieci. Każda grupa do 

tego celu powinna mieć swoją przestrzeń wystawową. 

3. Zebrania grupowe – zebrania z rodzicami mogą dotyczyć zaplanowanego wcześniej 

tematu (zgłoszonego przez rodziców lub nauczycieli), mogą mieć formę informacji o 

tym, co dzieje się w grupie, czym dzieci ostatnio żyją, jakie przechodzą metamorfozy. 

Zebrania mogą być okazją dla rodziców, żeby wyjaśnili wątpliwości lub podzielili się 

swoimi uwagami na temat zmian w rozwoju dzieci. 

 W czasie zebrań z rodzicami warto zadbać o kontakt. Wszyscy rodzice wraz z 

nauczycielem powinni widzieć się nawzajem (najlepiej jeśli krzesełka stoją w kręgu). 

Można w czasie spotkań z rodzicami stosować różne metody aktywizujące, np. metody 

pedagogiki zabawy, tańce integracyjne, metody aktywizujące twórcze myślenie. 

Oczywiście metody powinny być dobrane do celu zebrania. Na spotkaniach z rodzicami 

bardzo często nauczycielka opowiada rodzicom o tym, co ostatnio zrobiła z dziećmi, o 

pomysłach i projektach dzieci, o wydarzeniach, którymi żyją, o >aferach< jakie 

rozpętały i o tym jak je rozwiązały. W ten sposób budzi się w rodzicach 

zainteresowanie  nie tylko ich własnym dzieckiem: czują się uczestnikami wspólnoty. 

Wychowawcy dzielą się z rodzicami tym, czym >żyją< 51. Unikać należy zebrań typu 

>wywiadówka<. Warto takie zebrania ograniczyć do pierwszego – organizacyjnego 

zebrania informacyjnego. Początek  zebrania poświęcić na przypomnienie imion 

rodziców i imion dzieci. Chodzi to, żeby złamać system pani – uczniowie (rodzice).  

__________________ 
51 M. Rościszewska – Woźniak: Organizacja współpracy z rodzicami w przedszkolu. W: Management  w przedszkolu.  

    Wydawnictwo RAABE. Warszawa. Marzec 1999, t. D, 2.3, s. 1. 
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Ponadto spotkania powinny mieć formę aktywną. Może to być wspólne przygotowanie 

zabawy dla dzieci (albo dla siebie !), może to być warsztat na interesujący wszystkich 

temat, może to być dyskusja. Człowiek najlepiej uczy się sam doświadczając.  

4. Zajęcia otwarte – to forma umożliwiająca rodzicom obserwowanie swojego dziecka 

w czasie zabaw i zajęć w gronie rówieśników. 

 Istnieje przekonanie, że szczególnie wartościowe jest zapraszanie rodziców do 

przedszkola na zajęcia organizowane z całą grupą dzieci w godzinach 

przedpołudniowych. Można wówczas, czyniąc to w sposób nie nużący rodziców i 

dzieci, krótko i jasno powiedzieć o wartościach wychowawczych tego, co wykonują w 

danej chwili dzieci. 

 Wszyscy rodzice powinni mieć możność zobaczenia swego dziecka w czasie zajęć 

i zabaw w przedszkolu. Dlatego też przez zajęcia otwarte niekoniecznie trzeba rozumieć 

zajęcia organizowane z całą grupą dziecięcą. Czasem nauczycielce zależy, aby rodzice 

zobaczyli swoje dziecko przy posiłku, w szatni, w czasie zabawy, gdyż chce 

porozmawiać z nimi na temat umiejętności koncentrowania uwagi, współżycia z 

kolegami, usamodzielnienia itp. 

5. Uroczystości przedszkolne – uczestnictwo małych dzieci w świętach rodzinnych, 

narodowych, lokalnych to jedna z form przekazywana z pokolenia na pokolenie 

określonych wartości społecznych i kulturowych. 

 Przedszkole obchodzi uroczyście święta państwowe, święta swojego regionu, a 

także wewnętrzne uroczystości wynikające z własnych tradycji danej placówki. 

 Rodzice podczas uroczystości mają nie tylko możliwość obserwowania swojego 

dziecka, ale także czynnego uczestnictwa w niektórych fragmentach imprez, a przy 

okazji wyrażania swoich sadów i opinii. 

6. Aktywna rada rodziców – podstawowym zadaniem rady rodziców jest 

współdecydowanie o tym co dzieje się w przedszkolu, aby interesy placówki nie były 

sprzeczne z oczekiwaniami ogółu rodziców. Wiele naszych działań może przynieść 

lepszy efekt, gdy włączymy do nich rodziców i pozwolimy im samodzielnie działać.  

 



33 

 

Wychodzenie z założenia, że my wszystko zrobimy i zorganizujemy najlepiej, świadczy 

najwyżej o naszych kompleksach. Pozwólmy rodzicom poczuć się współorganizatorami 

życia przedszkolnego. Bądźmy otwarci na współpracę. 

 

2. WSPÓŁDZIAŁANIE  Z  RODZICAMI  W  NASZYM  PRZEDSZKOLU 

  

 Zaangażowanie z rodziców w życie przedszkola przebiega różnie w 

poszczególnych placówkach. W przedszkolu, w którym ma zostać wprowadzony 

program autorski współpraca z rodzicami przybiera następujące formy: 

1. Wydawanie karty zgłoszenia dziecka – dyrektorka placówki wstępnie zapoznaje 

rodziców z działalnością instytucji, jeśli wyrażają taką potrzebę to oprowadza ich po 

salach ( często rodzic jest z dzieckiem) i wstępnie zapoznaje z personelem. 

2. Istnieje możliwość uczestniczenia przyszłego wychowanka w zajęciach i zabawach 

organizowanych w miesiącu sierpniu  (dyżur wakacyjny) – wówczas dziecko wraz z 

rodzicem, w godzinach i czasie dogodnym dla nich może adaptować się do warunków 

przedszkolnych. 

3. Otwarte drzwi - od 1 września do końca roku przedszkolnego. Rodzic przyprowadza 

dziecko do sali i z sali je odbiera. Jest to okazja do rozmów, nie są one długie, ponieważ 

nauczycielka zajmuje się w tym czasie grupą dzieci, ale sprawy pilne można załatwić. 

Rodzice dzieci dojeżdżających niejednokrotnie odwiedzają przedszkole w ciągu dnia. 

Nauczycielki starają się wówczas (w czasie zabaw dowolnych dzieci) wysłuchać tych 

rodziców, ponieważ nie mają oni możliwości spotkania z nauczycielką w godzinach 

popołudniowych. Podczas tzw. „okienka” nauczycielki (grupą zajmuje się katecheta) 

rodzice korzystają z możliwości dłuższej rozmowy. 

4. Mija kilka najtrudniejszych dni początku roku szkolnego. >Nowi< rodzice poznali 

przedszkole, są spokojniejsi i to jest najlepszy moment, aby zorganizować zebranie 

wszystkich rodziców. Na tym zebraniu dyrektorka przedstawia siebie i personel, 

zapoznaje z organizacją i zwyczajami dnia codziennego, sprawami porządkowymi, 

przedstawiamy radę rodziców, omawia, jak wydatkowane są pieniądze rodziców,  
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wspólnie z nimi ustala plan wydatków na nowy rok szkolny, umożliwia spotkanie w w  

grupach z nauczycielkami. Omawia się też sprawy różne, daje czas na pytania i 

odpowiedzi. Na tym spotkaniu informuje się rodziców grup dzieci 6 – letnich o 

mającym się odbyć w najbliższych dniach ślubowaniu, na które nauczycielki bardzo 

serdecznie zapraszają. 

5. Pasowanie na starszaka – cóż to takiego ? Spotkanie ma bardzo uroczysty charakter. 

W obecności kolegów z przedszkola i rodziców, dzieci składają pewne obietnice, o 

których jako najstarsi w przedszkolu będą z pewnością pamiętać. 

 

Fot.1  PO  PRZYSIĘDZE  PANI  DYREKTOR  WR ĘCZA  DYPLOMY 

 

          

      

Jest to okazja do zaangażowania rodziców w życie placówki. 

 

6. PIERWSZY  DZIEŃ JESIENI 23 września – przedszkolacy wraz ze swoimi 

rodzicami i wychowawczyniami witają  jesień wesołymi piosenkami, zabawami i 

tańcami przy ognisku. 
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Fot. 2  DZIECI  I  RODZICE  PRZY  OGNISKU 

 

 

         

 

  

 Jest to kolejna okazja do nawiązywania bliższych kontaktów z rodzicami. Czują się 

oni współgospodarzami imprezy, okazują pomoc i życzliwość. 

7. Imieniny grupy – w przedszkolu, o którym mowa tradycją stało się obchodzenie 

imienin poszczególnych grup wiekowych, ponieważ każdy z oddziałów ma swoją 

nazwę np. Misie, Zajączki, Biedronki itp. 

 Sposób i metody zorganizowania tej uroczystości leżą w gestii nauczycielki, a 

także dzieci, które biorą czynny udział w przygotowaniach do tego święta. Częstokroć 

w programie >imienin< są inscenizacje bajek, wierszy, zagadki, bajeczki, wierszyki, 

piosenki, tańce, konkursy. Organizatorzy nie zapominają o poczęstunku, a goście o 

prezentach. Gośćmi są: rodzice, koledzy z innych grup z wychowawczyniami, personel 

przedszkola. 
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Fot. 3 IMIENINOWE  PRZEDSTAWIENIE 

 

          
 

Wielką atrakcją jest dmuchanie świeczek. Później następuje poczęstunek. Tort 

Zajączków w swoim wnętrzu zawierał przysmak solenizantów – marchewki. 

8. Udział w obchodach Lubuskiego Tygodnia Seniora – przedszkole wraz z Gminnym 

Ośrodkiem Kultury i Ośrodkiem Pomocy Społecznej organizuje ten Tydzień. 

Przygotowany program artystyczny został tak ułożony, by był wspomnieniem z czasów 

dzieciństwa i młodości babci i dziadków. Nasi goście wspaniale tańczyli z dziećmi 

Kaczuchy oraz podziwiali występy najmłodszych. 

 Na zakończenie spotkania każdy senior otrzymał kwiatek i został poczęstowany 

wypiekiem starszaków – faworkami. Forma ta jest rozszerzeniem współpracy na starsze 

pokolenie – dziadków. 

9. Andrzejki to kolejne spotkanie integrujące społeczność przedszkolną z rodzicami. 

Efektowne dekoracje (lampiony, teatrzyk cieni) i ciekawe konkursy (koło 

przeznaczenia) bardzo podobają się zaproszonym gościom. Dostarcza to wiele radości i 

uśmiechu. W zabawach biorą udział nie tylko dzieci przedszkolne, ale i rodzice. 
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10. Jasełka – stały się już tradycją w naszym przedszkolu. Co roku dzieci przygotowują 

występy o narodzeniu Jezusa dla rodziców. Większość potrzebnych strojów wykonują 

rodzice. Przy dźwiękach znanych kolęd zaproszeni goście śledzą akcję >Jasełek<. Do 

wspólnego kolędowania włączają się wszyscy zebrani na widowni. Nie brakuje też 

opłatka wraz ze świątecznymi życzeniami, pogawędki przy herbacie i ciastku oraz 

ciepłej, świątecznej atmosfery. 

 

11. Święto Babci i Dziadka – dla licznie zebranej widowni przygotowujemy co roku 

inny repertuar. Był już przedszkolny cyrk, cztery pory roku i wiele innych atrakcji. Po 

występach zawsze jest upominek i poczęstunek. Wnuki zasiadają na kolanach babci 

bądź dziadka i następuje zacieśnienie więzi z rodziną. 

 

 

Fot. 4  CYRK  –  DLA  BABCI  I  DZIADKA 
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12. Bal przebierańców – co roku dostarcza wiele wrażeń i niezapomnianych 

wspomnień. Rodzice razem z dziećmi wymyślają i przygotowują stroje, a następnie 

biorą udział we wspólnej zabawie. Nie brakuje wesołych zabaw i konkursów zarówno 

dla dzieci, rodziców i nauczycielek. 

 

Fot. 5  MAMY  UBIJAJ Ą  PIANĘ  -  KTÓRA  PIERWSZA 

 

         

 

Nie brakuje dopingu dzieci. 

 

13. Zebranie rodziców – tzw. warsztatowe. Na te spotkanie przybyli rodzice z dziećmi, 

nie brakowało wspólnych zabaw, sprzyjających miłej i serdecznej atmosferze. Później 

były prezentowane różnego rodzaju zabawy (m.in. dydaktyczne, konstrukcyjne) mające 

pomóc rodzicom w pracy indywidualnej ze swoimi pociechami. 

Była to okazja do wymiany doświadczeń, poglądów i propozycji ze strony obydwu 

zainteresowanych stron. 
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14. Dzień Kobiet – na występy przedszkolaków z tej okazji przybywają nie tylko 

mamy, ale babcie, ciocie, sąsiadki, starsze siostry itp. 

 W ubiegłym roku po występach dzieci  odśpiewały kobietom - 100 lat i rozdały 

każdej przybyłej pani ślicznego tulipana (własnoręcznie wykonanego techniką origami). 

 

15. Pszczewska dwudziestka – należy do uznanych imprez sportowych w Polsce. Na 

starcie spotykają się najlepsi biegacze naszego kraju na dystansie 20 km. Tradycją stał 

się udział naszych przedszkolaków, którzy przy żywym dopingu rodziców dzielnie 

pokonali dystans ok. 100 m. Nagrodą były dyplomy i słodycze, oraz oczywiście słowa 

uznania i to szczególnie ze strony najbliższych. 

 

16. Dzień Matki – jest to szczególne wydarzenie w życiu każdego przedszkolaka. 

Staramy się dzień ten zorganizować, co roku inaczej. Może to być występ artystyczny 

bądź inna forma przyjemnie spędzonego czasu. W ubiegłym roku była to tzw. 

>Majówka z mamą<. Dzieci bawiły się wraz ze swoimi mamami. Było wiele 

wspólnych konkursów, tańców, piosenek. Poczęstunek zorganizowany został w formie 

szwedzkiego stołu. Chętni tatusiowie obsługiwali dużych rozmiarów grill. Była to więc 

doskonała okazja do spotkania się na tzw. luzie i zacieśnieniu współpracy z innymi 

rodzicami i przedszkolem. 

 

17. Dzień dziecka – z tej okazji organizujemy każdej grupie wyjazd wspólny z 

rodzicami. To rodzice decydują dokąd mają udać się ich pociechy. Mamy przygotowują 

suchy prowiant, odpowiednie ubranie itp. Taki wyjazd dwóch pokoleń integruje 

uczestników. 
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Fot. 6  DZIECI  Z  RODZICAMI  W  ZOO – SAFARI  W  

ŚWIERKOCINIE 

           

        

 

18. Pożegnanie starszaków – odbywa się w obecności rodziców i zaproszonych gości. 

Każdy absolwent otrzymuje pamiątkowy dyplom i książeczkę. Po części tzw. oficjalnej, 

następuje spotkanie przy stole, które to zawsze organizują dzieciom ich rodzice według 

własnych upodobań i możliwości. Starszakom wówczas jest bardzo słodko. 

 Następnie dzieci indywidualnie dziękują swoim nauczycielkom i rozstają się z 

przedszkolem.  

 Z powyższych przykładów obrazujących w wielkim skrócie współpracę z 

rodzicami można stwierdzić, że w placówce tej staje się możliwa droga dialogu między 

podmiotami edukacji, dodając satysfakcję i zadowolenie obu stronom. 

 Integrowanie zabiegów wychowawczych doprowadzi do: 

- korelacji wychowania w domu i przedszkolu, 
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- współdecydowania rodziców o zakresie i kształcie działań podejmowanych przez 

placówkę, 

- wspólnego z rodzicami organizowania warunków do rozwoju dzieci, 

- uczestnictwa rodziców w życiu przedszkola, 

- osiągnięcia życzliwej, pełnej zaufania i zrozumienia atmosfery, 

- poczucia bliskości i jedności, 

- przygotowania rodziców do wniesienia pomocy placówce,  

- zbudowania  programu  autorskiego  z  udziałem  rodziców  i  wykorzystaniem  ich   

pomysłów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

WNIOSKI  I  POSUMOWANIE 

 

 Całokształt zebranego materiału pozwala określić sposoby współdziałania z 

rodzicami, które to umożliwi ą wspólne wprowadzenie programu autorskiego. 

 Prawidłowa i pełna realizacja celów i funkcji przedszkola jest możliwa dzięki 

zgodnemu, nasyconemu ofertami współdziałaniu pracowników placówki z rodzicami. 

Stroną inicjującą i rozwijającą jest, z relacji powołania i kompetencji coraz to nowych 

rozwiązań. Nie może ona jednak pozostać obojętna na propozycje i sugestie rodziców. 

Współpraca nie może zawężać się do prac pomocniczych, usługowych (rozrywki) 

świadczonym przez rodziców na rzecz przedszkola. Placówka ma obowiązek umożliwi ć 

rodzicom świadome włączenie się w proces wspomagania rozwoju dzieci poza rodziną. 

 Proponowana koncepcja pracy w przedszkolu (program autorski) powstanie na 

bazie zdobywania doświadczeń, przemyśleń i oczekiwań rodziców. Działania 

podejmowane wcześniej są niejako fazą przygotowującą grunt na przyjęcie programu 

autorskiego.  

 Jak już wcześniej wspomniano, realizacja zadań stawianych przed nauczycielami 

(oprócz codziennej rzetelnej pracy) doprowadzi do osiągnięcia takiego stanu, że można 

będzie rodzicom zaproponować innowacje w postaci nowych metod pracy. 

 Dotychczasowe działania przygotowały warunki do stworzenia programu 

autorskiego, wdrażania go i pracy według niego. Należy tu mówić o przygotowaniu 

zarówno nauczycieli, jak i rodziców. 

 Działania zmierzające do zaangażowania rodziców w życie przedszkola, 

zintegrowanie ich z placówką są wstępem. Wdrożenie programu będzie dalszą 

konsekwencją i odpowiedzią na poszukiwanie innowacji. 

 Dzięki otwartemu stylowi pracy panuje w przedszkolu atmosfera zaufania i 

życzliwości. Rodzice, nie fachowcy w dziedzinie pedagogiki, muszą mieć pewność, że 

to, co proponuje przedszkole jest dla ich dzieci jak najlepsze. To oni, jako adresaci 

edukacji mają daną możliwość wspólnego z nami uzgadniania kierunków działań.  
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Uzgadniając je zaś, muszą mieć pewność, że przedszkole doradza im i wspiera; dba o 

rozwój ich dzieci i stanie poradzić sobie z napotkanymi problemami. Jest to możliwe 

tylko wtedy, gdy rodzice obdarzają placówkę zaufaniem. Przedszkole robi wszystko, by 

je zdobyć. 

 Wydaje się słusznym fakt, że wstępem do wprowadzenia programu uczyniliśmy 

kilkuletnią współprace z rodzicami i integrowanie ich z placówką. 

 Jestem przekonana, że działania podejmowane w kierunku wdrożenia innowacji 

przyniosą oczekiwane rezultaty – wszechstronny rozwój dzieci zadowolenia i spełnienia 

oczekiwania rodziców i poczucie satysfakcji nauczycieli. 

 W celu wspomagania i wspierania rozwoju dzieci w aspekcie proponowanych 

zmian, przedszkole ma następujące zadania: 

- korelowanie działań wychowawczych pomiędzy przedszkolem a rodziną, 

- integrowanie rodziców i przedszkola, 

- w dalszym ciągu stosowanie form wdrażających rodziców w życie placówki, 

- poszukiwanie nowych, ciekawych pomysłów, 

- dokształcanie kadry – tematyka przydatna placówce, 

- uświadamianie rodzicom potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci,  

- uzgadnianie zakresu działań z rodzicami, 

- włączenie rodziców w wychowanie dzieci poza domem, 

- stosowanie form aktywizujących, doskonalących i rozwijających sprawność i 

umiejętności dzieci, 

- wsłuchiwanie się w oczekiwania rodziców wobec przedszkola i ich realizowanie, 

- jasne formułowanie oczekiwań przedszkola wobec rodziców. 

 Tylko atmosfera wzajemnego zaufania, otwarcie na pytania, krytykę rodziców 

wobec przedszkola pozwolą na rzeczywiste zaangażowanie ich we wspólne działania 

dla dobra dzieci. 

 Postawa nauczycieli – twórcza i aktywna – oraz świadome włączenie się rodziców, 

to podstawowe warunki skutecznego działania. 
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 Te warunki występują w naszym przedszkolu, więc istnieje duża szansa na 

powodzenie. Sukcesem przedszkola będzie zrealizowanie celu – wszechstronnego 

rozwoju dzieci – a także ciągły rozwój placówki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B I B L I O G R A F I A 

 

 1. Bobrowska – Nowak W.: Historia wychowania przedszkolnego. WSiP.    

     Warszawa 1983. 

 2. Bruner J. S.: W poszukiwaniu teorii nauczania. PIW. Warszawa 1966. 

 3. Brzezińska A.: Szkoła twórcza – autorskie klasy, programy, nauczyciele.      

     Kwartalnik Pedagogiczny 1992, nr 2. 

 4. Dmochowska M., Dumin – Wąsowicz M.: Wychowanie w rodzinie i w     

     przedszkolu. WSiP. Warszawa 1978. 

 5. Kopczyńska – Sikora J.: Przedszkole XXI wieku – oczekiwania i refleksje.        

   Wychowanie w Przedszkolu 2000, nr 8. 

 6. Laska Z.: Współdziałanie nauczyciela z rodzicami w sytuacji dwupodmiotowej 

      w edukacji wczesnoszkolnej. W: Współczesne przemiany edukacji    

   wczesnoszkolnej. WSP. Zielona Góra 1995. 

 7. Lesiak – Laska E.J.: Z teorii i praktyki wczesnoszkolnej. WSP. Rzeszów 1993. 

 8. Mendel M.: Rodzice w szkole. W: Ku partnerstwu szkoła – rodzice, pod    

   redakcją J. Kropiwnickiego. Wydawnictwo Nauczycielskie. Jelenia Góra 1999. 

 9. Podstawy pedagogiki przedszkolnej, pod redakcją M. Kwiatowskiej. WSiP. 

     Warszawa 1985. 

      10. Ravn B.: Rodzice w edukacji – z europejskiej perspektywy. W: Ku partnerstwu 

     szkoła – rodzice, pod  redakcją J. Kropiwnickiego. Wydawnictwo     

   Nauczycielskie. Jelenia Góra 1999. 

      11. Rościszewska – Woźniak M.: Organizacja współpracy z rodzicami w    

    przedszkolu. W: Management w przedszkolu. Wydawnictwo RAABE.   

     Warszawa 1999. 

      12. Sawicka A.: Współpraca przedszkola z rodzicami. WSiP. Warszawa 1991. 

      13. Śliwerski B.: Edukacja autorska. Oficyna Wydawnicza IMPULS. Kraków 1996. 

      14. Śliwerski B.: Wyspy oporu edukacyjnego. Oficyna Wydawnicza IMPULS.    

     Kraków 1993. 

 



46 

 

 15. Szczepański J.: Refleksje  nad  oświatą. PWN. Warszawa 1973. 

 16. Szczepański J.: Rola rodziny w procesie uspołecznienia dziecka. Wychowanie  

   w Przedszkolu 1978, nr 2. 

 17. Teryks L.: Przedszkole przychylne rodzicom. W: Management w przedszkolu. 

   Wydawnictwo RAABE. Warszawa 1997. 

 18. Tomaszewski T.: Zasady psychologii. Czytelnik. Warszawa 1949. 

 19. Wall W. D.: Twórcze wychowanie w okresie dzieciństwa. PWN.  

      Warszawa 1986. 

 20. Waloszek D.: Nauczyciel i dziecko – organizacja warunków edukacji    

   przedszkolnej. Wydawnictwo ODN. Zielona Góra 1998. 

 21. Waloszek D.: Wychowanie najmłodszego człowieka. Organon.  

   Zielona Góra 1996. 

 22. Wojciechowska I.: Udział rodziców w życiu przedszkola. W: Management w  

   przedszkolu. Wydawnictwo RAABE. Warszawa 1997. 

 23. Ziemska M.: Postawy rodzicielskie. Wiedza Powszechna. Warszawa 1973. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SPIS  FOTOGRAFII 

 

 1. Po przysiędze pani dyrektor wręcza dyplomy.................................................... 35 

 2. Dzieci i rodzice przy ognisku ............................................................................ 36 

 3. Imieninowe przedstawienie ............................................................................... 37 

 4. Cyrk – dla babci i dziadka ................................................................................. 38 

 5. Mamy ubijają pianę – która pierwsza ................................................................ 39 

 6. Dzieci z rodzicami w ZOO – SAFARII w Świerkocinie ...................................41 


