
Konsultacje  indywidualne  z Rodzicami 

 

W naszym przedszkolu nauczycielki mają czas specjalnie przeznaczony na indywidualne 

konsultacje z rodzicami.  

Zapraszamy wszystkich rodziców, którzy chcą dowiedzieć się więcej o osiągnięciach, 

postępach czy trudnościach swojej pociechy Głównym celem współpracy rodziców                                      

i nauczycieli jest zapewnienie jednolitego oddziaływania na dzieci ze strony rodziny                                      

i przedszkola. Konsultacje pedagogiczne jako kontakty indywidualne są uzupełnieniem                              

i wzbogaceniem kontaktów zbiorowych. Ich tematem są nie tylko sytuacje wychowawcze czy 

życiowe ogółu dzieci w danej grupie lub przedszkolu, ile różne sprawy związane z każdym                        

z nich oddzielnie. Podczas takich spotkań nauczyciele i rodzice mogą poddać głębszej refleksji 

i analizie sposoby zachowania się konkretnego dziecka, warunki jego życia w domu, 

powodzenia lub niepowodzenia w przedszkolu, trudności wychowawcze. 

Kontakty w "cztery oczy" stanowią dużą pomoc w ustaleniu właściwego postępowania                          

z danym dzieckiem i w unikaniu błędów, na jakie narażeni są w swej pracy nauczyciele                                

i rodzice. Odgrywają też niemałą rolę w zdobywaniu przez nich informacji o różnych 

zasługujących na uwagę kwestiach, związanych z zachowaniem i postępami w rozwoju dziecka 

a także niekiedy z jego szczególną sytuacją losową. Prowadzenie konsultacji pedagogicznych 

przyczynia się do zacieśnienia więzi emocjonalnych między nauczycielem i rodzicem, a także 

przewartościowanie wzajemnych postaw: istniejącej nieufności zrodzonej z nieśmiałości lub 

złych doświadczeń rodziców. Taka rozmowa jest procesem wzajemnego oddziaływania  a nie 

tylko zwykłą wymianą myśli i uczuć. 

 

TERMINARZ KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH RODZICÓW Z NAUCZYCIELEM 

 

Lp. Grupa wiekowa Nazwa grupy Data konsultacji 

1.  3-latki Biedroneczki Poniedziałek 11.00-12.00 
Poniedziałek 16.00-17.00 

2.  3-latki Kotki Wtorek 11.00-12.00 
Wtorek 16.00-17.00 

3.  4-latki Tygryski Poniedziałek 11.30-12.30 
Wtorek 16.30-17.00 
Środa 16.30-17.00 

4.  4-latki Smerfy Środa 11.00-12.00 
Środa 12.00-13.00 

5.  4-latki Słoneczka Środa 16.30-17.00 
Czwartek 11.30-12.30 
Czwartek 16.30-17.00 

6.  5 latki Stokrotki Poniedziałek 8.30-9.30 
Poniedziałek 12.00-13.00 
 



7.  5-latki Misie Poniedziałek 11.00-12.00 
Poniedziałek 16.00-17.00 

8.  6-5 latki Leśne skrzaty Wtorek 12.00-13.00  
Poniedziałek 14.30-15.30  

9.  6- latki Serduszka Poniedziałek 11.30-12.30 
Poniedziałek 12.30-13.30 

10.  6-latki Motylki Środa 10.00-11.00 
Środa 14.30-15.30 

11.  Logopeda 
 

 Wtorek 15.00-16.00 

12.  Specjalista ds. pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 

 14.00-14.30  
co drugi wtorek i piątek 

 


