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HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM 
                                                         W GRUPIE  V w roku szkolnym 2016-2017 

  
Zadanie -cel  TEMATYKA  TERMIN 

REALIZACJI  
OSOBA 

ODPOWIEDZIALNA  
UWAGI O 

REALIZACJI  
 

ZEBRANIA Z 
RODZICAMI, 

PEDAGOGIZACJA  

1. Zebranie organizacyjne  
 
• Podpisanie oświadczeń i upoważnień przez rodziców 
• Przypomnienie Statutu Przedszkola, organizacji pracy 

przedszkola oraz Aneksu do Statutu 
• Zapoznanie z Modyfikacją Koncepcji Pracy przedszkola i Planem 

Pracy Przedszkola, wspólna analiza z rodzicami, wniesienie uwag 
i propozycji 

• Przypomnienie Programu Wychowania Przedszkolnego zgodnego 
z podstawą programową oraz innych programów realizowanych 
w przedszkolu oraz w grupie: Programu Wychowawczego, 
Programu Profilaktycznego 

• Zapoznanie z procedurami i regulaminami obowiązującymi w 
przedszkolu 

• Zapoznanie z prawami i obowiązkami dziecka, modyfikowanie 
Kodeksu Puchatka 

• Wybór trójki grupowej 
• Opracowanie Harmonogramu współpracy z rodzicami i 
środowiskiem, w tym propozycji uroczystości przedszkolnych - 
zatwierdzenie planu 

• Przedstawienie ramowego rozkładu dnia w przedszkolu, 
wypracowanie szczegółowego rozkładu dnia, zapoznanie z 
zajęciami dodatkowymi i planami zajęć profilowanych „Szkiełko 
i oko” i „Gimnastyka i muzyka dla Smyka” 

• Analiza „Wyprawki przedszkolnej” opracowanej przez Radę 
Pedagogiczną 

• Oczekiwania rodziców, dyskusja 
• Wnioski do dalszej pracy – propozycje i uwagi 
• Sprawy różne: 

09.09.2016 
Katarzyna 

Wojciechowska 
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- infekcje w przedszkolu  
- wypracowanie grafiku kontaktów indywidualnych z rodzicami 

• Zakończenie zebrania wnioskami ustalonymi wspólnie z 
rodzicami do dalszej pracy 

2. Zapoznanie rodziców z wypracowanymi materiałami  - przekazanie 
materiałów rodzicom 
• Wyniki wstępnej obserwacji, podział na grupy, kierunki pracy 

z dzieckiem 
• Zapoznanie z Procedurami Kierowania do Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej 
• Przedstawienie rodzicom narzędzi badawczych do badania 

umiejętności dzieci w pierwszym półroczu – mierzenie 
umiejętności z obszaru edukacji przyrodniczej 

• Sprawy różne 
 

10.2016 Renata Detko  

 

3. Podsumowanie pracy dydaktyczno wychowawczej za pierwsze 
półrocze 
• Diagnoza i ocena stopnia realizacji zadań wynikających z 

programu pracy przedszkola i Statutu – sukcesy, trudności 
• Przedstawienie rodzicom narzędzi badawczych do badania 

umiejętności dzieci w drugim półroczu – mierzenie 
umiejętności z obszaru edukacji przyrodniczej 

• Dyskusja 
• Wnioski i uwagi rodziców, nauczycieli do dalszej pracy. 
• Sprawy różne. 

 

01.2017 
Katarzyna 

Wojciechowska  

 
       

4. Zebranie podsumowujące pracę wychowawczo – dydaktyczną za drugie 
półrocze 

• Przedstawienie wyników badań umiejętności dzieci w grupie, 
sukcesy, trudności 

• Wybór programu na przyszły rok 
• Analiza wyprawki przedszkolnej i przyjęcie jej do realizacji – 

dyskusja 
• Podziękowanie za współpracę 

06.2017 Renata Detko 
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WŁĄCZANIE 
RODZICÓW DO 

ORGANIZOWANIA 
WYDARZE Ń, W 

KTÓRYCH BIOR Ą 
UDZIAŁ DZIECI  

1. „Jesienny piknik” – zabawy z rodzicami w plenerze 
 
 
 

16.09.2016 
 

Renata Detko 
Katarzyna  

Wojciechowska 

 

2. „Dziś chłopaki święto mają i dziewczynki pamiętają” uroczystość 
w grupie z okazji Dnia Chłopaka 

30.09.2016 

Renata Detko 
Katarzyna  

Wojciechowska 
 

 

3. „Mamo, Tato, jestem przedszkolakiem” – przygotowanie Apelu 
Jedyneczki 

05.10. 2016 

Renata Detko 
Katarzyna  

Wojciechowska 
 

 

4. „Bezpieczni w kontaktach ze zwierzętami” – spotkanie z lekarzem 
weterynarii – tatą Tomka 11.2016 

Renata Detko 
 

 

5. „W krainie czarów i wróżb” – konkursy i zabawy andrzejkowe 30.11.2016 Renata Detko  
6. Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę  - część artystyczna w TDK 

11.2016 
Renata Detko 

Katarzyna  
Wojciechowska 

 

7. „Witaj Święty Mikołaju” – spotkanie z Mikołajem 

06.12.2016 
Katarzyna 

Wojciechowska 
Renata Detko 

 
 

8. „Zauroczeni Jezusem” – spotkania opłatkowe, kolędowanie, 
jasełka grupach 

12.2016 
 
 
 

Renata Detko 
Katarzyna 

Wojciechowska 

 

9. Niezła to gratka mieć babcię i dziadka” – uroczystość w grupie z 
okazji Dnia Babci i Dziadka 

 
01.2017 

 
Katarzyna  

Wojciechowska 

 

10. „W karnawale same bale” – bal przebierańców 
 02.2016 

Renata Detko 
Katarzyna  

Wojciechowska 

 

11.„Święto kobiet małych i dużych” – uroczystość grupowa z okazji Dnia 
Kobiet 08.03.2016 

Renata Detko 
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12. „Tatę i Mamę kochamy, życzenia im składamy” – Dzień Mamy i Taty  
05.2017 Renata Detko 

 
 

13. „Wszystkie dzieci nasze są” – Dzień Dziecka na placu zabaw 
01.06.2016 

Renata Detko 
Katarzyna  

Wojciechowska 

 

14. Przedszkolny Sportowy Turniej Rodzinny 
05.2017 

Renata Detko 
Katarzyna 

Wojciechowska 

 

15. „Dziś jest święto Twoje” – celebrowanie urodzin dzieci 
Cały rok 

Renata Detko 
Katarzyna 

Wojciechowska 

 

16„Cała Polska czyta dzieciom” – czytanie bajek przez rodziców, 
rodziny, absolwentów przedszkola. Cały rok 

Renata Detko 
Katarzyna 

Wojciechowska 

 

ZAJĘCIA  
OTWARTE, 

WARSZTATY  
 

1. Zajęcia popołudniowe z rodzicami  10.2016 
12.2016 
03.2017 
05.2017 

Renata Detko 
Katarzyna 

Wojciechowska 

 

2. Zajęcia otwarte dla rodziców 
04.2016 Renata Detko  

DRZWI  
OTWARTE  DLA  

RODZICÓW  

1. Systematyczne informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i 
kształcących realizowanych w przedszkolu: 

-aktualizacja informacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców,  
-konsultacje ,  
-porady,  
-materiały na stronę internetową 

 

 
 

Cały rok 

 
Renata Detko 

Katarzyna 
Wojciechowska 

 

WSPIERANIE 
ROZWOJU 
DZIECKA 

ZDOLNEGO I Z 
DYSFUNKCJAMI  

1.  Angażowanie dzieci i rodziców do udziału w konkursach na terenie 
przedszkola w celu wspierania aktywności twórczej dzieci 
• „Moje bezpieczne wakacje” – konkurs fotograficzny 
• Konkurs na kartkę, stroik, ozdobę Bożonarodzeniową  
• Konkurs na stroik, kartkę, ozdobę Wielkanocną 
• „Sportowa rodzinka” – konkurs fotograficzny dla dzieci i 

rodziców 

09- 10.2016 
11-12.2016 

04.2017 
10.2016 

Renata Detko 
Katarzyna 

Wojciechowska 
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2. Angażowanie dzieci z rodzicami do udziału w konkursach 
organizowanych w środowisku lokalnym 
• Przegląd Piosenki Przedszkolnej w TDK 
• „Dni Tomaszowa” – uroczystość miejska 

01.2017 
05. – 06.2017 

Katarzyna 
Wojciechowska 
Renata Detko 

 

 

3. Ukazywanie dzieci zdolnych podczas występów na terenie przedszkola  
• Występy podczas Apeli Jedyneczki Cały rok 

Renata Detko 
Katarzyna 

Wojciechowska 

 

4. Ukazywanie dzieci zdolnych podczas konkursów na terenie przedszkola 
• Nagradzanie poprzez wręczanie nagród na Apelach Jedyneczki 

Cały rok 
 

Renata Detko 
Katarzyna 

Wojciechowska 

 

5. Udział dzieci w akcjach organizowanych przez przedszkole 
• Paczka dla zwierzaczka we współpracy z UM i MSD 
• „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” 
• WOŚP 
• „Doposażamy plac zabaw” 
• „Zbieramy nakrętki dla Santa Galla”  
• „Cała Polska czyta dzieciom” – angażowanie rodzin, 

absolwentów 
• „Podaj dalej…drugie życie odpadów” – czynny udział w 

akcji „Sprzątanie Świata” 
• „Akcja dekoracja” – angażowanie rodziców do zakupu 

potrzebnych akcesoriów umożliwiających samorzutny 
rozwój dzieci 

• Zbiórka akcesoriów sportowych w wystawione kosze 
(piłka, hula – hop, szarfy, skakanki)   

Cały rok 
Renata Detko 

Katarzyna 
Wojciechowska 

 

WYCIECZKI  „Poznajemy Roztocze” – wycieczka krajoznawcza  
05 – 06.2017 Katarzyna 

Wojciechowska 
 

KONTAKTY 
INDYWIDUALNE Z 

RODZICAMI  

.Według potrzeb i oczekiwań rodziców  
• godziny konsultacji – w każdy dzień po godzinach pracy 

popołudniowych nauczyciela 
- ustalenie właściwego postępowania z danym dzieckiem w unikaniu 
błędów, 
- przekazywanie informacji na temat osiągnięć dziecka 
- bieżące informacje z życia grupy i o dziecku, 

 
 
 
 

Cały rok 

 
 
 

Renata Detko 
Katarzyna 

Wojciechowska 
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- rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych i 
dydaktycznych 

GAZETKA 
INFORMACYJNA 
DLA RODZICÓW, 

STRONA 
INTERNETOWA 
PRZEDSZKOLA,  

ARTYKUŁ  

• „K ącik dla rodziców” - tablica przedszkolna 
• „Informator Jedyneczki” - gazetka przedszkolna 
• informacje strony internetowej placówki 
• tablica ogłoszeń: informacje o wierszach i piosenkach 

realizowanych w grupie, rozkład dnia, podejmowanych 
aktywnościach, zajęcia dodatkowe, imprezy, uroczystości 

• ważne ogłoszenia i informacje, 
• wystawki prac dzieci, 

 
 
 

Cały rok 

 
 

Renata Detko 
Katarzyna 

Wojciechowska 

 

UDZIAŁ 
RODZICÓW W 
PRACACH NA 

RZECZ 
PRZEDSZKOLA  

• pomoc w organizacji uroczystości przedszkolnej, 
• przygotowanie strojów i udział w dekoracji do uroczystości, 
• sponsorowanie i przygotowanie poczęstunku podczas 

uroczystości dla dzieci, 
• zachęcanie rodziców do udziału w konkursach rodzinnych, 
• udział w akcjach charytatywnych, 
• sponsorowanie wyjść na spektakle do TDK 
• pomoc w organizacji wyjść poza teren przedszkola 
• sponsorowanie produktów do samodzielnego przygotowania 

przekąsek, deserów, kanapek „Mali kucharze” – raz na 2 miesiące 

Cały rok 
Renata Detko 

Katarzyna 
Wojciechowska 

 

WSPÓŁPRACA 
ZE 

ŚRODOWISKIEM  

1. „Tup, tup, tup, przedszkolakiem jestem już” – spotkanie 
otwierające rok przedszkolny 

31.08.2016 Renata Detko 
Katarzyna  

Wojciechowska 

 

2. „Droga do przedszkola” – spotkanie z policjantami 09.2016 Renata Detko 
Katarzyna  

Wojciechowska 

 

3. „Uczymy się pomagać i ratować” – zajęcia pod okiem ratownika 
medycznego 

09.2016 Renata Detko 
 

 

4. „Baloniki z marzeniami” – uroczyste obchody  Dnia Przedszkolaka 21.09.2016 
 

Renata Detko  

5. „Tylko pamięć została” – odwiedzanie miejsc pamięci narodowej 11.2016 Renata Detko  
6.Przegląd Piosenki Przedszkolnej 01.2017 Katarzyna 

Wojciechowska 
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7„Bezpieczne ferie” – spotkanie z policjantami 01.2017 Renata Detko 
Katarzyna  

Wojciechowska 

 

8.„Korowód z Marzanną” – powitanie wiosny 
 

      21.03.2017 Agnieszka Bielecka  

9. „Spotkanie ze Zmartwychwstałym” – uroczystość Wielkanocna 04.2017 Renata Detko 
Katarzyna  

Wojciechowska 

 

10. „Mali ekolodzy potrafią dbać o środowisko” – uroczystość z okazji 
Światowego dnia Ziemi 

04.2017 Renata Detko 
Katarzyna  

Wojciechowska 

 

11.„Bezpieczni w lesie” – pogadanka leśnika 04.2017 Renata Detko 
Katarzyna  

Wojciechowska 

 

12. Praca strażaka – zwiedzanie Remizy OSP 05.2017 Renata Detko  
13„Bezpieczne wakacje” – spotkanie ze strażakami 06.2017 Katarzyna 

Wojciechowska 
 

 
 Opracowano i zatwierdzono  na zebraniu rodziców w dniu 09.09.2016 r                                                                
 


