
HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM 
 
W GRUPIE IX w roku szkolnym 2016/2017 

 
Zadanie -cel TEMATYKA  TERMIN 

REALIZACJI  
OSOBA 

ODPOWIEDZIALNA  
UWAGI O 

REALIZACJI  

 
ZEBRANIA Z 
RODZICAMI, 
PEDAGOGIZACJA  

I .   Zebranie organizacyjne  

1. Powitanie rodziców  
2. Podpisanie oświadczeń i upoważnień przez 

rodziców 
3. Przypomnienie Statutu oraz Koncepcji Pracy 

Przedszkola 
4. Zapoznanie z Planem Pracy przedszkola – 

wspólna analiza z rodzicami, wnoszenie 
uwag i propozycji. 

5. Przedstawienie programów obowiązujących 
w grupie 

6. Przedstawienie książek pomocniczych 
7. Zapoznanie z procedurami i regulaminami 

obowiązującymi w przedszkolu. 
8. Przypomnienie praw i obowiązków dziecka. 
9. Wybór trójki grupowej 
10. Opracowanie harmonogramu współpracy z 

rodzicami – zatwierdzenie przez rodziców. 
11. Analiza wyprawki przedszkolnej  
12. Przedstawienie organizacji pracy w grupie . 
13. Przedstawienie przedsięwzięć, akcji – 

dyskusja. 
14. Sprawy różne : „Rola aktywności ruchowej 

w edukacji przedszkolnej” – pedagogizacja 
rodziców. 

15. Oczekiwanie rodziców , dyskusja 
16. Wnioski do dalszej pracy. 

      17.Podziękowanie   
  

IX.2016r. R. Trynda, W. Knap 

 



II. Zapoznanie rodziców z wypracowanymi   
materiałami  

- Zapoznanie rodziców z wynikami 
wstępnej obserwacji, podziałem na 
grupy, kierunki pracy z dzieckiem 

- Przedstawienie zakresu badania 
osiągnięć edukacyjnych  dzieci w 
bieżącym roku szkolnym 

- Zapoznanie z kartami pracy dziecka 
służącymi do powyższego badania  

- Sprawy różne 
 

X.2016r.  W. Knap 

 

III.  Podsumowanie pracy dydaktyczno - 
wychowawczej za pierwsze półrocze 

1. Powitanie i wybór protokolanta.  
2. Przedstawienie porządku zebrania.  
3. Ocena stopnia realizacji zadań wynikających 

z planu pracy przedszkola i statutu, wnioski z 
ewaluacji pracy przedszkola , sukcesy, 
trudności w grupie. 

4. Zapoznanie rodziców z wynikiem badań 
umiejętności dzieci z wybranego obszaru 
edukacyjnego. 

5. Przedstawienie rodzicom narzędzi 
badawczych do badania umiejętności dzieci 
w II półroczu.  

6. Dyskusja. 
7. Wnioski i uwagi rodziców , nauczycieli do 

dalszej pracy. 
8. Sprawy różne  
9. Podziękowanie 
 

I - II.2016r. R. Trynda 

 

IV. Zapoznanie rodziców z diagnozą przedszkolną - -  



V. Zebranie podsumowujące pracę 
wychowawczo – dydaktyczną za drugie 
półrocze 

1. Powitanie rodziców, przedstawienie porządku 
zebrania i wybór protokolanta. 

2. Analiza i ocena stopnia realizacji zadań 
wynikających z pracy dydaktyczno – 
wychowawczej za II półrocze. 

a) Ewaluacja programów nauczania – określenie 
wniosków do pracy dla całej grupy, dzieci 
wymagających wspierania rozwoju i dzieci 
zdolnych, modyfikowanie treści programów 

b) Analiza bezpieczeństwa dzieci w grupach 
c) Analiza współpracy ze środowiskiem 

rodzinnym i lokalnym 
d) Sprawozdanie z przebiegu zajęć 

specjalistycznych 
e) Informacja o realizacji treści z podstawy 

programowej 
f) Analiza przeprowadzonych konkursów 
g) Analiza przeprowadzonych akcji i projektów 

zewnętrznych 
3. Monitorowanie i analiza osiągnięć dziecka, z 

uwzględnieniem jego możliwości 
rozwojowych, wnioski z tych analiz. 

4. Określenie mocnych i słabych stron grupy. 
5. Wybór programu na przyszły rok. 
6. Analiza „wyprawki przedszkolnej” i przyjęcie 

jej do realizacji – dyskusja. 
7. Modyfikowanie koncepcji pracy przedszkola. 
8. Wnioski i uwagi rodziców, nauczycieli do  

           dalszej pracy. 
 

VI.2017 r. W. Knap 

 



WŁĄCZANIE 
RODZICÓW DO 
ORGANIZOWANIA 
WYDARZE Ń, W 
KTÓRYCH BIOR Ą 
UDZIAŁ DZIECI  

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

31.08.2016r. R. Trynda, W. Knap,     

„Baloniki z marzeniami” – uroczyste obchody Dnia 
Przedszkolaka  

IX.2016r. R. Trynda      

 

Jesienny piknik – zabawy z rodzicami w plenerze IX.2016r. 
R. Trynda, W. Knap,    

M. Oryszczak 
 

Tylko pamięć została – odwiedzanie miejsc pamięci 
narodowej 

XI.2016r. R. Trynda  

Dziś chłopaki święto mają i dziewczynki pamiętają – 
uroczystości w grupach z okazji Dnia Chłopaka 

IX.2016r. R. Trynda  

Pokochaj pluszowego misia – uroczystość z okazji 
Światowego Dnia Pluszowego Misia  

XI.2016r.  R. Trynda           

„Jesienne igraszki” – Apel Jedyneczki, prezentacja 
umiejętności dzieci. 

XI.2016r. R. Trynda, W. Knap  

Witaj Święty Mikołaju – spotkanie z Mikołajem XII.2016r. R. Trynda           

Zauroczenie Jezusem – spotkanie opłatkowe, 
kolędowanie, jasełka w grupie 

XII.2016r. W. Knap, R. Trynda          

Niezła to gratka mieć Babcię i Dziadka – 
uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka I.2017r. 

W. Knap, R. Trynda,  
M. Oryszczak          

 

 

W karnawale same bale – bal przebierańców I-II.2017r. 
R. Trynda  W. Knap,          

M. Oryszczak  
 

Walentynki , Walentynki dla chłopczyka i 
dziewczynki – zabawy walentynkowe w grupie 

II.2017r.  W. Knap           

Święto Kobiet małych i dużych – uroczystości 
grupowe z okazji Dnia Kobiet 

III.2017r. R. Trynda           

Mamę i Tatę kochamy, życzenia im składamy – 
uroczystość z okazji  Dnia Mamy i Taty  V.2017r. 

R. Trynda  W. Knap,          
M. Oryszczak 

 

Wszystkie dzieci nasze są – Dzień Dziecka na placu 
przedszkolnym (zjeżdżalnie, trampolina), 
prezentacje zajęć o wybranym profilu 

VI.2017r. 
R. Trynda  W. Knap,          

M. Oryszczak 

 

II Przedszkolny i Międzyprzedszkolny Przegląd 
Twórczości Jana Brzechwy w ramach akcji 
„Brzechwolandia” 

VI.2017r. 
R. Trynda  W. Knap,          

M. Oryszczak 

 



„Każdy przedszkolak  dobrze wie , że należy ruszać 
się – zapraszanie na spotkanie pasjonatów sportu V-VI.2017r. 

R. Trynda  W. Knap,          
M. Oryszczak  

 

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

R. Trynda,  W. Knap,          
M. Oryszczak 

 

ZAJĘCIA 
OTWARTE, 
WARSZTATY  

Wiosna zawitała – zajęcia otwarte dla rodziców  
 
„Mamo , tato poćwicz ze mną”- zajęcia 
popołudniowe z udziałem rodziców i dzieci – 
wykorzystywanie ruchowych metod aktywizujących 

III.2017r. 

IV.2017r. 

 

W. Knap 

R. Trynda, W. Knap 

 

 

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 
 

w/g potrzeb 
 

w/g potrzeb 
 
 

R. Trynda, W. Knap,    

 

R. Trynda, W. Knap,    

 

 

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 

2. Angażowanie dzieci z rodzicami do udziału 
w konkursach organizowanych w środowisku 
lokalnym 

3. Ukazywanie dzieci zdolnych podczas 
występów na terenie przedszkola  

4. Ukazywanie dzieci zdolnych podczas 
konkursów na terenie przedszkola 

       5.Udział dzieci w akcjach organizowanych    
przez przedszkole 

  

 
 
 
 
 

Cały rok 

 
 
 
 
 

R. Trynda,  W. Knap,                          
M. Oryszczak 

 

WYCIECZKI  „Poznajemy  Roztocze”  – wycieczka autokarowa  V-VI.2017r. R. Trynda, W. Knap  

KONTAKTY 
INDYWIDUALNE  
Z RODZICAMI  

Kontakty indywidualne w/g potrzeb rodziców, 
nauczycieli, dzień , godzina wcześniej ustalona z 
nauczycielem 

 
w/g potrzeb 

 
R. Trynda, W. Knap 

 



GAZETKA 
INFORMACYJNA 
DLA RODZICÓW, 
STRONA 
INTERNETOWA 
PRZEDSZKOLA,  
ARTYKUŁ  

Ważne ogłoszenia i informacje na tablicy ogłoszeń 
. wystawki prac dzieci 
. teksty piosenek i wiersz na dany miesiąc 
. wyeksponowanie „Kodeksu grupy” 
. rozprowadzanie „Informatora Jedyneczki” 
. ważne ogłoszenia i informacje na stronie 
internetowej przedszkola 

 
 
 

Cały rok 
 
 

 
 
 

R. Trynda,  W. Knap,                          
M. Oryszczak  

 

UDZIAŁ 
RODZICÓW W 
PRACACH NA 
RZECZ 
PRZEDSZKOLA  

1. Akcja dekoracja – angażowanie rodziców do 
zakupu potrzebnych akcesoriów umożliwiających 
rozwój dziecka 
2. Pomoc rodziców w organizowaniu uroczystości 
przedszkolnych i grupowych – poczęstunek dla 
dzieci, szycie strojów, przygotowywanie rekwizytów 
3. Angażowanie rodziców w przedstawienia 
teatralne   
4. Organizacja i udział w akcji „Cała Polska czyta 
dzieciom”- „Czytać każdy może”- zapraszanie gości 
w celu kultywowania tradycji czytania 
5. Udział rodziców w konkursach organizowanych w 
przedszkolu i środowisku                                  

 
 

 
 
 
 

Cały rok 

 
 
 
 
 
 

R. Trynda,  W. Knap,                          
M. Oryszczak 

 

WSPÓŁPRACA ZE 
ŚRODOWISKIEM  

1. Pomóż dzieciom przetrwać zimę – udział w akcji 
charytatywnej organizowanej przez Radio Lublin -   
zbieranie żywności 
2. Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi   
3. „Paczka dla zwierzaczka” we  współpracy z 
Urzędem Miasta i MSD  
4. Organizowanie kiermaszów : sprzedaż ozdób, 
kartek, i stroików świątecznych z przeznaczeniem na 
zadanie „Doposażmy plac zabaw” 
5.” Kubusiowi przyjaciele Natury” 
6. Udział absolwentów przedszkola w akcji „Cała 
Polska czyta dzieciom” – czytanie przedszkolakom 
6. Udział w konkursach organizowanych w 
środowisku lokalnym : TDK, MBP 

XII.2016r. 
 
 
 

XII.2016r. 
 
 

XI-XII.2016r. 
 
 

V.2017r. 

R. Trynda,  W. Knap,                          
M. Oryszczak 

 
 

R. Trynda,  W. Knap,                          
M. Oryszczak 

 
R. Trynda,  W. Knap,       

M. Oryszczak 
 
R. Trynda,  W. Knap                          

 

Opracowano i zatwierdzono na zebraniu rodziców w dniu 08.09.2016r.  
 


