
HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM 

W GRUPIE II w roku szkolnym 2017-2018 

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 

- zapoznanie ze zmodyfikowaną  
koncepcją i planem pracy 
przedszkola, programem 
wychowawczo-profilaktycznym 

- przedstawienie programu 
przedszkola zawartego w 
podstawie programowej, 
przedstawienie książek 
pomocniczych – dyskusja 

- przedstawienie przedsięwzięć, 
akcji, 

- przypomnienie procedur i 
regulaminów obowiązujących w 
przedszkolu 

IX -2017 M.Chudyk, M.Czapla 

 



- przypomnienie praw i 
obowiązków dziecka, 
przedstawienie wypracowanego 
kodeksu grupy, 

- wybór trójki grupowej 

-przedstawienie propozycji 
uroczystości przedszkolnych i w 
środowisku 

- opracowanie harmonogramu 
współpracy z rodzicami i 
środowiskiem 

- wypracowanie szczegółowego 
rozkładu dnia 

- analiza wyprawki przedszkolnej 
opracowanej przez radę 
pedagogiczną 

- podpisanie zgody na badania 
zajęć korekcyjnych 

- oczekiwania rodziców- dyskusja 

- wyciagnięcie wniosków do 
dalszej pracy- propozycje i uwagi 
rodziców 

- sprawy różne 



-przedstawienie poradnika-W 
domu i w przedszkolu, 
ujednolicenie oddziaływań 
wychowawczych  

- zakończenie zebrania wnioskami 
ustalonymi wspólnie z rodzicami 
do dalszej pracy 

 

2. Zapoznanie rodziców z 
wypracowanymi materiałami  

- przedstawienie wstępnej 
obserwacji i podziału na grupy, 
kierunki pracy z dzieckiem 

- przedstawienie zakresu badania 
osiągnięć edukacyjnych dzieci w 
bieżącym roku szkolnym, 
wyjaśnienie celu tych badań 

-zapoznanie z kartami pracy 
dziecka służącymi do tego badania 

- sprawy różne 

IX- 2017 M.Chudyk, M.Czapla 

 



 

3. Podsumowanie pracy 
dydaktyczno wychowawczej 
za pierwsze półrocze 

- diagnoza i ocena stopnia 
realizacji zadań wynikających z 
programu pracy przedszkola i 
Statutu – sukcesy, trudności 

- analiza bezpieczeństwa dzieci w 
grupie 

- analiza współpracy ze 
środowiskiem rodzinnym i 
lokalnym 

-sprawozdanie z przebiegu zajęć 
specjalistycznych, efekty 

-poinformowanie o realizacji 
podstawy programowej 

- analiza przeprowadzonych 
konkursów 

- analiza przeprowadzonych akcji 
i projektów zewnętrznych 

- przedstawienie wyników drugiej 
obserwacji dziecka- grupy, 
kierunki pracy 

I-II- 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.Chudyk, M.Czapla 

 

 

 

 

 

 

 

 



- przedstawienie wyników badań 
umiejętności dzieci z wybranego 
obszaru edukacyjnego oraz kart 
pracy do badań w drugim 
półroczu 

- dyskusja  

- sprawy różne 

-wnioski i uwagi rodziców do 
dalszej pracy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Zebranie podsumowujące pracę 
wychowawczo – dydaktyczną za 
drugie półrocze 

- ewaluacja programów i planów 
realizowanych w grupie 

- analiza bezpieczeństwa dzieci w 
grupie 

- analiza współpracy z rodzicami i 
środowiskiem lokalnym 

- sprawozdanie z przebiegu zajęć 
specjalistycznych i zajęć 

 

 

VI- 2018 

 

 

 

 

 

 

 

M.Chudyk, M.Czapla 

 

 

 

 

 

 



dodatkowych 

- poinformowanie o realizacji 
treści podstawy programowej 

- analiza przeprowadzonych 
konkursów 

- analiza przeprowadzonych akcji 
i projektów zewnętrznych 

- przedstawienie wyników 
obserwacji końcowej 

- przedstawienie wyników badań 
umiejętności dzieci, sukcesy, 
trudności 

- ocena współpracy z rodzicami 

- podziękowanie rodzicom za 
współpracę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WŁĄCZANIE 
RODZICÓW DO 

ORGANIZOWANIA 
WYDARZE Ń, W 

KTÓRYCH BIOR Ą 
UDZIAŁ DZIECI  

1. Witamy w przedszkolu – spotkanie 
otwierające rok przedszkolny 31.VIII.2017 M.Chudyk, M.Czapla 

 

2. Dziś świętują przedszkolaki– 
uroczyste obchody dnia przedszkolaka  20.IX.2017 M.Chudyk  

 

3. Jesienne igraszki-zabawy z 
rodzicami w plenerze IX-X 2017 M.Chudyk,M.Czapla 

 



4. Święto małego dżentelmena – 
uroczystość w grupie z okazji Dnia 
Chłopaka 

30. IX 2017 M.Chudyk  
 

5. Święto drzewa 

IX-2017 Nauczycielki w grupie 
              

6. Zabawy z misiami-uroczystość w 
grupach z okazji Światowego Dnia 
Pluszowego Misia 

25-XI 2017 M.Chudyk,  

7. Andrzejkowe zabawy – zabawy, 
konkursy andrzejkowe w grupach 

XI -2017 

   

M.Chudyk 

 

 

8. Pamiętamy odwiedzamy-
odwiedzanie miejsc pamięci 
narodowej  

XI-2017 M.Czapla  

9. Pomóż dzieciom przetrwać zimę-
część artystyczna w TDK 

XI-2017 M.Chudyk, M.Czapla  

10. Mikołaju czekamy- spotkanie i 
zabawa z Mikołajem  XII 2017 Nauczycielki w grupie 

 

11. Czekając na …-spotkanie 
opłatkowe, kolędowanie, jasełka w 
grupie 

XII 2017 M.Chudyk,M.Czapla 
 



12. Kochamy Was-uroczystości 
grupowe z okazji Dnia Babci i 
Dziadka 

I 2018  M.Czapla 
 

13. Bal w przedszkolu-zabawa 
karnawałowa  I-II 2018 Nauczycielki w grupie 

 

14.Wiwat kobiety-uroczystość w 
grupie z okazji Dnia Kobiet 

III-2018 

   

M.Chudyk  

15.Na ratunek Ziemi-Apel Jedyneczki III-2018 M.Chudyk, M.Czapla   

16.Wiosno czekamy-powitanie 
wiosny III-2018 Nauczycielki w grupie 

 

17.Zmartwychwstał Pan-uroczystość 
Wielkanocna  III-2018 Nauczycielki w grupie 

 

18.Ziemia Wyspa Zielona-uroczystość 
z  okazji Światowego Dnia Ziemi 22.IV 2018 Nauczycielki w grupie 

 

19.Kochanych rodziców mam-dzień 
Mamy i Taty, piknik rodzinny V-VI 2018 M.Chudyk  

 

20.Kolorowy świat dziecięcych 
marzeń-Dzień Dziecka na placu 
przedszkolnym 

VI-2018 

 

Nauczycielki w grupie 

 

 



21.Festiwal twórczości przedszkolnej-
część artystyczna na miejskiej 
uroczystości  

VI-2018 Nauczycielki w grupie 
 

ZAJĘCIA 
OTWARTE, 

WARSZTATY  

 

1.Pedagogizacja rodziców- udział 
rodziców w zajęciu otwartym 

III-2018  

M.Chudyk 

 

2. Coś ciekawego z materiału 
odpadowego– zajęcia popołudniowe z 
rodzicami 

XI-2017 M.Czapla,  

3.  Zapraszanie  rodziców na zajęcia, 
babć i dziadków na uroczystości 

Cały rok M.Chudyk, M.Czapla  

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 

 

 

 

 

M.Chudyk, M.Czapla 

 



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 

 -konkurs na stroik ,kartkę i 
ozdobę bożonarodzeniową  
wykonana przez dzieci i rodziców 

-konkurs na stroik, kartkę i ozdobę 
wielkanocną wykonana przez 
dzieci i rodziców 

-Brzechwolandia- konkurs 
plastyczny- 

- Z ekologią za pan brat –  
konkurs plastyczny na kolaż dla 
dzieci i rodziców 

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

- przegląd piosenki przedszkolnej 
w TDK 

- Recytatorski MBP 

3.Ukazywanie dzieci zdolnych 
podczas występów na terenie 

 

 

 

XII -2017 

 

III- 2018 

 

VI-2018 

 

X-XI-2017 

 

 

 

 

Wg harmonogramu 

 

 

 

 

 

Nauczycielki w grupie 

 

Nauczycielki w grupie 

 

Nauczycielki w grupie 

 

Nauczycielki w grupie 

 

 

 

 

Nauczycielki w grupie 

 

 

 



przedszkola  

 

- Jedynkowe talenty – rozwijanie 
umiejętności i uzdolnień dzieci, 
udział w zajęciach o wybranym 
profilu, prezentacja w środowisku 

-Tańczę i śpiewam-prezentacja 
tańca z zajęć rytmiki 

-Brzechwolandia- konkurs 
recytatorski 

4. Ukazywanie dzieci zdolnych 
podczas konkursów na terenie 
przedszkola 

-Konkurs międzygrupowy z 
języka angielskiego 

-„Każdy ma swoje prawa -konkurs 
plastyczny 

5. Udział dzieci w akcjach 
organizowanych przez 
przedszkole 

- Paczka dla zwierzaczka – akcja 
we współpracy z Urzędem Miasta 
i MSD 

 

 

VI-2018 

 

VI-2018 

 

VI-2018 

 

 

IV-V 2018 

 

II-2018 

 

 

XII-2017/I2018 

 

 

 

M. Chudyk, M. Czapla 

 

M.Czapla 

 

M.Czapla 

 

 

K. Kołodziej 

 

Nauczycielki w grupie 

 

 

Nauczycielki w grupie 

 



- Pomóż dzieciom przetrwać 
zimę- zbiórka żywności 

- Zbiórka  nakrętek na Hospicjum 
Santa Galla Łabunie 

-Zbiórka pieniędzy na Hospicjum 
Małego Księcia w  Lublinie 

-Nie ma śmieci są surowce-
Sprzątanie Świata 

XI-XII 2017 

Cały rok 

 

III-VI 2018 

IX 2017 

Nauczycielki w grupie 

Nauczycielki w grupie 

 

Nauczycielki w grupie 

M.Chudyk  

WYCIECZKI  1. Wycieczka do Nadleśnictwa 
Tomaszów Lubelski 

 

2. Odważni jak strażacy- 
spotkanie ze strażakami, 
zwiedzanie remizy OSP 

 

3. Zakątki  Roztocza- wycieczka 
krajoznawcza 

X 2017 

 

 

V 2018 

 

 

VI 2018 

M.Chudyk 

 

 

M.Czapla 

 

 

M.Chudyk, M.Czapla                          

 

KONTAKTY 
INDYWIDUALNE Z 

RODZICAMI  

1. Przekazywanie rodzicom 
informacji dotyczących 
wspomagania rozwoju dziecka 
– rozmowy indywidualne 

 

Piątek o godz.15.30,po 
wcześniejszym 
uzgodnieniu z 
nauczycielkami 

 

 

 

M.Chudyk,M.Czapla 

 



- informowanie rodziców o 
postępach dziecka  

  

GAZETKA 
INFORMACYJNA 
DLA RODZICÓW, 

STRONA 
INTERNETOWA 
PRZEDSZKOLA,  

ARTYKUŁ  

1. Ważne ogłoszenia i informacje  
2. Wystawki prac dzieci 
3. Teksty piosenek i wierszy na 

stronę internetowa  
4. Kodeks grupy  
5. Informator Jedyneczki 

 

 

Cały rok 

 

 

 

M.Chudyk, M.Czapla 

 

 

UDZIAŁ 
RODZICÓW W 
PRACACH NA 

RZECZ 
PRZEDSZKOLA  

1. Pomoc w organizacji 
uroczystości przedszkolnych 

2. Szycie strojów i udział w 
dekoracji do uroczystości 

3. Sponsorowanie i 
przygotowywanie poczęstunku  

4. Zachęcanie rodziców do 
udziału w konkursach 
rodzinnych 

5. Ty też możesz nam poczytać- 
zachęcanie do uczestnictwa w 
akcji Cała Polska czyta 
dzieciom 

6. Akcja dekoracja – 
angażowanie rodziców do 
zakupu potrzebnych 
akcesoriów umożliwiających 
samorzutny rozwój dziecka  

7. Udział w akcjach 
charytatywnych 

Cały rok  M.Chudyk, M.Czapla 

 



8. Udział w kiermaszach 
mających na celu zbieranie 
funduszy na zakup sprzętu na 
plac zabaw i sal zajęć 

9. Kącik pytań i odpowiedzi- 
tablica dla rodziców 

WSPÓŁPRACA  
ZE 

ŚRODOWISKIEM  

1. Potrafię właściwie 
zareagować-warsztaty dla 
rodziców z psychologiem 

2. Organizowanie spotkania z 
ekologiem 

3. Organizowanie spotkania z 
ornitologiem 

4. Bezpieczne ferie-spotkanie z 
przedstawicielami Powiatowej 
Komendy Policji, prelekcja 
dotycząca bezpieczeństwa 
zabaw zimowych i w domu 

5. Uczymy się pomagać i 
ratować – nauka 
podstawowych zasad 
pierwszej pomocy-zajęcia 
praktyczne pod okiem 
ratownika medycznego w celu 
unikania i niwelowania 
zagrożeń wynikających z 
otaczającej rzeczywistości 

6. Bezpieczni na spacerze – 
praktyczna nauka 
przechodzenia przez jezdnię 
wraz z zaproszoną Policją  

7. Bezpieczne wakacje– 

XI 2017 

 

IX-X2017 

IX-X 2017 

I 2018 

 

V-2018 

 

 

 

IX-X 2017 

 

 

Nauczycielki w grupie 

 

Nauczycielki w grupie 

Nauczycielki w grupie 

Nauczycielki w grupie 

 

Nauczycielki w grupie 

 

 

 

M.Chudyk 

 

 

 



pogadanka przedstawiciela 
Straży Pożarnej poznawanie 
sytuacji i zdarzeń 
sprzyjających powstawaniu 
pożarów  

8. Bezpieczni w kontaktach ze 
zwierzętami-spotkanie z 
lekarzem weterynarii 

9. Bezpieczni w lesie-pogadanka 
leśnika na temat zagrożeń ze 
strony zwierząt, nieznanych 
roślin 

 

V 2018 

 

 

XI 2017 

 

IV 2017 

 

 

Nauczycielki w grupie 

 

 

Nauczycielki w grupie 

 

M.Chudyk  

 

 

Opracowano i zatwierdzono na zebraniu rodziców w dniu 07.09.2017r  

 
 


