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HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM 
                                                                                         W GRUPIE  VIII w roku szkolnym 2017/2018 

  
Zadanie -cel                             TEMATYKA TERMIN 

REALIZACJI  
OSOBA 

ODPOWIEDZIAL
NA 

UWAGI O 
REALIZACJI 

 
ZEBRANIA Z 
RODZICAMI, 

PEDAGOGIZACJA  

I. Zebranie organizacyjne  
1. Powitanie 
2. Wybór protokolanta 
3.Podanie przebiegu zebrania  
a) omówienie szczegółowe organizację pracy w grupie z 
podaniem profilu pracy do akceptacji rodziców 
b) omówienie prowadzonych zajęć o wybranym profilu 
c) omówienie pobytu dziecka na powietrzu, infekcje w 
przedszkolu 
d) zapoznanie z procedurą powypadkową – kogo powiadamiamy, 
zeszyty 
e) opłaty za przedszkole, naliczanie wg uchwały Rady Miasta 
f) zapoznanie z podstawą programową i prezentacja programów 
g) zapoznanie z organizacją pracy przedszkola, zamierzeniami 
wychowawczo - dydaktycznymi 
h) zaopiniowanie zaproponowanych programów i książek 
pomocniczych 
i) zapoznanie ze zmodyfikowaną koncepcją pracy i rozwoju 
przedszkola oraz planem pracy przedszkola 
j) opracowanie  Kodeksu zachowań w grupie 
l) wypracowanie grafiku kontaktów indywidualnych rodzic - 
nauczyciel 
k) opracowanie planów współpracy w grupach uwzględniając 
propozycję planu współpracy z rodzicami, zatwierdzenie przez 
rodziców 
l) omówienie tematu odbierania dzieci wg obowiązujących 
przepisów – tylko upoważnienie pisemne 
ł) zakup czapek do nowych grup 
m) zachęcanie rodziców do udziału w konkursach, apelach, 

IX 
R. Bartoszyk 

M.Borek 
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uroczystościach oraz czytania tablic ogłoszeń 
n) analiza Wyprawki przedszkolnej – dyskusja 
o) opracowanie i analiza szczegółowego rozkładu dnia pracy 
dziecka 
p) podpisywanie umów z rodzicami do 10.09.17 
r) oświadczenie o odbiorze  
s) zakaz przynoszenia napojów przez dzieci 
t) zakaz zabierania zabawek przedszkolnych do domu 
w) wybór trójek grupowych 
x) ubezpieczenia dzieci  
y) karta Rodzina Trzy Plus do zniżki za opłatę stałą 
z) podziękowanie za udział w zebraniu 
 

  
1. Zapoznanie rodziców z wypracowanymi materiałami  
 
· Przedstawienie rodzicom wyników wstępnej obserwacji, 
podziałem na grupy, oraz przyjętymi kierunkami pracy z dziećmi. 
· Przedstawienie zakresu badania osiągnięć edukacyjnych dzieci, 
oraz  celu badania.  
· Zapoznanie i zaopiniowanie kart pracy dziecka służących do  
 powyższego badania.  
-Sprawy różne 

X - XI E. Światowiec 

 
 
 
 
 
 

2. Podsumowanie pracy dydaktyczno wychowawczej za 
pierwsze półrocze 

· Diagnozowanie i ocenianie  stopnia realizacji zdań wynikających  
 z Planu Pracy Przedszkola i Statutu.  
· Zapoznanie z wynikami badań z wybranego obszaru  
 edukacyjnego.  
· Przedstawienie narzędzi badawczych na drugie półrocze.  
· Poinformowanie rodziców o  sukcesach i trudnościach  
 dzieci, wynikających z realizacji  zadań programowych.  
· Dyskusja.  
· Wyciąganie wniosków do dalszej  pracy.  
 

         I - II       R. Bartoszyk 
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3. Zebranie podsumowujące pracę wychowawczo – dydaktyczną 

za drugie półrocze 
· Przedstawienie wyników badań umiejętności dzieci w grupie,  
· Wybór programu i książek  pomocniczych na przyszły rok  
 szkolny.  
· Analiza wyprawki i jej przyjęcie do realizacji,  
· Podziękowanie rodzicom za współpracę.  
 

           VI M. Borek 

 

 
WŁĄCZANIE 

RODZICÓW DO 
ORGANIZOWANIA 

WYDARZE Ń, W 
KTÓRYCH BIOR Ą 
UDZIAŁ DZIECI 

WITAMY W PRZEDSZKOLU – Spotkanie inauguracyjne VIII R. Bartoszyk,  
M. Borek,  
E. Swiatowirc 

 

ŚWIĘTO MAŁEGO DŻENTELMENA - Uroczystości w grupach 
z okazji Dnia Chłopaka 
 

IX 
E.Świtowiec 

  

DZIŚ ŚWIĘTUJĄ PRZEDSZKOLAKI – Uroczyste obchody Dnia 
Przedszkolaka 
 

IX 
R.Bartoszyk 

 

ZABAWY Z MISIAMI 
 

XI 
E. Świtowiec 

 

MIKOŁAJU CZEKAMY -  Spotkanie z Mikołajem XII 
  R.Bartoszyk 

     
 

CZEKAJĄC NA.. - Spotkanie opłatkowe, kolędowanie w grupach XII - I  E. Światowiec  
KOCHAMY WAS - Uroczystości grupowe z okazji Dnia Babci i 
Dziadka 

        I - II     M. Borek 
 

BAL W PRZEDSZKOLU – Zabawa karnawałowa 

I - II       R. Bartoszyk 

 

WIWAT KOBIETY - Uroczystości grupowe z okazji Dnia Kobiet III       M. Borek  
KOCHANYCH RODZICÓW MAM – Dzień Mamy i Taty – 
spotkanie w grupie 

V- VI R. Bartoszyk 
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KOLOROWY ŚWIAT DZIECIĘCYCH MARZEŃ- Dzień 
Dziecka na placu przedszkolnym 
 
 

VI 
Nauczycielki w 

grupie 

 

 „Wiosenne Inspiracje” Apel Jedyneczki                                                   
          V   R. Bartoszyk,  

 
 

ZAJĘCIA  
OTWARTE, 

WARSZTATY 
 

„COS CIEKAWEGO Z MATERIAŁU ODPADOWEGO ” 
zajęcia popołudniowe z rodzicami 
 
Zajęcia otwarte dla rodziców  
 

         IV 
 
      
         III 
  
 

M. Borek 
 
 
R. Bartoszyk 

 

 

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 Nauczycielki 
pracujące w grupie 

 

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 i kartkę bożonarodzeniową” - konkurs 
plastyczny  dla dzieci i rodziców 
 
2. Ukazywanie dzieci zdolnych podczas występów na terenie 

przedszkola 
 - prezentacja dzieci zdolnych na apelach jedyneczki 
3. Ukazywanie dzieci zdolnych podczas konkursów na terenie 

przedszkola 
- udział dzieci w konkursach 
 
4. Udział dzieci w akcjach organizowanych przez przedszkole 
- zbieranie zakrętek dla Hospicjum Santa Galla, 

Cały rok 
Nauczycielki 

pracujące w grupie 
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- Cała Polska Czyta Dzieciom 
 

WYCIECZKI Tropienie przyrody- spacery i wycieczki sprzyjające poznawaniu 
przyrody 
 
ZAKĄTKI ROZTOCZA, - Wycieczka krajoznawcza  

    Cały rok 
           
       VI 

   N-lki w grupie 

 
 
 
 
 
 
 

KONTAKTY 
INDYWIDUALNE Z 

RODZICAMI 

Na życzenie rodzica- dzień wcześniej zgłoszone nauczycielowi Cały rok R. Bartoszyk, 
 Magda Borek 
 
M Kąkol 

 

GAZETKA 
INFORMACYJNA 
DLA RODZICÓW, 

STRONA 
INTERNETOWA 
PRZEDSZKOLA, 

ARTYKUŁ  

Zachęcanie do systematycznego oglądania strony internetowej 
przedszkola 
• ważne ogłoszenia i informacje,  
• wystawki prac dzieci,  
• teksty piosenek i wierszy na dany miesiąc  
• wyeksponowanie „Kodeksu grupy”  
• rozprowadzanie :Informatora Jedyneczki 
•„Skrzynka pytań i sugestii” 
 
 
 

Cały rok  Nauczycielki w 
grupie 

 

UDZIAŁ 
RODZICÓW W 
PRACACH NA 

RZECZ 
PRZEDSZKOLA 

1.Zaangażowanie rodziców w pozyskiwaniu środków 
finansowych na zakup sprzętu na plac zabaw – kiermasze, loterie. 
 
 
2. Pomoc rodziców w organizowaniu uroczystości przedszkolnych 
i grupowych. 
 
 
3. Zachęcanie rodziców do uczestnictwa w akcjach wynikających 
z planu pracy przedszkola. 
 

Wg potrzeb 
Nauczycielki w 

grupie 
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4.Udział rodziców w konkursach organizowanych w przedszkolu i 
środowisku 
 
5. Udział w akcjach charytatywnych organizowanych w 
przedszkolu i w środowisku  

WSPÓŁPRACA  
ZE 
ŚRODOWISKIEM 

 -Spotkanie z policją „ Droga do przedszkola” 
- Spotkanie ze strażakami „ Bezpieczne wakacje” 
- Spotkanie z leśnikiem „Bezpieczni w lesie” 
 

V- VI 
V 
IV 

Nauczycielki w 
grupie 

 
 
 

 

 

 
 
 Opracowano i zatwierdzono  na zebraniu rodziców w dniu 06.09.2017r                                                                
 
 
 


