HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM
W GRUPIE I w roku 2018-2019
Zadanie -cel

TEMATYKA

TERMIN
REALIZACJI

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

1. Zebranie organizacyjne
ZEBRANIA Z
RODZICAMI,
PEDAGOGIZACJA








Podpisanie oświadczeń i
upoważnień przez rodziców
Zapoznanie z modyfikacją
Statutu Przedszkola, organizacją
pracy przedszkola i opłatami za
przedszkole
Zapoznanie z Modyfikacją
Koncepcji Pracy przedszkola i
Planem Pracy Przedszkola,
wspólna analiza z rodzicami,
wniesienie uwag i propozycji
Zapoznanie z
Podstawą programowej z dnia
14.02.2017r , i prezentacja
programów realizowanych w
przedszkolu



Informowanie rodziców o
prowadzonej obserwacji dziecka;
październik, luty, maj.



Zapoznanie z procedurami i
regulaminami obowiązującymi w
przedszkolu

05.09.2018

K. Wojciechowska
A. Łój,

UWAGI O
REALIZACJI

Zapoznanie z prawami i
obowiązkami dziecka, podanie
propozycji nagradzania i karania
dzieci
 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
 Analiza „Wyprawki
przedszkolnej” opracowanej
przez Radę Pedagogiczną
 Oczekiwania rodziców, dyskusja
 Wnioski do dalszej pracy –
propozycje i uwagi
 Sprawy różne:
Zakończenie zebrania wnioskami
ustalonymi wspólnie z rodzicami do
dalszej pracy


2. Zapoznanie rodziców z wypracowanymi
materiałami

-Wyniki wstępnej obserwacji, podział
na grupy, kierunki pracy z dzieckiem,
-Wyniki wstępnej Diagnozy
przedszkolnej i badania gotowości
szkolnej

X 2018

K. Wojciechowska

-Zapoznanie z procedurami kierowania
do poradni Psychologicznopedagogicznej
-Przedstawienie zakresu badania
osiągnięć edukacyjnych dzieci w
bieżącym roku szkolnym, wyjaśnienie
celu badań,
Zapoznanie z kartami pracy dziecka
służącymi do powyższego badania,
Sprawy różne
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
Dyskusja
Wnioski i uwagi rodziców, nauczycieli
do dalszej
pracy.
Sprawy różne.

I-II 2019

4. Zapoznanie rodziców z diagnozą
przedszkolną przedstawienie rodzicom
wyników końcowej diagnozy i badania
gotowości szkolnej.

IV2019

A. Łój

K. Wojciechowska

5. Zebranie podsumowujące pracę
wychowawczo – dydaktyczną za drugie
półrocze

Przedstawienie wyników badań
umiejętności dzieci
w grupie, sukcesy, trudności
Podziękowanie za współpracę
WŁĄCZANIE
RODZICÓW DO
ORGANIZOWANIA
WYDARZEŃ, W
KTÓRYCH BIORĄ
UDZIAŁ DZIECI

1- Witamy w przedszkolu-spotkanie
otwierające rok przedszkolny

2. Dziś świętują przedszkolaki- uroczyste
obchody Dnia Przedszkolaka

3.Jesienne zabawy z rodzicami w plenerzepiknik

4.Święto małego mistera- uroczystość z
okazji dnia chłopaka

5, Miś –pluszowy przyjaciel-światowy dzień
pluszowego misia.
6.Andrzejkowe zabawy- zabawy, konkursy
andrzejkowe

VI 2019

31.08.2018

20.IX 2018

IX-X2018

A. Łój.

n-le grupy

K. Wojciechowska

A. Łój,
K. Wojciechowska

28. IX.2018r
A. Łój

23 .X 2018r

29.XI 2018

A. Łój

A .Łój
K. Wojciechowska

7. Mikołajki Mikołajki –spotkanie i zabawa
z Mikołajem
8.Radosny nastał czas.-spotkanie opłatkowe,
kolędowanie w grupie

9.Wnuczeta Was kochają- uroczystość w
grupie z okazji Dnia Babci i Dziadka
10.Bal na 100 par-zabawa karnawałowa
11.Święto małej miss – uroczystość w
grupach z okazji Dnia Kobiet

06.XII 2017

XII 2018

I 2019
I-II 2019

08.III 2019

20.III 2019

14.Dla Ciebie Polsko-uroczystość w TDK

15, Zmartwychwstał Pan- uroczystość
wielkanocna

A. Łój
K. Wojciechowska

A. Łój
K. Wojciechowska

12 Witaj wiosno-powitanie wiosny

13.Piękna Niepodległa -akademia

K. Wojciechowska

XI 2018
XI 2018
16-17IV 2019

A .Łój

A. Łój
A. Łój
A .Łój
K. Wojciechowska
A. Łój
K. Wojciechowska
A .Łój

16Cała Polska czyta dzieciom

IX 2018

IV 2019
16.Mały patriota-dzień patrioty- zdobycie
certyfikatu

V-VI 2019
17„Mamusiu, Tatusiu-Ja kocham Waspiknik

A Łój
K. Wojciechowska

A .Łój
K. Wojciechowska

A .Łój
K. Wojciechowska

.
A .Łój.
K. Wojciechowska

18 .Na majowej łące- Apel Jedyneczki
V 2019

20.Tydzień sprawności fizycznej”- udział w
Turnieju Miast i Gmin

21.Dzień dziecięcych radości- Dzień
Dziecka na placu przedszkolnym.

Jw.
V-VI 2019

V-VI 2019

A .Łój
K. Wojciechowska

22. Współpraca z Katolickim Radiem
Zamość

Cały rok
K. Wojciechowska

ZAJĘCIA
OTWARTE I
WARSZTATY

X 2018
1- warsztaty popołudniowe z rodzicami i
dziećmi „Biało –czerwoni”- wykonanie
rekwizytów na bal niepodległościowy i
przemarsz
2.- zajęcie otwarte

DRZWI
OTWARTE DLA
RODZICÓW

1. Systematyczne informowanie rodziców
o zadaniach wychowawczych i
kształcących realizowanych w
przedszkolu:
-aktualizacja informacji na tablicy
ogłoszeń dla rodziców „-Kącik dla
rodzica”
-materiały na stronę internetową,
-„skrzynka pytań dla Rodziców”

A. Łój
K. Wojciechowska

X 2018

Cały rok

K. Wojciechowska

n-le grupy

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
„Jedynkowe talenty”, podczas apeli

Wg planu pracy
n-le grupy

Wg wpływu
regulaminów
n-le grupy

4. Udział dzieci i rodziców w akcjach
organizowanych przez przedszkole

Terminarz apeli

-Paczka dla zwierzaczka
-„ Pomóż dzieciom przetrwać zimę”zbieranie żywności
-„Cała Polska czyta dzieciom
XII 2018
IX 2018
IX-X 2018

WYCIECZKI

Poznaję ciekawe miejsca”- wycieczka
krajoznawcza- wioska indiańska
Wycieczki do szkoły podstawowej nr 2, 3

KONTAKTY
INDYWIDUALNE Z
RODZICAMI

GAZETKA
INFORMACYJNA
DLA RODZICÓW,
STRONA
INTERNETOWA
PRZEDSZKOLA,
ARTYKUŁ

Wtorek 15.30-16.00
Środa 15.30-16.00

1„ Kącik dla Rodzica ”tablica bieżących
ogłoszeń.
-ważne ogłoszenia i informacje na tablicy
ogłoszeń,
-wystawki prac dzieci wystawki prac dzieci,
-wyeksponowanie kodeksu grupowego
-rozprowadzanie Informatora Jedyneczki,
-ważne informacje na stronie internetowej
przedszkola
2 „Wiersze i piosenki” -tablica strona
internetowa.

V2019
n-le grupy
Wg planu
współpracy ze
szkołą

Wg potrzeb

A. Łój
K. Wojciechowska

Cały rok
wg potrzeb

n-le grupy

Cały rok

n-le grupy

UDZIAŁ
RODZICÓW W
PRACACH NA
RZECZ
PRZEDSZKOLA

WSPÓŁPRACA
ZE
ŚRODOWISKIEM

1Angazowanie rodziców do uczestniczenia
w akcjach wynikających z Planu
Przedszkola,
2.Udział Rodziców w konkursach
organizowanych w przedszkolu i
środowisku.
3. Przygotowanie strojów na uroczystości i
apele,
4.Sonsorowanie poczęstunku podczas
uroczystości dla dzieci.
5.Dziś jest Twoje święto- celebrowanie
urodzin dzieci.

Organizowanie spotkań z ciekawymi
ludźmi.:
- dentysta,
- straż graniczna

Cały rok
wg potrzeb

Wg planu pracy

Opracowano i zatwierdzono na zebraniu rodziców w dniu 05.09.2018r.

n-le grupy

n-le gruy

