HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
I ŚRODOWISKIEM
W GRUPIE IV– NA ROK 2018/2019

FORMA

ZEBRANIA Z
RODZICAMI,
PEDAGOGIZACJA

TEMATYKA

TERMIN REALIZACJI

OSOBA
ODPOWIEDZIALNA

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE
1.Powitanie rodziców,przedstawienie
porządku zebrania, wybranie
protokolanta
2.Zapoznanie ze zmodyfikowaną
Koncepcją Pracy i Rozwoju
Przedszkola i Planem Pracy
Przedszkola
3. Zapoznanie z Podstawą
programową z dnia 14.02.2017r ,
prezentacja programów
realizowanych w przedszkolu oraz w
grupie.
4.Zaopiniowanie programów,
książek pomocniczych
5.Informowanie rodziców o
prowadzonej obserwacji dziecka;
październik, luty, maj.
6.Zapoznanie z procedurami i
regulaminami obowiązującymi w
przedszkolu
7. Zapoznanie z prawami i
obowiązkami dziecka, opracowanie
lub modyfikacja Kodeksów
zachowań w grupie
8.Wybór trójki grupowej
9.Opracowanie Harmonogramu
współpracy z rodzicami i
środowiskiem, w tym propozycji
uroczystości przedszkolnych zatwierdzenie planu

IX.2018

E.Baydak

UWAGI O
REALIZACJI

10.Przedstawienie ramowego
rozkładu dnia w przedszkolu,
wypracowanie szczegółowego
rozkładu dnia
11.Analiza „Wyprawki
przedszkolnej” opracowanej przez
Radę Pedagogiczną
12.Wypracowanie grafiku kontaktów
indywidualnych
13. Wnioski do dalszej pracy –
propozycje i uwagi
14.Sprawy różne
15.Zakończenie zebrania wnioskami
ustalonymi wspólnie z rodzicami do
dalszej pracy
Zebranie informacyjne
1.Wyniki wstępnej obserwacji,
podział na grupy, kierunki pracy z
dzieckiem,
2.Zapoznanie z „Procedurą
kierowania do Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej”
3.Sprawy różne
Podsumowanie pracy
dydaktyczno- wychowawczej za
pierwsze półrocze
1.Diagnoza i ocena stopnia realizacji
zadań wynikających z Planu Pracy
Przedszkola– sukcesy, trudności
2.Dyskusja - wnioski i uwagi
rodziców, nauczycieli do dalszej
pracy.
3.Sprawy różne.

X/XI.2018

II.2019

K. Świderek

A.Pachla

SPOTKANIA
Z
RODZICAMI
I
RODZINĄ

Zebranie podsumowujące pracę
wychowawczo – dydaktyczną za
drugie półrocze
1.Przedstawienie umiejętności dzieci
w grupie, sukcesy, trudności
2.Wybór programu na przyszły rok
3.Wybór książek pomocniczych na
przyszły rok,
4.Analiza „wyprawki przedszkolnej”
i przyjęcie jej do realizacji –
dyskusja
5.Podziękowanie za współpracę
1 „ Witamy w przedszkolu”
spotkanie otwierające rok
przedszkolny

VI.2019

31.VIII.2018

2.„Dziś świętują przedszkolaki”uroczyste obchody Dnia
Przedszkolaka

20.IX.2018

3.”Jesienne zabawy”- piknik z
rodzicami

IX/X 2018

4.”Jestem już przedszkolakiem”Apel Jedyneczki

E.Baydak

E.Baydak

E.Baydak

E.Baydak,
K.Świderek
A.Pachla

24.10.2018

E.Baydak,
K.Świderek
A.Pachla

XI 2018

E.Baydak

25.XI. 2018

E.Baydak

5.”Bal Niepodległości”

6.. „Miś-pluszowy przyjaciel”
uroczystość z okazji Światowego
Dnia Pluszowego Misia

7. „ Mikołajki, mikołajki” spotkanie
z Mikołajem

6. XII.2018

8. „ Radosny nastał czas”– spotkanie
opłatkowe, jasełka

XII.2018

E.Baydak
K.Świderek, A.Pachla

9. „ Wnuczęta Was kochają” uroczystość z okazji Dnia Babci i
Dziadka- uroczystość z okazji Dnia
Babci i dziadka

I.2019

E. Baydak
K.Świderek

I -II.2019

E.Baydak,
K.Świderek, A.Pachla

10. „ Bal na 100 par”– bal
przebierańców
11. „Witaj wiosno”
12.”Kiermasz ekologiczny” taniec
13. „Mamusiu, Tatusiu ja kocham
Was”- piknik rodzinny

III. 2019
IV/V 2019
V-VI.2019

E.Baydak

K.Świderek
E.Baydak
E.Baydak
K.Świderek

14. „Dzień dziecięcych radości”Dzień Dziecka na placu
przedszkolnym

VI.2019

E.Baydak
K.Świderek

ZAJĘCIA OTWARTE,
WARSZTATY

1.”Wiosenne inspiracje” – zajęcia
otwarte z rodzicami
2.”Białoczerwoni”-warsztaty
popołudniowe z rodzicami

DRZWI OTWARTE DLA
RODZICÓW

 Zachęcanie rodziców do
pomocy i udziału w
uroczystościach grupowych i
przedszkolnych
 Angażowanie rodziców do
udziału w zajęciach
popołudniowych
 „Skrzynka pytań i opinii” zgłaszanie przez rodziców
uwag, wniosków i propozycji
dotyczących potrzeb dzieci i
placówki w formie pisemnej
 Informowanie rodziców o
postępach dziecka

V. 2019

K. Świderek

X.2018

E.Baydak

Cały rok

E.Baydak
K. Świderek
A.Pachla

Cały rok wg planu
WSPIERANIE
ROZWOJU DZIECKA
ZDOLNEGO I Z
DYSFUNKCJAMI

1.Udział w konkursach
organizowanych w przedszkolu i
środowisku:
- konkurs na stroik, kartkę, ozdobę
Bożonarodzeniową- wykonaną przez
dzieci i rodziców
-„ Przedszkolny i Międzyprzedszkolny Przegląd twórczości
Jana Brzechwy”- konkurs

E.Baydak
K. Świderek
A.Pachla

recytatorski
-konkurs na stroik, kartkę, ozdobę
Wielkanocną

2.Udział dzieci w zajęciach
profilowanych:

Cały rok

E.Baydak

-„Spotkania z muzyką” – zajęcia
taneczno-muzyczne
-”Mały wielki teatr”- zajęcia
teatralne
3.Praca indywidualna z dziećmi
wynikająca z obserwacji zgodna z
opracowanymi kierunkami pracy

WYCIECZKI

1.”Poznaję ciekawe miejsca” –
wycieczka autokarowa

K.Świderek

Cały rok wg planu

V/VI.2019

2.”Muzyczny koncert” -zwiedzanie
Szkoły Muzycznej
KONTAKTY
INDYWIDUALNE Z
RODZICAMI



Spotkania indywidulane
wynikające z potrzeb rodziców i
nauczycieli – dzielenie się
osiągnieciami i niepowodzeniami
dziecka

E.Baydak
K.Świderek
A.Pachla

n-lki
E.Baydak

Cały rok
n-lki

GAZETKA
INFORMACYJNA
DLA RODZICÓW,
STRONA
INTERENTOWA
PRZEDSZKOLA








UDZIAŁ RODZICÓW W 
PRACACH NA RZECZ
PRZEDSZKOLA






WSPÓŁPRACA
ZE
ŚRODOWISKIEM

Ważne ogłoszenia i informacje
Wystawki prac dzieci
Teksty piosenek i wierszy na
dany miesiąc
Wyeksponowanie „Kodeksu
grupy”
Rozprowadzanie : „Informatora
Jedynaczki”
Zachęcanie rodziców do
odwiedzania strony internetowej
przedszkola
Zaangażowanie rodziców w
pozyskiwanie środków
finansowych na zakup sprzętu na
plac zabaw: kiermasze, loterie
fantowe
Pomoc rodziców w organizacji
uroczystości
przedszkolnych i grupowych:
przygotowanie strojów,
rekwizytów, sponsorowanie i
przygotowanie poczęstunku dla
dzieci
Zachęcanie rodziców do udziału
w konkursach rodzinnych
Udział w akcjach
charytatywnych:Pomóż Dzieciom
Przetrwać Zimę”,”Paczka dla
Zwierzaczka”, zbieranie nakrętek
na rzecz hospicjum Santa Galla
 Organizowanie spotkań z
ciekawymi ludźmi,
poznawanie zawodów:

n-lki

Według potrzeb

n-lki







leśnik
policjant
ratownik medyczny
strażak
staraż graniczna

Zgodnie z planem pracy
przedszkola

Opracowano i zatwierdzono na zebraniu rodziców w dniu 05.09.2018r.

nauczycielki

