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HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM 

                                                         W GRUPIE  VI w roku szkolnym 2018/2019 

  
Zadanie -cel  TEMATYKA TERMIN 

REALIZACJI 

OSOBA 

ODPOWIEDZIALNA 

UWAGI O 

REALIZACJI 

 
ZEBRANIA Z 

RODZICAMI, 

PEDAGOGIZACJA 

1 Zebranie organizacyjne 

 Podpisanie oświadczeń i upoważnień przez rodziców 

 Zapoznanie ze Statutem Przedszkola, organizacji pracy przedszkola 

oraz aneksem do Statutu 

 Zapoznanie z Modyfikacją Koncepcji Pracy przedszkola i Planem 

Pracy Przedszkola, wspólna analiza z rodzicami, wniesienie uwag i 

propozycji 

 Przedstawienie Programu Wychowania Przedszkolnego zgodnego z 

podstawą programową oraz innych programów realizowanych w 

      przedszkolu oraz w grupie: Programu Wychowawczego, 

     Programu Profilaktycznego, Podstawy programowej z dnia   

    14 lutego 2017r. 

 Przedstawienie zajęć dodatkowych oraz planów zajęć profilowanych 

prowadzonych w grupie 

 Zapoznanie z procedurami i regulaminami obowiązującymi w 

przedszkolu 

 Zapoznanie z prawami i obowiązkami dziecka, podanie propozycji 

nagradzania i karania dzieci „Kodeks dobrego przedszkolaka" 

 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 

Wrzesień Marzena Skulimowska 

 



2 

 

2 Zapoznanie rodziców z wypracowanymi materiałami  

Wyniki wstępnej obserwacji, podział na grupy, 

kierunki pracy z dzieckiem, 

 Zapoznanie z wynikami diagnozy godowości szkolnej dziecka, 

Zapoznanie z "Procedurą kierowania do poradni psychologiczno-

pedagogicznej" 

 Sprawy różne 

Październik Marzena Skulimowska 

 

3Podsumowanie 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. 

Styczeń/Luty Jolanta Bondyra 

 

       

4Zapoznanie rodziców z wynikami diagnozy przedszkolnej. 

 
Kwiecień Marzena Skulimowska  

5Zebranie podsumowujące pracę wychowawczo – dydaktyczną za drugie 

półrocze 

Przedstawienie sukcesów i trudności dzieci w grupie 

Podziękowanie za współpracę 

Czerwiec Jolanta Bondyra 

 

WŁĄCZANIE 

RODZICÓW DO 

ORGANIZOWANIA 

WYDARZEŃ, W 

KTÓRYCH BIORĄ 

UDZIAŁ DZIECI 

1. ,,Witamy w przedszkolu” – spotkanie otwierające rok przedszkolny 
31.08. 

Marzena Skulimowska  

Jolanta Bondyra 

 

2. „Jesienne zabawy”  zabawy z rodzicami w plenerze 
Wrzesień/Październik 

Marzena Skulimowska 

Jolanta Bondyra 

 

3, „Święto małego mister a” dzień chłopaka 28.wrzesień Marzena Skulimowska  

4 "Dla Ciebie Polsko" - uroczystość w TDK z okazji 100 lecia 
odzyskania niepodległości. listopad Marzena Skulimowska 

 

5"Pomóż dzieciom przetrwać zimę" Widowisko w TDK wspólnie z 
rodzicami. listopad 

Marzena Skulimowska 

Jolanta Bondyra 

 

6. ,, Mikołajki, Mikołajki” - spotkanie z Mikołajem Grudzień Jolanta Bondyra  



3 

 

7. ,,Radosny nastał czas” - spotkanie kolędowanie w grupach 
Grudzień 

Marzena Skulimowska 

Jolanta Bondyra 
 

8. ,,Wnuczęta Was Kochają” - uroczystość grupowa z okazji Dnia Babci 
i Dziadka Styczeń Jolanta Bondyra 

 

9. ,,Bal na 100 par”- zabawa karnawałowa w przedszkolu Luty Jolanta Bondyra  

10. „Święto małej miss” – uroczystość grupowa 8 Marzec Marzena Skulimowska  

11. ,,Witaj Wiosno” - uroczystość powitania wiosny Marzec Marzena Skulimowska  

12. "Mały patriota" - występ dzieci, zdobycie certyfikatu  kwiecień Marzena Skulimowska  

13. „Tydzień sprawności fizycznej”- udział w Turnieju Miast i Gmin 
Maj/ czerwiec 

Marzena Skulimowska 

Jolanta Bondyra 

 

14. ,,Mamusiu. Tatusiu Ja Kocham Was” - Dzień Matki , Dzień Ojca – 
uroczystość w grupie Maj/Czerwiec 

Marzena Skulimowska 

Jolanta Bondyra 

 

15. „Przedszkolny i Między Przedszkolny Przegląd twórczości J. 

Brzechwy w ramach akcji „Brzechwolandia” czerwiec 
Marzena Skulimowska 

Jolanta Bondyra 

 

16. ,Dzień Dziecięcych radości” - Dzień Dziecka w przedszkolu 
Czerwiec 

Marzena Skulimowska 

Jolanta Bondyra 

 

 17. "Ognisko dla Niepodległej" - spotkanie przy ognisku. 
Listopad 

Marzena Skulimowska 

Jolanta Bondyra 

 

ZAJĘCIA  

OTWARTE, 

WARSZTATY 

 

 1. Uczestniczenie rodziców w zajęciach z dziećmi; 

- Udział rodziców w zajęciach otwartych 

 

-„Biało -czerwoni” udział rodziców w zajęciach popołudniowych  

listopad 

 

wrzesień- 5listopad 

 

Marzena Skulimowska 

Jolanta Bondyra 

 

 

 

DRZWI  

OTWARTE  DLA  

RODZICÓW 

1. Systematyczne informowanie rodziców o zadaniach 

wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu: 

-aktualizacja informacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców,  

-kontakty indywidualne, wg. potrzeb zgłoszonych przez 

rodziców 

-porady,  

-materiały na stronę internetową 

 

Cały rok 

 

Nauczycielki pracujące 

w grupie 
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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 

 

- ,,Stroik, kartka, ozdoba Bożonarodzeniowa” - konkurs plastyczny 

- „Stroik kartka ozdoba Wielkanocna” – konkurs plastyczny 

- powiatowa Olimpiada Sportowa dla dzieci i rodziców 

 

2. Angażowanie dzieci z rodzicami do udziału w konkursach 

organizowanych w środowisku lokalnym 

- Tomaszowskim Domu Kultury – Przegląd piosenki przedszkolnej 

- konkursy organizowane przez  Bibliotekę Miejską i inne instytucje 

 

3. Ukazywanie dzieci zdolnych podczas występów na terenie 

przedszkola  

- ,,Jestem już przedszkolakiem” - Apel Jedyneczki 

- Jedynkowe talenty” - rozwijanie umiejętności i uzdolnień dzieci 

 

4. Ukazywanie dzieci zdolnych podczas konkursów na terenie 

przedszkola 

-       "Pięknie czytam" - konkurs czytelniczy 

- "Już liczę" - konkurs matematyczny 

 

5. Udział dzieci w akcjach charytatywnych organizowanych przez 

przedszkole 

- ,,Paczka dla Zwierzaczka” - akcja we współpracy z Urzędem Miasta i 

MSD 

- ,,Pomóż dzieciom Przetrwać Zimę” - zbiórka żywności  

-Hospicjum "Santa Galla" w Łabuniach - zbiórka nakrętek 

- Hospicjum "Małego Księcia" w Lublinie - zbiórka pieniążków 

 

 

 

 

Grudzień 

Marzec/kwiecień 

wrzesień 

 

 

 

Luty 

Według wpływu 

regulaminów 

 

 

październik 

Terminarz apeli 
 

 

Maj/ czerwiec 

Maj/czerwiec 

 

 

 

 

Listopad/Grudzień 
 

Listopad 

Cały rok 

maj 

 

 

 

 

 

Marzena Skulimowska 

Jolanta Bondyra 
 

 

 

 

Marzena Skulimowska 

Jolanta Bondyra 
 

 

 

Jolanta Bondyra 

Jolanta Bondyra 
 

 

Marzena Skulimowska 

Jolanta Bondyra 
 

 

 

 

Marzena Skulimowska 

Jolanta Bondyra 
 

 

WYCIECZKI ,,Poznajemy ciekawe miejsca”- wycieczka krajoznawcza  

 

„Organizowanie wycieczki po Tomaszowie 

- „Zabytki Tomaszowa” 

-"Śladami Józefa Piłsudskiego" 

-"Pamiętamy - hołd składamy" 

Maj/Czerwiec 

I półrocze 

 

Marzena Skulimowska 

Jolanta Bondyra 

 

Marzena Skulimowska 

Marzena Skulimowska 

Jolanta Bondyra 
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"Tomaszowskie muzeum regionalne" 

 

-"Szkoła muzyczna" 

- Straż pożarna 
Szkoła Podstawowa 2 i 3  

 

II półrocze 

 

Marzena Skulimowska 

 

 

Jolanta Bondyra 

Jolanta Bondyra 

Marzena Skulimowska 

KONTAKTY 

INDYWIDUALNE Z 

RODZICAMI 

Przekazywanie rodzicom informacji dotyczących wspomagania rozwoju 

dziecka podczas; 

-rozmów indywidualnych, 

- zebrań grupowych, 

- zajęć otwartych 

Udzielanie porad rodzicom w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych 

Informowanie rodziców o postępach dziecka w nauce i zachowaniu 

 

 

 

Cały rok 

Według 

harmonogramu 

 

Nauczycielki pracujące  

w grupie 

 

GAZETKA 

INFORMACYJNA 

DLA RODZICÓW, 

STRONA 

INTERNETOWA 

PRZEDSZKOLA, 

ARTYKUŁ  

- ekspozycja prac plastycznych i wszelkich wytworów dziecięcej 

twórczości, 

- ,,Kącik dla rodziców” - tablica ogłoszeń 

- tablica ogłoszeń: informacje o wierszach i 

piosenkach realizowanych w grupie, rozkład dnia, 

podejmowanych aktywności dzieci, zajęcia 

dodatkowe, imprezy uroczystości 

- ,,Informator Jedyneczki” -gazetka przedszkolna, 

- strona internetowa placówki 

 

 

Cały rok 

Nauczycielki pracujące 

w grupie 

 

Marzena Skulimowska 

Jolanta Bondyra 

 

UDZIAŁ 

RODZICÓW W 

PRACACH NA 

RZECZ 

PRZEDSZKOLA 

 Pomoc w organizacji uroczystości grupowych i przedszkolnych 

 przygotowanie strojów i udział w dekoracji do uroczystości i 

spektakli, 

 sponsorowanie i przygotowanie poczęstunku podczas 

uroczystości dla dzieci, 

 zachęcanie rodziców do utrwalania uroczystości przedszkolnych 

i grupowych w formie foto-migawek. 

 zachęcanie rodziców do udziału w konkursach rodzinnych, 

 ,, Cala Polska czyta dzieciom"- jednodniowe czytanie utworów 

przez 100 osób. 

 - zaangażowanie rodziców w pozyskiwanie środków 

finansowych na zakup tablic interaktywnych, kiermasze prac 

konkursowych i dzieci 

 angażowanie rodziców do pomocy w organizacji zajęć 

Cały rok 

 

Wrzesień  

Marzena Skulimowska 

Bondyra Jolanta 
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profilowanych „Jedynkowe talenty” –Pszczółki badają i 

odkrywają – badawcze, Matematyka dla pszczółek -

matematyczne. 

 Udział w akcjach podarowania; - książki do kącika książki          

- zabawka lub gra dla grupy, akcesoriów sportowych, 

 - udział w ogólnopolskiej akcji „Pomóż Dzieciom przetrwać 

zimę” 

 Kącik pytań i odpowiedzi” – tablica dla rodziców 

 „Urodzinowy zawrót głowy” - celebrowanie urodzin dzieci,   

WSPÓŁPRACA  

ZE 

ŚRODOWISKIEM 

 Przegląd Piosenki Przedszkolnej TDK 

Kiermasz ekologiczny organizowany przez Bibliotekę miejską 

Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi: 

 Spotkanie ze Strażą Graniczną 

 

    

Cały rok 

  

 Jolanta Bondyra 

Marzena Skulimowska 

 

 

 

 

Opracowano i zatwierdzono  na zebraniu rodziców w dniu 6 -09-1018r.                                                               


